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مُة: المقدِّ

اللهمَّ ربَّنا لك احلمُد؛ مبا خلقَتنا ورزقَتنا، وهديَتنا ووفَّقَتنا، ولك احلمُد على مجيِع نْعماِئَك وآالِئَك؛ محًدا 
مواِت وملَء األرِض وملَء ما بينهما، وملَء ما شئَت من شيٍء بعُد، لك  كثًريا طيًِّبا مبارًكا فيه، ملَء السَّ
احلمُد حىت ترضى، ولك احلمُد إذا َرضيَت، ولك احلمُد بعَد الرضا، ولك احلمُد أبًدا أبًدا، وصلِّ اللهمَّ 
ِد بِن عبِداِهللا، وعلى آِلِه وصحِبِه وسلِّْم تسليًما  على نبيِّنا وحبيِبنا، وُأسوِتنا وُقدوِتنا، معلِِّم الناِس اخلَري: حممَّ

كثًريا. 
أما بعُد: فإن من يسمع مبكانة عبدالرمحن بن علي اجلريسي وإسهاماته االقتصادية املتنوعة، وما أسسه 
من شركات رائدة يف عامل التقنية يف اململكة العربية السعودية، مث يعلم أن هذا الرجل نشأ يتيًما معدًما 
يف قرية نائية - ال بد له أن يتساءل: كيف استطاَع ذلك الفىت اليتيُم أن يتبوَّأ تلك املنزلَة الرفيعَة، وأن 
ًما منوذًجا مشرًقا حلياٍة َمَألى  صاِ©ا وجماالِ©ا االستثماريِة، مقدِّ س جمموعًة جتاريًة كبريًة، متنوعًة يف ختصُّ يـَُؤسِّ
موِح والنجاِح، يف جتِرَبٍة إنسانيٍة بديعٍة، مبا فيها من مآٍس  باإلجنازاِت، وَمَألى بالصِرب والدَأِب وحتقيِق الطُّ

وأفراٍح، ورجولٍة وشهامٍة، ومروءٍة وكرٍم.
ولقد تردَّدتُّ مراًرا قبَل أن أُْقِدَم على تدويِن سريِة الوالد؛ لشعوري بِعَظِم هذا العمِل وُصعوبِة اإلحاطِة به، 
مع أن فكرَة توثيِق سريِتِه ومواقِفِه، كانت تراِوُدين منُذ سنواٍت، فقد كان هاجسي األوُل أْن أبـَرَّ الوالَد 
، ويتِسُم - يف الوقِت  بعمٍل متميِّز ُيرضيه، ويرتقي إىل ُمستوى جناحاِته الكربى، وَيفي ببعِض حقِِّه عليَّ
عيِنِه - باحلياد واملوضوعيَّة يف َسرِد جتربِتِه يف احلياِة، وما قد يكوُن فيها من الِعَظِة والِعَربِة والنفِع العظيِم 
ْرُنوَن بأبصاِرِهم حنَو املستقبِل الواعِد؛ ليكونوا أكثَر وعًيا حباضِرهم ومستقبِلهم.  موح، وهم يـَ للشباِب الطَّ
م منوذًجا ملريبِّ أسرٍة ناجٍح، استطاع أن يصَل بأبناِئِه إىل أفضِل الدرجاِت العلميَِّة، وأرقى  رغبُت يف أن أقدِّ
جمموعَة  يبَين  أن  استطاع  الذي  واألعماِل  اإلدارِة  لرجِل  منوذًجا  جمتمِعهم،  يف  والتأثِري  التفوُِّق  درجاِت 
شركاٍت ناجحة، واضًعا ُنْصَب عيَنيه بناَء وطِنِه واإلسهاَم يف ِرفَعِة شأنِه، منوذًجا إلنساٍن انطلق بإرادٍة ُصلبٍة 
ا لنفِسِه منهًجا سديًدا ينتِهُجُه لتحقيِق أهداِفِه، ومل  وعزميٍة قويٍة، متسلًِّحا بفكٍر واٍع، وهدٍف واضٍح، خاط³
رها اُهللا له إلسعاِد نفِسِه واآلخريَن ِمن حوِلِه، ولقريب منه أبصرُت فيه ما مل  يُعدَّ املاَل سوى وسيلٍة سخَّ

ُف يل، كلما أرقُب موقًفا، أو أشَهُد إجناًزا. ُيبِصره اآلخروَن، وما زالت َأماراُت التميُِّز تتكشَّ
ومواقفه،  وآراِئِه  والدي وعطاءاِتِه  ِسريِة  ما عرفُت من  تدويِن  فعَزمُت على  تردُّدي طويًال،  يستمرَّ  ومل 
ُه  دِق واألمانِة واملوضوعيَِّة فيما أخطُّ َد َهواجسي السابقَة هو َعزمي- بإذن اهللا- على التزاِم الصِّ وكان ما بدَّ
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ُنُه؛ واضًعا ُنصَب عيينَّ: أن ما أكتُبُه هو تاريٌخ ُمِهمٌّ حافٌل، وَجتِربٌة إنسانيٌة نفيسٌة، ميكُن أن يستمدَّ  وأدوِّ
ريِة، وعن عصِرِه وبعِض ما يتصُل  منها الدارسوَن معلوماٍت صحيحًة موثَّقًة عن حياِة صاحِب هذه السِّ
بشأنه؛ لذلك كان لزاًما عليَّ أن أختاَر يف كتابيت أسلوًبا واضًحا سهًال، ُيراعي - إىل حدٍّ كبٍري - التدرَُّج 
، الذي ُيطلق الِعناَن للَخياِل يف بناِء شخصيَّاٍت غِري حقيقيٍَّة  الزمينَّ لألحداث، وينأى عن اُألسلوِب الرِّوائيِّ

وأحداٍث ال وجوَد هلا.
ًفا  موظَّ معه  ِعشُت  فقد  منه،  ُقرًبا  الناس  أكثِر  من  أنين  هو  والدي  سريِة  تدويِن  على  َعين  ما شجَّ ولعل 
ومسؤوًال عن عدد من الشركات؛ أمهها: شركُة بيِت الرياض، فرأيُت فيه مثاًال لإلداريِّ احلازم. وِعشُت 
صي يف دراسة اإلدارة  معه يف البيِت ابًنا من أوالِده، ورأيُت فيه األَب الناصَح، واملرَيب املشِفق. وإنَّ ختصُّ
مع ممارسِة العمل اإلداريِّ سنواٍت مديدًة أتاح يل الوقوَف على ِمساٍت قياديٍة يف والدي قد ال ُتتاُح يف 

الكتاباِت األدبيِة والصحفيِة.  
وقد رأيُت تقسيَم كتايب هذا إىل أحَد عَشر فصًال:

كىن  تناول الفصُل األوُل: (املولد والنشأُة) تلك املرحلَة منذ والدِته يف بلدِته (رغبة)، حىت انتقاِله عنها والسُّ
يف الرِّياِض العاِصَمة.

ْقَلَة من ُحميِط القريِة الصغريِة يف وَسِط  وتضمَّن الفصُل الثاين: (من رحاِب القرية إىل سعة املدينة)؛ تلك النـُّ
موِح  اجلزيرِة العربيِة إىل عاصمِة اململكِة (الرِّياض) اليت كانت املنطَلَق صعوًدا حنَو إثباِت الذاِت، وحتقيِق الطُّ

َعٍب وَنَصٍب، وكفاٍح وجناٍح. واألهداِف، وما رافَق ذلك من تـَ
ثُت عن مرحلٍة ُتعدُّ من أهمِّ املراحِل يف مسريِة حياِة  راسة إىل العمل)؛ حتدَّ ويف الفصِل الثالث: (من الدِّ
راء، وقد تشبََّث ½ا طيلَة حياِته، فكانت سبَب تغريُِّ نظرِته  والدي، وهي تعرُُّضه خلربٍة جديدة يف البيِع والشِّ

. لنفِسه وللحياة، وَنواًة لُصعوِده املايلِّ واالجتماعيِّ
العامِل  بعد أن عاش جتِربَة  التجاريِّ  استقالِله  ُن احلديَث عن  فيتضمَّ الرياض)؛  الرابع: (بيت  الفصُل  أما 

ريك. املوظَّف، ومن بعدها جتِربَة الشَّ
أتاَحْت  ؛ أل¿ا  التجاريِّ النُّضِج  َأُعدُّها مرحلَة  تناولُت مرحلًة  الفصِل اخلامس: (جمموعة اجلريسي)؛  ويف 
شعاُرها                    صٍة،  متخصِّ شركاٍت  جمموعِة  إىل  ليحوِّهلا  سِته  مؤسَّ هيكلِة  وإعادَة  حبرِّيٍة،  َع  التوسُّ لوالدي 

«احللُّ الشامُل للمكتب».
وتناول الفصُل السادس: (يف الغرفة التجارية الصناعية)؛ مالمَح من التجِرَبِة اإلداريِة واالقتصاديِة اليت قضاها 
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والدي رئيًسا للغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياض ، وكذلك جتِربُته يف رئاسة جملِس الُغَرِف السعوديِة ِعدة 
دورات. 

الوالِد اإلداريِّ واملايلِّ من خالل  ُن ُخالصاٍت من فكِر  أما الفصُل السابع: (مرتكزات النجاح)؛ فيتضمَّ
صَني الذين عملوا مَعُه عن ُقرٍب. رؤيِته لنفِسه وألعماِله، ورؤيِة املتخصِّ

ثُت فيه عن بناِء أسرة الوالِد وشخصيَِّته يف البيت، وهذا الفصُل سأكوُن فيه  والفصُل الثامن: (األسرة)؛ حتدَّ
شاهَد ِعياٍن؛ ُمستعيًنا بنماذَج من آراء إخواين وأَخوايت، وبعِض املواقِف اليت عايشوها معه.

ات يف مسرية النجاح)؛ أَشرُت فيه إىل مالمَح من إجنازاِت الوالِد ومشاركاِته يف  والفصُل التاسع: (حمطَّ
ساِت اخلريية، إضافًة إىل أهمِّ شهاداِت التقديِر واألوِمسِة اليت حصَل  جمالِس إداراِت بعِض الشركاِت واملؤسَّ

عليها طيلَة مسريِته العملية.
ويف الفصل العاشر: (آراء ومواقف .. إضاَءة للِجيل)؛ أثبتُّ خمتاراٍت من مقاالٍت نشرها الوالُد يف بعِض 

ُحِف وا�الِت على مدار سنواٍت، وقد تعمَّدُت اسِتخالَص ُلبِّ كلِّ مقالٍة منها. الصُّ
أشخاص  من  خمتارًة  كلماٍت  أثبتُّ  عارفيه)؛  مرآة  يف  اجلريسي  (عبدالرمحن  عشر:  احلادي  الفصل  ويف 

عاشروا الوالد وعاَيُشوه، وكتبوا عنه بعض ما عرفوه.
َم هذا الكتاَب إىل سيِّدي الوالِد احلبيِب، حفظه اُهللا وبارك له يف ُعُمِرِه، تعبًريا  ختاًما: إينِّ ألتشرَُّف أن أقدِّ
ابِغ وأياديِه  ْزٍر يسٍري ممَّا ُأِكنُّه يف صدري من إجالٍل وحمبٍَّة وتقديٍر له وجلهوده، واعرتاًفا بفضِلِه السَّ عن نـَ
الِبيِض عليَّ وعلى إخويت، وِبر³ا به ووفاًء حلسِن تربيِتِه ورعايِتِه، ومن قبُل ومن بعُد: شكًرا ِهللا على ما أنعَم 

به عليَّ من وافِر نَعِمِه وعاجِل إحساِنِه.

                واُهللا من وراِء القصِد

د. خالُد بُن عبِد الرحمِن الجريسيُّ
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باب املنزل في بلدة رغبة حيث ولد
 عبد الرحمن اجلريسي
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مسقُط الرأس
ِة، ُولد عبُدالرمحِن  حراِء بُكثباِ¿ا الرمليَِّة املمتدَّ يف أحضاِن جبِل (ُطَوْيق) ½اماِتِه اجلليلِة، ووْسَط مظاهِر الصَّ
قُع على بعِد ١٢٠كم مشاَل غرّيب مدينِة الرياِض عاصمِة اململكِة  َة)، اليت ت َب لدِة (َرْغ ب ، ب ُن عليٍّ اجلريسيُّ اب

العربيِة السعوديِة(١).
ْرَمداُء  رَُّة، ومن الغرِب: ثـَ مال: ثاِدُق، ومن الشـرِق: ُحَرِميالُء، ومن اجلنوِب: الُعَوْيِنُد والبـَ وحيدها من الشَّ

ْتَبُع إداري³ا حمافظَة ثاِدق، التابعِة إلمارِة منطقِة الرياِض. والَقَصُب،  وتـَ

الميالد
وكان مولده بعد سنة الّسَبلة بثالث سنوات (وهذا يوافق العام ١٣٥١هـ/١٩٣٢م)، حسب ما أخربته 
اته؛ ذلك أن ا�تمعاِت الصغريَة يف ذلك الوقِت مل يكن أهلها يؤرِّخوَن فيها  والدُته وبعُض أعماِمه وعمَّ
بالسنوات، وإمنا بأهمِّ األحداِث اليت تقع يف حميطهم؛ كسيٍل جارٍف، أو ربيٍع نافٍع، أو وباء، فُيقال مثًال: 
سنُة الرمحة، أو سنُة ساحوت. وأحياًنا يؤرِّخوَن بأحداٍث سياسيٍة بارزة؛ من أشهرها: سنُة الّسَبلة اليت 
تؤرِّخ ملعركٍة وقعت يف روضة السبلة، ُقرَب الزُّلفي بني قوَّات الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز وقوَّات 

اإلخوان(٢)  عام ١٣٤٨هـ.
وهذا ما سهََّل حفَظ تاريخ مولده؛ ألن تلك الواقعَة هي من أشهِر األحداث، وما تزاُل ذكراها حمفورًة يف 

. ذاكرة كبار السنِّ
عندما أتأمَُّل تاريَخ الوالِد ومسريَة حياِته وحياِة الَعَشراِت من رجاِل األعماِل الذين ُيقاربونه سن³ا، أستطيُع 
أن أقرَأ تطوَُّر تاريِخ اململكة، وذلك عَرب مواكبتِهم تلك النُّقَلة النوعيَِّة من ا�تمعاِت احملدودِة وَشَظِف الَعيِش 

إىل عصِر اململكِة احلديِث بتنظيماتِه وتقنياِته.  

في رحاِب القرية
ُثنا الوالُد عن مالمِح الَمِعيَشِة في قريِتِه، فيقول: يحدِّ

ا، لكنَّها امتازت ببساطتها؛ إذ كان  «كانِت احلياُة يف (َرْغَبَة) يف منتصف القرن اهلجري املاضي قاسيًة جد³
طعاُم األسرِة من التمِر والقمِح واحلليب واللَّنب، وإذا توافَر هذا ألسرٍة كنا نعدُّهم من األثرياء ومل نكْن 
نعرُف يف ذلك الوقِت من الفاكهة إال الِعْربِي، أما سواُه من الفاكهة فكنَّا نسمُع عنه فقط، ومل نكن نعرُف 

َر واألرزَّ، فضًال عن اللحِم الذي مل نكن نتناَوُلُه إال نادًرا.  الشاَي والسكَّ

ملزيد من املعلومات عن بلدة رغبة وتارخيها وأبرز معاملها ميكن الرجوع إىل كتاب : (اجلريسي، خالد بن عبدالرمحن، رغبة، مؤسسة  ١ .
اجلريسي للتوزيع، الرياض، ٢٠٠٤م).

ه. وكانت األرطاوية هي أول مستوطنة (هجرة) لإلخوان؛ بينما كانت الغطغط هي أكرب  كانت بداية نشأة حركة اإلخوان عام ١٣٢٩. ٢
اهلجر. ومسيت اهلجر بذلك ألن سكا¿ا هجروا حياة الغزو والرتحال إىل حياة التدين واالستقرار.
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الطريق إلى بلدة رغبة 
للقادم من جهة البير

أما الِفراُش، فكان من اُحلُصِر املبسوطِة على األرِض، وكنا نستخدُمها يف جلوِسنا ¿اًرا، ويف نوِمنا ليًال.
، وكانت سقوُفها من ُجذوِع النخيِل  وكان بناُء املساكِن من أحجاِر اجلباِل، وخليٍط من الطِني والقشِّ
نشاهد  نزال  ال  متماسكًة  مساكَن  تقيَم  أن  الُبدائيِة  املوادِّ  هلذه  أمكَن  كيف  ألعَجُب:  وإنين  وَجريِدِه، 

بعَضها قائًما حىت اليوِم!
الشعيبِّ، ومل  الطبِّ  يعتِمدوَن على  الناُس  الطبيَُّة مبفهوِمها احلديِث، فكانت معدومًة، وكان  العنايُة  وأما 
يكونوا يعرفون من الدواِء إال األعشاَب، بيَد أنَّ الذين يلَجؤون إليها قلٌَّة؛ إذ كان أغلُب الناِس يفوِّضوَن 
ُهم اهللا أو يتوفَّاهم، وقد يرتُك املرُض عاهًة  األمَر إىل اِهللا- سبحانه وتعاىل- وُيعانون آالَم املرِض حىت يشفيـَ

، فلم يكِن التطعيُم ضدَّ األمراِض الَوبائيِة معروًفا آنذاك. لِل أو الَعمى أو اُجلَدريِّ مستدميًة؛ كالشَّ
الَقَرويَِّني وثقافاُ©م تتمثَُّل يف أحاديِث املشافهِة اليت تدوُر يف ا�الِس واملناسباِت، واليت  وكانت معارُف 
تكون - غالًبا - يف شؤوِن الزراعِة ومشكالِت َرْعِي املاشية، وكانِت املناقشاُت حتتدُم أحياًنا فيما يقوُم 

بني الناِس من ُمنازعات.
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جبل خشم احلصان
 على مشارف بلدة رغبة 

وهو من سلسلة جبال طويق

روِف شديدِة القسوِة، أالَّ حيظى األطفاُل بالعنايِة الكافيِة اليت حيظى ½ا أمثاُهلم  ومن الطبيعيِّ يف ظلِّ هذه الظُّ
يف الوقِت احلاضِر؛ وذلك ألسباٍب كثريٍة؛ منها: انشغاُل الناِس حبياِ©ُم اليوميَِّة، وسعُيهم وراَء لقمِة العيِش، 
تدليل  عدِم  بضرورِة  الكثرييَن  عنَد  السائدُة  العامَُّة  والقناعُة   ، واالجتماعيِّ يِّ  والصحِّ الثقايفِّ  الوعِي  وقلَُّة 
الطفِل، وضرورِة السعي يف إعداِدِه ملواجهِة احلياِة ُحبلِوها وُمرِّها، وأفراِحها وأتراِحها، مثلما واَجَهها أسالُفه 

، وأِلَف َشَظَف العيِش وُخشونَتُه». َل املشاقِّ من قبُل، حىت إذا منا وَكِربَ يكوُن قد اعتاَد حتمُّ

َرويٌة إشراقاٌت قـَ
ومع كلِّ هذه املظاهِر االجتماعيِة والثقافيِة واملاديِة الريفيَِّة اليت ذكرها الوالُد عن جمتمِع القريِة آنذاَك، فإنه 

يستطرُد قائًال:
ًكا بعاداِتِه  : إنه كان جمتمًعا معتز³ا بديِنِه، متمسِّ «إنَّ لديَّ كلمَة حقٍّ جيُب أن ُتقاَل عن ذاك ا�تمِع الَقَرويِّ
وتقاليِدِه األصيلِة، ولدى أفراِدِه معرفٌة بالغٌة يف شؤوِن الزراعِة، رمبا جيهُل املرشدون الزراعيُّون اليوَم بعًضا منها».

ولعلَّ من احلسِن التوقَُّف عنَد صورٍة ُمشرقٍة من ُصوِر احلياِة يف القريِة، يف تلُكُم املرحلِة، أال وهي صورُة 
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التكاُفِل االجتماعيِّ الذي كان سائدا، والذي نكاُد نفتقُدُه يف حياِتنا اليوَم؛ إْذ َجَرفتنا احلياُة املاديُة َجْرًفا، 
وأصَبْحنا نتسابُق الهثني وراَء الرِّبِح واملاِل ومظاهِر الدنيا اَجلوفاِء، غَري عابئَني جبرياِننا وأقرِب الناِس إلينا، 

وال ُملتفتَني إىل ما ينتابـُُهم من أحزاٍن ومصائَب، وال مشاركَني هلم يف أفراِحهم ومناسباِ©م.
اِن القريِة للمشاركِة يف األفراح واألتراح، وأن جيَد الفرُد  لقد كان من املألوِف آنذاك أن يـَُهبَّ مجيُع سكَّ
عوًنا من جرياِنِه يف حفِر البئِر أو حصاِد احلقِل، وأن يتنادى اجلميُع ملواجهِة أيِّ كارثٍة َحتُلُّ بالقريِة، وأن 
يتكفََّل اجلرياُن واألقارُب بعائلِة املريِض واملسافِر، وتتدفَُّق املعوناُت- على ِضْيِق ذاِت اليِد- لبناِء املسكِن 

أو مواجهِة الطارِئ.
إنَّ تعاوَن الناِس يف بناِء مساجِدهم، ومتهيِد طرِقهم، وحصاِد مزارعهم، ومحايِة َمراعيهم، وإشاعِة الفرحِة 
َمأنينِة فيما بينهم؛ برعايِة احملتاِج، وإغاثِة امللهوِف، وَوْقِف بعِض األمالِك لإلنفاِق  يف أعياِدهم، وبثِّ الطُّ

على املساجد؛ لََيُدلُّ على َوْحَدِ©م وأُْلَفِتهم، فكانوا ال تعرتُضهم عَقبٌة إال ¿ضوا متكاتفَني لتذليِلها 
وجتاوِزها، كلٌّ َحسَب طاقِتِه.

ياء َبٌس من الضِّ قـَ
يف ظالِل هذه البيئِة نشأ الطفُل (عبُد الرمحن) وترعرع، متفتًِّحا وعُيُه على مناذَج طيبٍة من التكاُفِل والعمِل 
التعاوينِّ والتطوعيِّ الذي كان جيري حتَت مسِعِه وبصِرِه يف أرجاِء قريِتِه، بثقافِتها الدينيِة وتقاليِدها العربيِة 
األصيلِة، فتشرَّبْت نفُسُه حبَّ اخلِري واإليثاَر، والسعَي يف إسعاِد اآلخريَن ومدِّ يِد الَعوِن هلم، واإلسهاَم يف 

خدمِة ا�تمِع.

في َكَنِف اُألسَرة
نشأ الوالُد حفظه اُهللا يف أسرٍة مرتابطٍة متآلفٍة، لكنَّه َسرعاَن ما افتقَد ِعماَد أسرِتِه والظلَّ الذي كان ُيفَرتُض 
ْقَو له  أن ينمَو يف ِحْجِرِه ويفيَء إليه، فذاق َلوَعة الُيتِم وهو بعُد غضُّ اإلهاِب، مل يشتدَّ له عوٌد، ومل يـَ

ساعٌد. 
وسألُته حفظه اُهللا عن أبيه؟ فقال:

َ وأنا ابُن سنتِني فقط؛ لكنين كنُت دائًما أرسُم  «ليس لديَّ ذكرياٌت ُمشاَهدٌة لوالدي رمحه اُهللا؛ فقد ُتويفِّ
له صورًة يف خميِّليت، وأحبُث يف وجِه جدَّيت (مهرة) وعمِّي حممٍد عن مالِحمِه، وكانت جدَّيت َتِصُفُه يل وصًفا 
يوحي - يف ُجممِلِه - مبا كان يتمتَُّع به من ِطيبٍة ُمفِرطٍة؛ فقد كانت تروي يل: كيف كان حيِمُلين على 
ًرا، ولطاملا  كتَفيِه، لَيمنَحين ُجرعاٍت وافرًة من احلناِن، كأنه كان يشُعر أنه سيفارُقين يف هذه احلياِة مبكِّ

حي نبعة في بلدة رغبة 
كما يبدو من اجلو



٢٣
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منظر جوي لعقدة اجلريسي التي 
اتخذ منها األمير علي اجلريسي

ً إلمارته على بلدة رغبة مقرا
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َثتين جدَّيت عن ِخصاِلِه احلميدِة، مثَّ أدركُت ملَّا َكِربُت أ¿ا كانت ترَغُب يف رسم الُقدوِة يل حبديِثها عنه.  حدَّ
ُبهاِت، وكان من  ) َخصلَة الَوَرِع وجتنُِّب الشُّ كانت اجلدُة تقوُل: إنَّ من أبرِز اخلصاِل اليت ُتعجُبين يف (عليٍّ
َوَرِعِه أنّـه إذا َبَدَر منه خطٌأ حياَل شخٍص ما عن غَضٍب أو غِريِه، ال يهدأ له باٌل حىت َيعتذَر منه ويطلَب 
ك  ْفَح، ويتيقََّن أنه ساَحمُه ومل يبَق يف نفِسِه شيٌء جتاَهُه. ومن صفاِتِه احلميدِة أيًضا: الصدُق الذي متسَّ الصَّ

به يف مجيِع أحواِلِه، وجعَلُه ميزاًنا ومقياًسا يف تعاُمِلِه مع الناِس.
ومع أنَّ أيب مل يكن متعلًِّما؛ كان ذا َوْعٍي كبٍري، وَسَعِة أفٍق، أستشفُّ ذلك من أحاديِث كلِّ َمن َعَرَفُه؛ فقد 
كانت أحاديُثهم عنه تفوُح بِطْيِب االحرتاِم والتقدير؛ فهَو من ُأسِرٍة كرميٍة أبرُز ُرموِزها األمُري الِعَصامي: 
(علي بن حممد اجلريسي)؛ الذي توىلَّ إمارة َبلدة (َرْغَبة) يف عهِد اإلمام ( حممد بن ُسعود) رمحه اهللا، فَسار 
يف الناس ِسريًة حسنًة خلَّدْت ِذْكرُه يف التاريخ(١)، وَكذا ابنُه األمري: ( خالد بن علي اجلريسي)؛ الذي تَوىلَّ 

ْهَجُه.    َهَج نـَ إمارة (َرْغَبة) بعد والدِه، ونـَ

ر رحيٌل مبكِّ
ِة  وللجدَّ عموًما،  لألسرِة  مؤملًة  فاجعًة  اهللا  رمحه  أيب  موُت  «كان  فيقول:  ذكرياته  سرَد  الوالُد  ويتابُع 
ْرط حبِّها له وتعلُِّقها به تقوُل:  خصوًصا؛ كيف ال وقد كان أثًريا عنَدها، وكانت مولَعًة به؟! وكانت من فـَ
إنَّ ولدي (علي³ا) حمروٌس - بإذِن اهللا - ولن ُيصيَبه مكروٌه! وازداد يقيُنها بذلك َعِقَب احلادِث الذي تعرَّض 
ُعُد َقعُرها ُزهاَء مخسَني مًرتا، وهبَّ أهُل القريِة إلخراِجِه،  بـْ ر اهللا حبكمِتِه أن يقَع يف بئٍر جافٍَّة، يـَ له؛ فقد قدَّ
وهم ال ُخياُجلهم شكٌّ يف أنه قد مات؛ فإذا ½م ُيفاَجؤون به قد خرج حي³ا بفضِل اِهللا تعاىل وحفِظِه، ولكنَّ 

ا.  قدَميِه قد ُأِصيَبتا بُكسوٍر اضطرَّْتُه فيما بعُد إىل أن يلَبَس حذاًء مناسًبا خاص³
الواعِد والغَد املشرَق، ذلك  فيِه املستقبَل  اليت كانت ترى  قريًبا من والدِتِه  َكَنِف أسرِتِه،  وشبَّ أيب يف 
املستقبُل الذي مل يكن - يف قياِس الزمِن - طويًال، إذ مل يلَبْث حىت قضى اهللا فيه قضاَءُه الذي ال رادَّ له، 
، وما هي إال أياٌم قليلٌة حىت فارَق الدنيا  ٍم غذائيٍّ فبعَد أن تناوَل طعاَم الَعشاِء ذاَت ليلٍة، إذا به يصاُب بتسمُّ

للقاِء الرفيِق األعلى حامًدا شاكًرا، وهو ما يزاُل يف ُمقتَبِل العمِر، وقد جاوز األربعَني بيسري.
هكذا ماَت رمحه اهللا من أكلٍة يسريٍة، وهو الذي سقط يف َغياَبِة بئٍر عميقٍة فخرج سالـًما! فسبحاَن الذي 

بيِدِه األمُر، ُحييي ومييُت، ويفعُل ما يشاُء».

ابن بشِر، عثمان، ُعنوان اْ�د يف تاريِخ َجنْد، حتقيق عبدالرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبوعات دارَة امللك عبدالعزيز، الرياض ،  ١ .
١٤٠٣هـ، مج٢ ( ص٣٥٨). 
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وُيرِدُف الوالُد – حفظه اُهللا – قائًال:
، وكيف ُقدِّر عليِه املوُت شاب³ا، أشعُر بأنَّ هذه  ُر ما مسعته عن أيب من فضٍل وُخلٍق رضيٍّ «وعندما أتذكَّ
احلياَة قصريٌة مهما طالت، وأنَّ على العاقِل احلصيِف أن يقتنَص ما فيها من الُفَرِص، وأن جيتهَد يف استثماِر 

أوقاِته فيما يعوُد عليه بالنفِع يف ديِنِه ودنياه، ُمستذكًرا لطَف اِهللا به، وعوَنُه له يف كلِّ حاٍل.

ِإذا َمل َيُكْن َعْوٌن ِمَن اِهللا لِلَفىت          فأوَُّل ما َجيْين عليِه اجِتهاُدُه   

ُة الرَّؤوم الجدَّ
َتُه بفخٍر واعتزاٍز، فيقول: ال ينفكُّ الوالد يذكُر جدَّ

«بعَد وفاِة أيب رمحه اُهللا ـــ وكان عمري حينها سنتني ــ قرَّرت والديت (َهَيا بنت ناصر اِجلِديد) رمحها اهللا 
ِة،  الِعدَّ ة  تبعُد عن (َرْغَبَة) مسافَة ٢٠ كم - بعَد قضاِئها مدَّ االنتقاَل إىل منزِل والَديها يف (ثاِدق) اليت 
وأصرَّْت جدَّيت أليب أن أبقى معها؛ إذ كنُت وحيًدا ليس يل أٌخ وال أخٌت، فوجَدْت والديت - إْذ ذاك - 
نفَسها مضطرًَّة إىل تلبيِة رغبة جدَّيت اليت كانت تعِطُف عليَّ وال تقوى على مفارَقيت، وكنُت أزوُر والديت 

وأخوايل بني حٍني وآخَر.
وينع رمحه اهللا، وهو من أهل (الِبري)، وهي قرية بني (ثاِدق)  وقد تزوََّجْت والديت بعد ذلك من إبراهيم الصُّ
ة  ِحصَّ مها:  وأختان  وعبداهللا،  وعبدالعزيز  سعد  هم:  ألمي،  إخواين  من  ثالثًة  منه  وأجنَبْت  ْفرا)،  و(الصَّ

وُموِضي، حفظ اهللا اجلميع.
عشُت يف رعايِة جدَّيت ُمهرة رمحها اهللا ما قارَب سبَع سنني، أنُعُم بِدْفِء َحناِ¿ا، وحزِم تربيِتها؛ فقد كانت 
وَقَسماته، لكنَّ حزَمها  ا، ووجٍه صارٍم يف مالِحمِه  قويٍة جد³ بالرَّمحة، وذاَت شخصيٍة  قلُبها  يفيُض  سيدًة 
وِجدَّها كانا خمتلَطِني بكثٍري من العطِف واَحلناِن، وما زلُت أستشعُر إىل اآلَن موضَع كفِّها احلانيِة وهي 
، ولقد َحَرَصْت أشدَّ احلرِص  متسُح ½ا رأسي، وتقرأ بعَض آِي القرآِن وتدعو اهللا بأن يبارَك يفَّ ويفتَح عليَّ
ِخر وسًعا من أجل إسعادي. وكان ينتاُ½ا قلٌق شديٌد دائٌم خمافَة أن  على سالميت وُحسِن تربييت، ومل تدَّ
َقَدْت أيب الغاَيل من قبُل، وما أكثَر ما كانْت تردُِّد: أنَت هديُة عمري من اِهللا سبحانه وتعاىل.  تفِقَدين كما فـَ
وكانت ترى يفَّ األمَل املتبقَِّي هلا من عمِرها، وقد منَحين ذلك شعوًرا غريًبا إزاَءها؛ ِلما كانت ُتِفيُضُه 
عليَّ من َحناِ¿ا وَحَدِ½ا، وكان ذلك خَري تعويٍض يل عن َحناِن األمِّ الذي فقدتُّه بعَد زواِجها وانتقاِهلا إىل 

بلدٍة أخرى. 
لقد كانت جدَّيت رمحها اهللا أهمَّ شخصيٍَّة يف حيايت، إْذ كانت يل أًبا ناصًحا، وأم³ا رؤوًما، وِحجًرا دافًئا 

. لروحي، وَمالًذا آمًنا لنفسي، وإنَّ الكلماِت لَتعِجُز عن بياِن فضِلها وأياديها السابغِة عليَّ
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أدوات خزن وحتضير وتناول الطعام التي 
كان يستعملها سكان رغبة

ُرُه اليوَم، وأعتقُد أنه كان من األسِس املتينِة اليت صاَغْت شخصيَّيت: إْذ  ومما ال أنساُه جلدَّيت، موقٌف أتذكَّ
تعوَّدتُّ أن أمسَع من بعِض أترايب وهم يلعبون جبواِر البيِت ألفاظًا يف السبِّ واللعن مل أعَتْد مساَعها يف بيِتنا، 
ولسُت أدري أترضى جدَّيت إن نطقُت ½ذه األلفاظ أم ال؟ فقلُت يف نفسي: َمل ال أجرُِّب؟! فدخلُت بيتنا 
وَصِعدتُّ أعلى ُسلَِّم السطح، ووقفُت هناك وجعلُت أتلفَُّظ ببعِض تلك األلفاِظ، ألنظَر ردَّ فعل جدَّيت، وما 
إن َمسَِعت مين تلك األلفاَظ القبيحَة حىت َصِعَدت حنوي على عَجٍل وهي تضُع يدها على رأِسها وتقول: 
لَِّم اآلَخِر، وهربُت  ا رأيُتها كذلك علمُت أ¿ا غضبت، ففَررُت منها عرب السُّ أخشى أن تنزَل بنا عقوبٌة، فلمَّ
خارَج البيت، فخافت عليَّ وخرجت ورائي تبحُث عين، حىت وجَدتين يف البـَرِّ فأعاَدتين إىل البيِت، ومنُذ 

ذلك اليوم مل أتفوَّه بأيٍّ من تلك األلفاِظ.
ا ال َحيُْسن  إنَّ هذه احلادثَة وطريقَة معاجلِتها بثَّْت يف نفسي شعوًرا ِفْطري³ا: أنَّ على املرء أن حيَفَظ لساَنُه عمَّ
، ومنا هذا الشعوُر  التلفُُّظ به، وأن لكلِّ ذنٍب عقوبًة ال َحمالة، كما أن لكل طاعة ثواًبا من اِهللا عزَّ وجلَّ
َر ورسَخ يف نفسي رسوًخا، فأصبحِت احملاسبُة عادًة من عادايت السلوكيَِّة، واستقرَّ حبُّ جدَّيت  عندي وجتذَّ
ْفَتأ يزداُد وَيعُظُم مع املواقِف واألحداِث، وصارت تلك املرأُة األميَُّة اليت مل تدُخل مدرسًة  يف قليب، ومل يـَ
ْلِهُم من توجيهها أعمَق دروِس احلياِة، وكان مما أدركُته يف  ومل تقرأ كتاًبا، أستاذًة أتعلَُّم منها، ومربَّيًة أستـَ

مدرسِتها: أن بناَء ِكياٍن سامٍق عظيٍم، َيلَزُمُه أسٌس قويٌَّة متينة.
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جانب من بلدة رغبة حيث تبدو
أطالل حي نبعة في أعلى الصورة
وفي وسطها مسجد أمير بلدة

رغبة خالد بن علي اجلريسي
وفي األسفل جانب من مزرعة

صنع اجلراسى
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وَيعُدين بأنه سَيخِبُزها يل يف الطريق، فكان هذا إغراًء يل مبوافقِته والذَّهاِب معه، ففي ذلك احلني مل تكن 
راُت معروفًة لدينا، فضًال عن اللَُّعب، فكنت أذهُب معه إىل (َثاِدق) فإذا مضى  رياُت واملَكسَّ اَحلْلَوى والسكَّ
عليَّ فيها أياٌم تعلَّقُت ½ا ورغبُت يف البقاء، وحني يأيت موعُد عوديت إىل (َرْغَبَة) أرفُض العودَة حىت ُيغرَيين 
جدِّي بعجينٍة أخرى ويبدأ بالتلويِح ½ا فأوافق، وكان هذا َدْيَدَنُه رمحه اهللا. لقد كان يتوقَُّف بنا يف الطريق 

وجيَمُع احلطَب وُيشعُل الناَر وَخيِبُز العجينَة على هيئة ُقرص فنأُكُلها مث نواصُل املسري .
ماحة». ، َمْألى باحلبِّ واخلري والسَّ كانت حق³ا أياًما صعبة، لكنها كانت ذاَت َمذاٍق خاصٍّ

الَمْحِضُن األول
ُثنا عنه قائًال: ما تزاُل صورُة البيِت الذي قضى فيه الوالُد طفولَتُه ماثلًة يف ذاكرِتِه، وحيدِّ

ْتُه الذاكرُة، ومنها ما مسعُتُه من  «ذكريايت األوىل يف بيِت العائلِة يف بلدِة (َرْغَبة) ُمتداخلٌة؛ فمنها ما اختزنـَ
اآلخريَن؛ لكنَّ شعوري بدفِء ذلك البيِت ال يزاُل َيسري يف ُعروقي؛ ومع أنه كان بيًتا صغًريا متواضًعا 
مبعايِري هذا العصِر، إنك لتشُعُر حتَت سقِفِه بَسكينٍة غامرٍة، وباحملبَِّة واُأللفِة ترفرُف يف أرجاِئِه، وكأنه مبينٌّ 

ِني والتِِّنب! كما هي حاُل سائِر بيوِت القريِة». من التِّْربِ، ال من الطِّ
يف هذا املنزِل َحبا عبُد الرمحِن اجلريسيُّ صغًريا، ويف جوانِبِه َلِعَب وَمِرَح، وعاش ذكرياٍت شىتَّ منها الـُمفِرُح 
ومنها احملزُن، فأىنَّ له أن ينساه، وله يف كلِّ ركن من أركاِنِه ذكرى ما تزاُل ماثلًة يف وجداِنِه؟! ويرُسُم لنا 
تاِء، وماُء املطِر ُمنهمٌر على  من ذكرياِتِه فيه: صورَة األسرِة املتآلفة وقد حتلََّقْت حوَل َموِقِد الناِر يف أيام الشِّ

ُة احلكيمُة تقصُّ على اجلالسَني قصَصها اجلميلَة املمتعة.  السقِف، وها هي ذي اجلدَّ
وأرى الوالَد أحياًنا يقلُِّب ناظَرْيِه يف أرجاِء منزلِنا احلايلِّ الرَّْحِب الفسيِح يف الرياِض، وكأنَّ اَحلنَني يعوُد به 

َيْت جدَّيت - رَمحها اهللا وأحسَن إليها - وكان عُمري يقارُب عشَر سنوات، وكانت وفاُ©ا فاجعًة  وقد توفـِّ
جديدًة، لقد الحَقين الُيتُم مالحقَة اخلصِم خلصِمه، مات والدي وعُمري سنتان، وهاجَرت والديت ومل أُعد 
أراها إال يف أوقات متباعدة، فكان ُيتًما على ُيتٍم، وما إن وجدتُّ نفسي يف جدَّيت حىت ماتت هي أيضًا، 

وأنا ما زلُت طفًال حتت الوصاية. 
الذي كان  اجلديد  ناصر  الشيخ  أناُله من جدِّي ألمي  الذي كنُت  العطِف  ِمقداَر  املقام  وأذكُر يف هذا 
شاعًرا  كان  حيث  جيلِه  بأبناء  مقارنًة  ثقافة  فاكَتَسَب  أيامها  الكويت  إىل  سافروا  الذين  القليلني  من 
لزيارة  (َثاِدق)  إىل  معه  ليصطِحَبين  األعياد  يف  (َرْغَبة)  قريِتنا  إىل  ويأيت  منطقتنا،  يف  يدور  ما  يدرك 
معه،   أحضَرها  َعجينًة  يل  ُخيرج  فكان  معه،  الذهاَب  أرفُض  كنُت  أنين  وأذكُر  ألمي،  وجدَّيت  والديت 
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إىل بيِت الطفولِة ُجبدراِنِه الطينيَِّة وأثاثه املتواضِع، فُيحيي يف نفِسه ذكرياِت الزمِن الغابِر، يوَم كان يتسلَُّق 
اُجلدراَن مبهارٍة واتِّزاٍن، ونشاٍط وُجرأة، ونظراُت جدِتِه ُتالحُقُه باهتماٍم وقلٍق، وكأ¿ا َترجوه أن ينزَل؛ 

خوًفا عليه من السقوِط، وهو ُمستغرٌق يف َلعِبِه وسروِرِه، غَري عابٍئ بشيٍء من حوِلِه.
وهلذا السبِب قام الوالُد بشراء (صْنع اجلَراَسى)(١) يف (َرْغَبَة) الذي يعود لعائلة اجلريسيِّ من الَوَرثة من أفراد 
مشاِعَره،  فيها  لُينعَش  وآخَر؛  حٍني  بني  يرتاُدها  مزرعًة  فيه  وأقام  تراثه،  وعلى  عليه  ليحافظ  العائلة؛ 

َد أحاسيَسه، ويتصَل ُجبذوِره، ولريِبَطنا بـ(َرْغَبة) ذلك املوطِن العزيِز على نفوِسنا مجيًعا.  وجيدِّ

الِغراُس األولى
لِت القيُم واألخالُق يف نفِسِه، وتعلَّم ُطرَق  حتَت سقِف هذا البيِت اكتسَب (عبُد الرمحِن) ُأسَس الرتبيِة، وتأصَّ

التعامِل مع الكباِر وُحسَن توقِريهم، والتأدَُّب باآلداِب العامَِّة يف ا�الِس، واملوائِد، وسائِر التصرُّفاِت. 
ويروي الوالد لنا شيًئا من ذلك، فيقول: 

«كنا جنتمُع للطعاِم مًعا، ونأكُل مجيًعا من َطَبٍق واحٍد، ونقتسُم رغيًفا مشرتًكا، ونلتزُم يف أكِلنا وُشرِبنا 
بآداِب اإلسالِم، من الَبْدِء بذكِر اسِم اِهللا، واحلمِد له سبحانه عنَد الَفراِغ، وما كنَّا نغسُل أيدَينا حىت نلعَق 
كِر له على ِنَعِمِه وما آتانا من رزِقِه احلالِل  ْلَهُج بذكِر اِهللا والشُّ أصابَعنا، وكلُّنا رًضا وسعادٌة، وألسنُتنا تـَ

الطيِِّب».
ويتابُع قائًال: وكنا نتعلَُّم يف هذا اجلوِّ من احملبِة ِقَيًما ساميًة من قيِم ديِننا احلنيِف؛ مثَل: وجوِب اِحلفاِظ على 
النِّعمِة، واملبادرِة إىل التقاط ِكْسَرِة اخلبِز حَني جنُدها على األرض؛ لئالَّ تدوَسها األقداُم، إىل غِري ذلك من 
َعدُّ األسرُة فيها اَملْحِضَن األوَل من حماِضِن  ُأ عليها أبناُء املسلمَني يف بيئِتهم اليت تـُ اِخلالِل احلميدة اليت ُينشَّ
اخلرباِت؛  يكتسبوَن  وفيها  الصغاِر،  نفوِس  الشرعيَُّة، يف  اإلسالميَُّة واآلداُب  العاداُت  ُتغَرُس  فيها  الرتبيِة؛ 

ليكونوا رجاَل املستقبِل العاملَني على ِرفعِة ُأمَِّتهم وبناِء وَطِنهم».

في ُكتَّاِب القرية
َيْدلُف الغالُم عبُد الرمحِن إىل مطلِع السنِة السادسِة من الُعُمِر، فيصبُح صبي³ا قد اشتدَّ ُعوُدُه، مهيًَّأ لاللتحاِق 
بالُكتَّاِب، وقد كانت إحدى آماِل والِدِه الذي ُحِرم القراءَة والكتابَة؛ أن يكوَن ابُنُه أفضَل حاًال منه يف 

منظر من داخل املسجد العلِم واملعرفِة.
الطالعي برغبة

ي أرض زراعية واسعة بالقرب من (رغبة)،  كانت ملًكا لعلي بن حممد اجلريسي (جد العائلة) أمري بلدة (رغبة) يف النصف الثاين من  ه. ١
القرن الثاين عشر اهلجري .
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ُثنا الوالُد، فيقول: وعن ذكرياِت الُكتَّاِب يحدِّ
، كان الُكتَّاُب أوََّل مراحِل التعليِم؛ بل كان املرحلَة الوحيدَة للتعليِم والتهذيِب،  «يف ذلك احمليِط الرِّيفيِّ
وكان اُمسُه يف قريِتنا (ُكتَّاَب املطوِِّع عبد اهللا بن ُعَمر)، وما زلُت أذكُر ذلك اليوَم الذي خَرجنا يف صباِحِه 
الباكِر لتسجيلي يف الُكتَّاِب، الذي مل َيُكْن سوى ُغرفٍة واحدٍة من غرِف بيِت املطوِِّع يستخدُمها يف تعليِم 

األطفاِل.
دخلنا فرأيناه جالًسا يف صدِر الغرفِة، ُمسنًدا ظهَرُه إىل اجلداِر، واألطفاُل يفرتشون األرَض من حوِلِه، ويف 
يِد كلٍّ منهم لوٌح من اخلشِب؛ إذ مل تكِن الدفاتُر واألوراُق متوافرًة حيَنها، وهذا اللوُح أملُس الوجهني 
ُيراوُح طوُلُه بني ٣٠ و٤٠ سم، وعرُضه بني ٢٠ و٢٥ سم، يعُلوه َمْقِبٌض مثبٌَّت، وفيه سلسلٌة معدنيٌَّة ُيعلَُّق 
ُل عليه املطوُِّع - أو َمن يعتمُد عليه من الطالِب املتقدِّمني - املطلوَب تعلُُّمُه وحفُظُه والتدرُُّب  ½ا، يسجِّ
، حمتسًبا أجَره عنَد اِهللا تعاىل. ويف الغالب  على كتابِتِه. وكان املطوُِّع يؤدِّي عمَلُه تطوًُّعا دوَن أجٍر ماديٍّ
مسجِدها،  إماَم  هو  كان  فقد  الدينيَّة؛  الوظائف  من  بعدٍد  كقريِتنا  الصغريِة  ا�تمعاِت  يف  املطوُِّع  يقوُم 
وخطيَب جامعها، ويؤمُّها يف العيديِن وأوقاِت االستغاثة، والكسوِف واخلسوِف، فضًال عن عمِله مأذوًنا 

لألنِكَحة.
وكان (كتَّاب املطوِّع عبداهللا بن عمر) يبُعُد عن منزلنا ُقرابَة اثنني كيلو مرت كنا نقَطُعها مشًيا على األقدام، 
وأحياًنا أذهُب َوحدي، وُيرافُقين صديقي وزميلي يف الُكتَّاب (عبداهللا احلميدي) يف أحياٍن ُأَخر، وكنا إذا 
ُر ممَّن كان يلعُب معنا (عبدالعزيز بن حسن بن ُهَوِميل)،  ُعدنا منه قَضينا بقيَة ¿ارنا يف اللَِّعِب واللهو، وأتذكَّ

ُرنا سن³ا». وإن كان يكبـُ

َعصا المعلِّم
ويستطرد الوالد في ذكرياته حول الُكتَّاب، فيقول:

«كان (املعلُِّم عبُد اِهللا بُن عمَر) ُميسُك بيِدِه عًصا يهزُّها باجتاهاٍت عشوائيَّة، ويرفُع صوَته بَني حٍني وآخَر، 
مع هزِّ رأِسِه هز³ا متَّفًقا مع صوِتِه. وكانت أوقاُت الدراسة بالكتَّاب مرتبطًة مبواقيِت الصالِة، فامتداُد الظلِّ 
واحنساُرُه وارتفاُع صوِت األذاِن للصالِة هي العالماُت املعتَمدُة لَبدِء التدريِس وإ¿اِئِه، ومل نكن نعرُف 

الساعاِت حيَنها.
اليت  ِة  املدَّ نُت يف  الكرِمي، وتعلُِّم احلروِف والكلماِت، وقد متكَّ القرآِن  التعليُم مقتصًرا على حفِظ  وكان 
القراءِة والكتابة، ومل  )، واكتسبُت بعَض مهاراِت  قضيُتها يف كتَّاِب قريِتنا من إكماِل حفِظ ُجزِء (عمَّ
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ل ذلك دوَن تلقِّي بعِض اللََّسعاِت من العصا الطويلِة، اليت كانت مالزمًة لشيِخنا املطوِّع؛ حيافُظ ½ا  ُأحصِّ
فوِف اخللفيَِّة  ريَن منهم، حىت إنَّ الطالَب الذين كانوا جيلسون يف الصُّ على انضباِط األوالِد، وُيعاقُب املقصِّ

مل َيْسَلموا منها، وكان يؤدُِّب ½ا املخالفني بَقَرعاٍت على الرأِس والَبَدِن. 
ُة خوًفا ووَجًال من َلْسعِة العصا، وكنا أحياًنا نرتبُك من  وحني يتجوَُّل بيننا، كانت تضطرُب قلوُبنا الغضَّ

الفَزِع، ونفِقُد االنتباَه للدرِس، فال يدري أحُدنا: أَُيراقُب حركَة املطوِِّع خلَفُه َحَذًرا، أم يتابُع احلفَظ؟!
ويتضاعُف الشعوُر بالرُّعِب حَني يدعو املطوُِّع أحَدنا إلمساِعِه شيًئا مما َحِفَظُه؛ ويغدو االنتباُه موزًَّعا حينها 
، وكثًريا ما  بَني احلَذِر من َسطَوِة العصا، والرغبِة يف ُحسِن األداِء؛ جتنًُّبا للخطِأ املوِجِب للعقاِب الفوريِّ
ويناُل  فيتَلجَلُج وُخيطُئ؛  النطِق،  قدرَتُه على  ُيضِعُف اخلوُف  إْذ  العقوبِة؛  َشَرِك  الطالَب يف  يوقُع اخلوُف 
َقَة  عندئٍذ نصيَبه من العصا، مث إما أن يستعيَد قدرَتُه وُيكمَل القراءَة على الصواِب، أو يعوَد إىل جملِسِه ِرفـْ

اإلحباِط والدُّموِع».
آثاٌر باقية

يتابُع الوالُد قائًال: 
«أما يوُم اخلميِس فكان أمتَع أياِمنا يف الُكتَّاِب، فقد كان املطوُِّع عبُد اِهللا بُن عمَر جيمُعنا فيه، وحنن حنٌو 
من عشرين صبي³ا، نتحلَُّق حوَلُه؛ ليـَُقصَّ علينا قصًصا طريفًة ممتعًة من قصص القرآِن والسريِة النبويِة الشريفة 
حابِة الكراِم، بأسلوٍب لطيٍف مشوٍِّق، وكنَّا حيَنها نرى عن ُقرٍب وجَهُه اُملشِرَق الذي حتمُل  وحياِة الصَّ
َقَسماُتُه مساِت احلزِم والتقوى والَوقاِر، وخنتُم اليوَم بدعاٍء يدعو به وحنُن نؤمُِّن من بعِده، مث نغادُر الُكتَّاَب 

واحًدا تْلَو اآلَخِر بعَد أن نقبَِّل رأَسُه؛ تقديًرا واحرتاًما.
ِة يف غرِس الِقَيِم األخالقيَِّة احلميدِة  وعندما أعوُد بالذاكرِة إىل تلك القصِص املرويَّة، يتأكُد يل أثُر القصَّ
فولِة، وما زالْت تلكُم القصُص ماثلًة يف نفوِس أبناِء جيِلنا حىت  ٍة يف مرحلِة الطُّ ُفوِس املتعلِّمَني، وخباصَّ يف نـُ

اليوِم، ومازلنا ننتفُع بِعَربِها وآثاِرها الطيِّبِة، وِبتنا ال نتقبَُّل خمالفَتها، أو َمن ُخيالُفها.
َبتاِت العلِم واملعرفِة يف صدري». فرحم اُهللا الشيَخ عبَد اِهللا بَن عمَر، الذي غرَس ُأوىل نـَ
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روِف القاسيِة، لكنَّ  إنَّ السنواِت الثماَين اليت أمضاها الوالُد يف (َرْغَبَة) كانت - يف ُجممِلها - َمألى بالظُّ
ٍر، وجتلَّى ذلك يف  تلك البيئَة قد أكسَبْتُه قوًة ومناعًة، وأسهَمْت يف بناِء شخصيَِّتِه وُنْضِجِه يف وقٍت مبكِّ
طريقِة تفكِريِه السليمِة، وسلوِكِه اجلادِّ اإلجيايبِّ، الذي أنتَج هذه الشخصيَة املتوثِّبَة دوًما إىل الُعال والتفوُِّق، 
والتحدِّي املستمرِّ للظروِف القاسيِة، متخذًة من تلك الظروِف َوقوًدا لتوهُِّجها، يف كلِّ مكاٍن حلَّْت فيه، 

ويف كلِّ زماٍن أحاط ½ا.
وبانِقضاِء مرحلِة الُكتَّاِب يف ¿ايِة اخلمسينيَّاِت من القرِن اهلجريِّ املنصرِم، بدأت مرحلٌة جديدٌة شديدُة 
الرِّياِض مع بدايِة الستينيَّاِت اهلجريِة (١٩٣٩- األمهيَِّة للطفِل (عبِد الرمحِن)، وهي مرحلُة االنتقاِل إىل 

١٩٤٠م تقريًبا).

الطريُق إلى الرِّياض
ْرَدْيِه فًىت  ًما وجَهُه شطَر العاصمِة الرِّياض، طفًال ريفي³ا يتيًما؛ لكْن ميُأل بـُ خرج عبُد الرمحِن من (َرْغَبَة) ُمَيمِّ
موِح، يطوي فؤاُده الغضُّ آماًال عظيمًة. ولقد كانت حق³ا رحلًة شاقًَّة على ابِن السنواِت الثماين؛  عظيُم الطُّ
ِتِه، اليت ال  إذ استغرَقْت يوَمِني وليلَتِني على اِجلماِل يف ُدروِب الصحراِء املوِحَشِة، يناُم يف الَعراِء برفقِة جدَّ
ه ُحبنوٍّ ورأفٍة على ظهِر اجلمِل؛ حذَر الوقوِع يف سراديِب ليِل الصحراِء  تفارُق صورُ©ا ُخميِّلته، وهي تضمُّ

الَبهيِم.
وعن هذه الرحلِة يروي لنا الوالد، فيقول:

ا، لكن مما خفَّف عين كثًريا من مشقَِّتها وجود  «أذكُر أنَّ الوقَت كان صيًفا، وكانت الرحلُة متعبًة جد³
، فكنت أجاذُب جدَّيت احلنوَن أطراَف احلديِث، وأذكُر  جدَّيت وزوجِة عمِّي حممِد بِن عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
أنين أمطرُ©ا بوابٍل من األسئلِة َطواَل الطريق، وكنُت يف أسئليت أحاوُل استكشاَف املدينِة اليت نقصُدها، 
يدفُعين الشوُق واحلذُر إىل معرفِة طبيعِتها وُظروِفها ومتطلَّباِ©ا قبَل الوصوِل إليها، لتهيئِة النفِس للتأقُلم مع 
بيئٍة جديدة مل آَلْفها ومل أعِرْفها من قبُل، وشعوٌر غامٌض ينتاُبين بأنَّ هذه املدينَة ستصُري موطين الذي أُقيُم 

فيه ما َحِييُت.
ٍة، فاألمُر  بدأ العدُّ التنازيلُّ للوصول، عندما الَحت لنا معاُمل مدينِة الرياِض من بعيٍد، وأخذ القلُب َخيِفُق بشدَّ
ِ الَيسِري، إ¿ا ُنقَلٌة كبريٌة؛ من أحضان قريٍة صغريٍة هادئٍة، إىل مدينٍة كبرية تفيُض بَصَخِب احلياِة،  ليس باهلنيِّ
وَحْسُب الرِّياِض هيبًة وجالًال أّن امللَك عبَد العزيِز - رمحه اهللا - َيقُطُنها. وما إن بلَغنا صوُت احلادي ُمعلًنا 

َعداَء، وشعرُت كأنَّ الليَل قد َطوى ِبساَطُه؛ لُتشِرَق مشُس الراحِة واألماِن». الوصوَل حىت تنفَّسُت الصُّ
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جانب من سور وأبراج
 الرياض القدمية

مدينة الرياض في منتصف
 األربعينيات امليالدية
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في َكفالِة الَعمِّ
ويتابُع الوالُد - حفظه اُهللا - سرَد ذكرياِت االنتقاِل إلى الرياِض، فيقوُل:

هنا مجيًعا إىل بيِت عمِّي حممٍد، ذلك البيت الذي ال أنسى صورَته أبًدا، كان  «حاَل وُصولِنا إىل الرياض توجَّ
ُطه ُفسحٌة مساويٌَّة صغريٌة، حتيُط ½ا بضُع غرٍف صغريٍة، لقد كان بيًتا متواضًعا  ِني، تتوسَّ بيًتا مبني³ا من الطِّ
ا من الراحِة واالطمئناِن، حىت إنه أزاَل  كمعظِم بيوت الرياِض آنذاك، لكنَّ النفَس ال ُختطُئ فيه منًطا خاص³
من نفسي كلَّ شعوٍر بالُغربِة، وكأين مل أبَرْح (َرْغَبة). والواقع أن الرياَض مل تكن يوَمها ختتلُف كثًريا عن 

القريِة؛ سوى ما تراه من كرب مساحتها، وكثرة منازهلا وحماهلا التجارية.
أما عمِّي فقد كان يل أًبا بعَد وفاة أيب، وسنًدا يل ومعيًنا مع جدَّيت، وقد أحببُته حبَّ االبِن ألبيه، وُأولَع 
يب وَلَع الوالِد بوَلِدِه، وما زلُت ُأِكنُّ له يف صدري كلَّ معاين اإلجالِل والتقديِر. لقد عشُت يف َكَنِفه يف 
الرياِض، فكان أخشى ما خيشاُه أن أشعَر بأدىن شعوٍر باِحلرماِن؛ لذلك كان غالًبا ما ُيؤِثُرين على أوالِدِه 
ْر أوًال، تطييًبا خلاطري، وتعويًضا  ُمين عليهم، وما كان يشرتي ألسرِتِه شيًئا، إال ناداين وقال يل: اْختـَ ويقدِّ

يل عن الُيتِم.
ْت ُتوصيِه  أجل لقد كان يراقُب اَهللا يف معاملِتِه يل، ويسعى يف رضاه، مث يف رضا والدِتِه (جدَّيت) اليت ما انفكَّ

يب، وحتثُُّه على إكرامي.
وال تَربُح ذاكريت تلك اللحظُة املؤملُة اليت أسلَمْت فيها جدَّيت الروَح خلالِقها، لقد سقطُت أرًضا من ِعَظِم 
دمِة، فإذا بيٍد قويٍة حانيٍة متتدُّ وترفُعين، وتربُِّت عاتقي بلطٍف، ومتسُح رأسي حبناٍن، إ¿ا يُد عمِّي؛ الذي  الصَّ

ِة.  ، وتعويضي ما فقدتُّ برحيِل اجلدَّ مل يأُل جهًدا يف العطِف عليَّ والتخفيِف عينِّ
وكان عمِّي هادَئ الطبِع رزيًنا، مشرَق الوجِه، مجيَل اُملَحيَّا، يدخُل علينا يف سكينٍة وهدوٍء، فُنهَرُع إليه 
مجيًعا، كبُرينا قبَل الصغِري، لنقبَِّل رأَسُه وَوْجنَتيِه، فيبتسُم على استحياٍء؛ إْذ كان يرغُب عن ذلك تواضًعا، 
هامِة، ُيبادُر  وكنا ُنؤثُر ِفعَل ذلك تقديًرا وحمبًة. أما أخالُقُه وِخالُلُه فطيِّبٌة راقيٌة، فهو مثاٌل للُمروءِة والشَّ
، وَحيُْنو ُحنوَّ األمِّ، قليُل الكالِم، كثُري  إىل مساعدِة الصغِري، وُيسارُع يف مساندِة الكبِري، يقسو لُنصرِة احلقِّ
الِفعاِل، إذا تكلَّم نطق حق³ا، وإذا َصَمت ففي َصْمِتِه معاين احلكمِة وَرجاحِة العقِل، ملَّ مشَلنا، ورفع ذكَرنا، 
، الذي نشأُت يف رعايِتِه، وَشَبْبُت يف  وصان اسَم أسرِتنا. ذلكم هو عمِّي حممُد بُن عبِد الرمحِن اجلريسيُّ

ُنعمى أُنِسِه، فَمن له عمٌّ كعمِّي؟!
َده بواسِع رمحِتِه، وأن  وقد توفَّاه اهللا تعاىل منُذ ما يقُرُب من مخسٍة وأربعني عاًما، أسأله سبحانه أن يتغمَّ

جيزَيُه عين مبا هو أهُله».
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هـ، وعندما استعاد امللُك عبدالعزيز الرياض عام  ريف عام ١٣١٨. ١ كان للرياض سوٌر قدمي هَدمه األمُري عبدالعزيز بن رشيد بعد وقعة الصَّ
١٣١٩هـ أعاد بناء اجلزء املهدوم. 

األتاريك، مجع أَْترِيك: ُيطلق يف السعودية على الفانوس الذي ُيضاء بغاز (الكريوسني)، ويف البحرين وبعض مناطق اخلليج على املصباح  ٢ .
الكهربائي. ويرى بعُض الباحثني أن هذه الكلمَة مأخوذٌة عن اللفظ اإلنكليزي (Electric)، أي: كهربائي، فُحذف منه املقطُع األول 
وهو (أل)، ظن³ا أنه أداُة التعريف، فبقي (ectric) َأْكْرتِيك، مث ُحذف الكاف منًعا اللتقاء الساكَنني. (د. عبدالرحيم، فاميا، الدخيل يف 

اللغة العربية وهلجا©ا، صفحة ١٧).

الرياُض قديًما
ا كانت عليِه يف املاضي، فكان ال بدَّ من وصٍف هلا مما اختزَنتُه ذاكرُة  ْت كثًريا عمَّ ال شكَّ أن الرياَض تغريَّ

الوالِد حفظه اُهللا، يقول:
امليالديِّ  القرِن  أربعينيَّاِت  يف  وأهِلها  الرياِض  مالمِح  عن  احلديِث  إىل  يدعوين  الذكرياِت  «استحضاُر 
املاضي، حني كانِت الرياُض مدينًة صغريًة؛ ال كهرباَء فيها، وال ماَء، وال هاتَف، وال طرق مزفَّتة، مع 

أ¿ا عاصمُة البالِد. 
املدينِة يف شىتَّ جهاِ©ا  بوَّاباُت  وفيه  واللَِّنب(١)،  الطِني  من  مبينٍّ  بسوٍر  األربِع  من جهاِ©ا  حماطًة  وكانت 
، بوَّابة َسَالم.  َميسيِّ ، بوَّابة ُدخَنَة، بوَّابة املذبِح، بوَّابة الشُّ ابة الثَُّمرييِّ وجوانِبها، وهي: بوَّابة آِل ُسَويِلٍم، بوَّ
ومل خيُرْج عنها سوى حلِة العبيِد وقهوِة سعود (فندق الرياض) الواقِع حالي³ا يف الُغرايبِّ، وقد أبقت أمانُة 
الرياِض على بوَّابَيت الثمريي ودخنة بعد ترميِمهما لتبَقيا شاهًدا للزَّمن على عصٍر مضى مع موجِة التطوُّر 

الكربى.
ٌة  أما بيوُ©ا فمبنيٌَّة من الطِني، وهذا ما كان شائًعا يف بيوِت جنٍد كلِّها آنذاَك، وكان لكلِّ حيٍّ بئٌر خاصَّ
به يستقي منها أهُلُه، وكان لبعِض األثرياِء - وهم ِقلٌَّة حيَنها - آباٌر خاصٌة يف بيوِ©م. ومل تكن عمليُة 
ْنـَزُح منها  جلِب املاِء أمًرا يسًريا؛ إذ كانت البئُر اليت نستقي منها تبُعُد عن بيِتنا حنًوا من مخسَني مًرتا، فكنا نـَ
املاَء، ونَضُعه يف ُقدوٍر معدنيٍة، وَحنِمُلها على رؤوِسنا، وتلك القدوُر ثقيلُة احملمِل وهي فارغٌة، فما باُلَك 
لُو (السطُل) معروًفا يومذاك، فلما استوردناُه وصار متوافًرا، سهَّل لنا عمليَة  وقد ُملئت باملاِء! ومل يكِن الدَّ

االستقاِء شيًئا ما، ِخلفَِّة وزِنِه مقارنًة بالِقْدر املعدنيَّة».

ما أشبَه اليوَم باألمس
، كنا نعيُش كما عاش سَلُفنا من اآلباِء واألجداِد، حياًة يسريًة  «وقبَل أن تتسارَع عجلُة التطوُِّر والرقيِّ
 ، ُز مبتانِة العالقاِت اُألْسريَِّة وبالتكاُفِل االجتماعيِّ خاليًة من التعقيِد، ومن كلِّ مظاهِر الرَّفاِهَيِة والتنعُِّم، تتميـَّ
وكنا مع ُحلوِل الظالم نتسامُر ونتبادُل القصَص واألحاديَث يف ضوِء الفوانيس واألتاريِك(٢)، أما الشوارُع، 
ٌف ُيدعى (الباحوَث)- وهو  صٍة هلا، يقوُم بذلك كلَّ مساٍء موظَّ فكانت ُتضاُء بأتاريَك تعلَُّق يف أماكَن خمصَّ
ُيشبه شركَة الكهرباِء يف عصرنا احلايل - فكان يعلُِّقها بعًصا حيمُلها على عاتِقِه، مث يثبُِّتها يف أماكِنها يف 
أحناِء الرياِض، ومل يكْن عدُدها يزيُد على العشرين، ويف الصباِح كان جيمُعها من جديٍد؛ لُيعاِوَد العمَل 
يف الليلِة التاليِة. وإْن تعَجْب فعجٌب أن الباحوَث لو مرض، أو تعذَّر عليه أداُء الواجِب لطارٍئ ما، فإن 

الرياَض تبيُت تلكُم الليلَة يلفُّها الظالُم الدامُس، دوَن بصيِص نوٍر! 
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أحد أسواق الرياض الكبرى
 بالقرب من اجلامع الكبير 

سوق اخلرازي ١٩٥٥م
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َعدُّ على مواقَد  ا كنا نتناوُلُه يف القريِة، فكان ُجلُّه من التمِر والقمِح واحلليِب واللَِّنب، يـُ ْر طعاُمنا عمَّ ومل يتغيـَّ
ٍة باستخداِم اَحلَطِب والَفْحم، وعلى الرُّغم من تواضع ما كنا نتناوُله من طعاٍم مل نكن حنظى بسوى  خاصَّ
وجبة واحدٍة يف اليوم، وما أزاُل أذكُر كيف كنا حنتاُل على َحرِّ الرياِض، بالتربُِّد يف أياِم الصيِف القائِظ 

ُر ½ا؛ لعلَّها َتِقينا شيًئا من ذلك احلرِّ. راشِف)؛ نبلُِّلها باملاِء، ونتدثـَّ ُثِر (الشَّ بالدُّ
رطِة اليت مل يتجاوز عدُد أفراِدها العَشرة، أما السياراُت فلم تِزد عندما َقِدمُت  وكان يف املدينة قائٌد للشُّ

الرياَض على أربِع سيَّارات، ومجيُعها للملِك عبدالعزيز طيَّب اهللا ثراه.
وميكُن أن نوِجَز احلديَث عن حياِتنا يف الرياِض حينها، يف أ¿ا امتداٌد طبيعيٌّ ِحلْقَبٍة زمنية طويلة، من احلياِة 
الرِّيفيَِّة البعيدِة عن كلِّ مظاهِر املدنيَِّة املعاصرِة. ولوال بعُض املالمِح اخلاصِة َلما كان مثََّة كبُري فرٍق بني احلياِة 
الَقَرويِة وحياِة العاصمِة. ومن أبرِز تلك املالمِح كثرُة الناِس يف املدينِة، وكثرة األسواق، وتوفر املتطلبات، 
فيها فيها، فتلك  وسرعُة التغريُِّ والتطوُِّر فيها، وإقامُة ملِك البالِد عبِد العزيِز وأبناِئِه ومسؤويل الدولِة وموظَّ

مظاهُر تستأثُر ½ا العاصمُة عن القرية، وال ُترى إال فيها».

المدرَسُة اُألولى
كان حديُث الوالِد عبِد الرمحِن اجلريسي حفظه اُهللا  عن التحاِقِه باملدرسِة يف الرِّياِض حديًثا ذا ُشجوٍن، 

ُثنا قائًال: فهو حيدِّ
«ذكرياُت الطفولِة تتَّضُح معالـُمها مع دخويل املدرسَة االبتدائيَة، فما إن استقرَّ بنا املقاُم يف الرياِض حىت 
مضى يب عمِّي حممٌد رمحه اهللا إىل ُكتَّاِب املطوِِّع عبِد اِهللا بِن سليماَن القريِب من بيِتنا؛ ألتابَع ما بدأُتُه يف 
(َرْغَبَة) من طلٍب للعلِم، وقد اختار عمِّي هذا الُكتَّاَب استجابًة لرغبِة جدَّيت يف أالَّ أبتعَد كثًريا عن البيِت؛ 
ِحْرًصا على فتاها الصغِري القادِم للتوِّ من القريِة. وبقيُت أدرُس القرآَن الكرَمي على يَدي املطوِِّع ابِن سليماَن 
- رمحه اُهللا - وكان من األفاضِل، إىل أن افُتِتَحْت أوُل مدرسٍة ابتدائيٍة رمسيٍَّة يف الرِّياِض، فالتَحقُت ½ا 

على الَفوِر.
ٌة جديرٌة بأن ُتروى، وأن يقَف اجلميُع بكلِّ تقديٍر  ِر قصَّ وإلنشاِء هذه املدرسِة الرمسيِة يف ذلك الوقِت املبكِّ
لبَطِلها املوفَِّق: فبعَد ¿ايِة احلرِب العامليَِّة الثانيِة سافر امللُك عبُد العزيِز - رمحه اُهللا - إىل مصَر يف زيارٍة 
رمسيٍَّة، وانقطَعْت أخباُرُه عن اململكِة زمًنا، ومل يكْن شيٌء من وسائِل اإلعالِم املعاصرِة قد ُعرَف حينها، 
وكان يستغرُق السفُر وقًتا طويًال، ويكلُِّف مشقًَّة وجهًدا كبريين، فانشغلْت قلوُب أهايل الرِّياِض؛ خوًفا 
َرًحا وابتهاًجا،  من ُحصوِل مكروٍه مللِكهم الغايل، وأمجعوا أمَرهم على إقامِة حفٍل كبٍري عند عودِته ساملًا؛ فـَ
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َعدُّ يف أياِمهم مبلًغا كبًريا. وعنَد رجوِع امللِك ساملًا، استقبلوه  َته، ومجعوا من املاِل ما يـُ وا للحفِل ُعدَّ وأعدُّ
بالفرِح واُحلبوِر، وخاطبوه مبحبٍَّة صادقٍة، قائلني - وكانت عادُ©م مناداَتُه دوَن ألقابٍ - :

«يا عبَد العزيِز، لقد اجتمعنا وقرَّرنا أن حنتِفَي بعودِتَك من رحلِتَك ساملًا بفضل اِهللا». وهنا تظهُر عظمُة 
هذا امللِك اإلنساِن، الذي كان مهُُّه وضَع اململكِة على طريق العلِم والرقيِّ يف كلِّ املياديِن، فقال يومها على 
َسِجيَِّتِه دوَن تردٍُّد أو إبطاء: «إذا أردمت أن حتَتفوا بعوديت حق³ا، فأنا أرى أن جتعلونا نبِصُر االحتفاَل يف أعُنيِ 
أبناِئنا، عندما يتعلَّموَن ويبنوَن بلَدنا، فبدًال من إنفاِق هذا املبلِغ على حفٍل ال يدوُم سوى ُسَويعاٍت، ابُنوا 

به مدرسًة تبقى شاخمًة ُعقوًدا، ويتخرَُّج فيها أجياٌل بعَد أجياٍل، من ُبناِة املستقبِل وُصنَّاِع احلضارِة». 
وأَْنِعم به من رأٍي حصيٍف، يدلُّ على رجاحِة العقِل وُبعِد النظِر، أجل فقد كان - رمحه اهللا - منوذًجا 
للحكمِة والعطاِء، والعمِل اجلادِّ خلِري ديِنِه ووطِنِه، وما ذاك إال أثٌر من آثاِر تربيِته الصاحلة، وتنشئِته على ِقَيِم 

اإلسالِم ومبادِئه العظيمة، لقد كان امللُك عبد العزيِز – باختصاٍر - رجًال سابًقا لعصِره.
ومل ميِض كثُري وقٍت إال وُأمنيَُّة امللِك قد حتقَّقْت، وارتفع صرُح أوِل مدرسٍة ابتدائيٍَّة رمسيٍَّة يف الرياض، ُأطلق 

عليها اسُم (املدرسِة التَّْذكاِريَّة)(١).  
وما النهضُة التعليميَُّة اليت تعيُشها بالُدنا اليوَم، إال نتيجٌة إلصراِر امللِك عبِد العزيِز على دفِع أبناء اململكِة يف 
اجتاِه حتصيِل العلِم، واالستزادِة من اكتساِب املعرفِة، واألخِذ بأساليِب احلياِة احلديثِة؛ إذ كان مهُُّه بناَء دولٍة 
بِق  دٍة قويٍَّة عصريٍَّة، حيقُِّق فيها كثًريا مما يسمُعُه من ُمستشاريِه الذين استقدَمُهم من دوٍل هلا َقَصُب السَّ موحَّ
ِم العلميِّ واألخِذ مبظاهِر الدولِة املدنيَِّة احلديثِة، ومضى أبناُء امللك عبد العزيز - الذين تتاَبعوا على  يف التقدُّ
اُحلكم من بعده - على َسنن أبيهم يف دفع عجلة التحديث، حىت بلغت اململكُة العربيَّة السعوديَّة اليوَم ما 
بلغت من ُرقيٍّ و¿ضة وازدهار، باتِّباع سياسة دقيقة واضحة، هدُفها احملافظُة على ما ُحقِّق من إجنازات، 

والعمل على تثبيتها ودعمها، مث العمل الدؤوب على حتقيق املزيد منها».

ِتْلُكم هي َمْدَرَستي
ُم الدراسَة فيها، وكان قياُمها َحَدًثا  سٍة تعليميٍَّة حديثٍة تكُفُلها الدولُة، وتنظِّ إذن قامت يف الرياِض أوُل مؤسَّ

. ا، وبدايَة حتوٍُّل كبٍري يف جماالٍت شىتَّ تارخيي³ا مهم³
رًة ال تتطلَُّب شيًئا مما تتطلَُّبُه اإلجراءاُت يف  وكما يقول الوالد : «كانت إجراءاُت التسجيِل فيها سهلًة ُميسَّ
وقتِنا احلاضر، وكلُّ ما أذكُرُه عن تسجيلي: أن عمِّي حممًدا اصطَحَبين مع ابِنِه عبِد الرمحِن - وكان يف مثل 
َب بنا، وأجَلَسنا فوًرا مَع التالميِذ،  سينِّ - وكلَّم الشيَخ عبَد اِهللا بَن إبراهيَم بِن سليٍم مديَر املدرسِة، فرحَّ

مسِّيت بذلك تذكاًرا بسالمِة امللك يف عودته من السفر، وهي باقية حىت اآلن يف حي البطحاء أمام البلدية. ١ .
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دون أن يطلَب شيًئا من األوراِق؛ كشهادِة امليالِد، والكشِف الطيبِّ، فكلُّ ذلك مل يكْن معروًفا حيَنها.
وطلب عمِّي تقييَم ما تعلمُته من قبُل يف الُكتَّاِب؛ لئال ُأضيَع سنواٍت أخرى يف حتصيِل ما سبق يل تعلُُّمُه، 
خصوًصا أين كنُت قد جتاوزُت الثانيَة عشرَة. فاختبـََرين املديُر، وكانِت النتيجُة َقبويل يف الصفِّ الثالِث 

االبتدائيِّ مباشرًة.
ٌد؛ وذلك إلتاحِة ُفرصِة التعلُِّم لكلِّ راغٍب فيه؛ إْذ كانت هي األوىل  ومل ُيشَرتْط للَقبوِل يف املدرسِة عمٌر حمدَّ
ْعُر ينُبُت  والوحيدَة على ما أسلفنا، وقد رأيت يف الصفِّ األوِل طالًبا  ذوي قاماٍت فارعٍة، وآخريَن بدأ الشَّ

يف وجوِهِهم. ومل أُعد أذكُر ممن زاَمَلين يف هذه املرحلِة التعليميِة إال ابن َضاِوي وابن ُحَسينان.
ومتيَّزِت املدرسُة يف بنائها عن معظِم مساكِن الرياِض التقليديِة، فكان بناُؤها يف نظري أفخَم بناٍء يف املدينِة، 
، ويف جوٍّ من النِّظاِم الدقيِق يف الدُّخوِل واخلروِج، وحضوِر  وكانت فرصًة يل أن أتعلََّم يف َصرٍح حضاريٍّ
الدروِس، واالسرتاحِة بني اِحلَصِص، فضًال عما امتاَزْت به من مقاعَد للجلوِس، وألواٍح للكتابِة، وموادَّ 

تعليميٍَّة غَري حتفيِظ القرآِن، وكان اجلرُس العالمَة املعتَمدَة لإليذاِن بَبدِء الدروِس أو انتهاِئها. 
ويف املدرسِة ِفناٌء داخليٌّ واسٌع، مفروٌش بالرَّمِل األمحِر النظيِف، وقد ُغِرس يف وسِطه خنلتاِن َأخَذتا بالنموِّ على 
 . قِي بواسطِة ِبْرميٍل ُيعبَُّأ من بئِر احليِّ مرِّ السنَني، حىت صارتا سامقَتني يستِظّل ½ما الطالُب، وكنا نتعهَُّدمها بالسَّ
ِتْلُكم هي مدَرسيت، وُأوىل املدارِس يف جنٍد كلِّها، وما أبَعَد الَبون بينها وبني ُكتَّاِب قريِتنا يف (َرْغَبَة)، بل 

شتَّاَن بينها وبني كتاتيِب الرياِض نفِسها!»

مبنى املدرسة التذكارية 
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منظر للفصول الدراسية 
كما تبدو في منتصف 

األربعينيات امليالدية
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َهَمساُت َوفاء:
«وما زلُت أذكُر باخلِري كثًريا من أساتذيت، ممَّن كان هلم الفضُل يف تعليمي وتنِشئيت يف املدرسِة االبتدائيَِّة، 
َروا احلياَة ونفَع اهللا ½م، وأذكُر من أساتذيت األفاضِل: مديَر املدرسِة الشيَخ عبَداِهللا  اليت خرََّجت رجاًال أَثـْ
ابَن إبراهيَم بِن سليٍم، وكان رجًال َمهيًبا ذا شخصيٍَّة قويٍَّة ومتميِّزٍة؛ علًما واستقامًة، وحسَن تعاُمٍل مع 
َة مع احلكمِة  التالميِذ واملدرِّسَني. حىت إن طريقَتُه يف الكالِم كانت مميَّزًة، وكان جيمُع يف َمسِْته احلزَم والشدَّ
ٍة إذا كان متعلًقا بُسلوِك الطالِب داخَل املدرسِة  ْرَف عن خطٍأ، وخباصَّ والَعطِف، ال يتهاوُن وال يُغضُّ الطَّ

أو خارَجها.
توىلَّ الشيُخ ابُن سليٍم - إضافًة إىل اإلدارِة - تدريَس القرآِن الكرمي، وكان حسَن الصوِت، ذا قراءٍة ُمتَقنٍة 
ٌة، وُتطلُّ عليَّ صورُتُه من وراِء السنَني، وهو جالٌس على كرسيِِّه يف  ومؤثِّرة، وكان لدرِسِه هيبٌة خاصَّ
الفصِل ُقبالََتنا، والعصا ال تكاُد ُتفارُق يَدُه، وقد اختَذها من َجريِد النخِل األخضِر، وإذا ما أراد تنبيَه طالٍب 

فوِف األماميَِّة.  من الصفوِف اخللفيَِّة بَعصاه، فال بدَّ أن تشمَل حركُتها مجيَع الطالِب يف الصُّ
َينِطُق به بأصواٍت مل َختُل من تنغيم، وكان بعُضنا جيُد صعوبًة يف ُنطِق بعِض  وكنُت وزمالئي نردُِّد ما 
ْهِم معناها، لكنَّ أحًدا منا مل يكن جيُرؤ على سؤاِلِه؛ خشيَة أن ُنثَري غَضَبُه، فكنَّا  الكلماِت، فضًال عن فـَ

نكتفي بتلقِّي ما يقوُلُه بالرتديِد دوَن أيِّ سؤاٍل !
أما املادَُّة اليت أحَببُتها وسَعيُت إىل التفوُِّق فيها فهي مادَُّة احلساِب، اليت كنا نتعلَُّم فيها األرقاَم مجًعا وطرًحا، 
وضرًبا وِقسمًة، وكان كلُّ ما ُيلقى علينا فيها جديًدا، ويتطلَُّب االنتباَه الشديَد، فكنُت أحِرُص حرًصا 
َز  ًدا على حضور هذا الدرِس، وعلى فهِم ما نتعلَُّمُه فيه وإتقاِنِه؛ لشعوٍر داخليٍّ راوَدين يوَمها أن التميـُّ مؤكَّ

ًما يل عليهم. ًزا يل بَني سائِر الطالِب، وتقدُّ يف احلساِب سيكوُن متيـُّ
وأما املعلُِّم الذي ال أنساُه أبًدا، فهو أستاُذ اللغِة العربيَِّة أمحُد عبد اهللا إبراهيم، وهو من أوائل األساتذِة 
يِة، حبَّب  ا من الِكفايِة العلميَِّة واجلدِّ املصريَِّني الذين َقِدموا اململكَة للتدريِس، وكان على ُمستًوى عاٍل جد³
إلينا لغَتنا العربيَة، وجنح يف إفهاِمنا املقرََّر بُأسلوٍب خاصٍّ متميِّز، ما زلُت أذكُرُه على ُبعِد العهِد، فقد كان 
) وأخواِ©ا... إخل. وأقوُل صادًقا:  يتدرَُّج بنا يف مبادِئ القواعِد، فريوي لنا قصَة (كان) وأخواِ©ا، و(إنَّ
كان أكثُر مدرِّسينا يعتمدون على االسِتظهاِر واحلفِظ عن ظهِر قلٍب، بَفْهٍم أو دوَن فهٍم، أما األستاُذ أمحُد، 
ًنا يف مادَِّتِه، حميًطا ½ا، يشرُح الدرَس شرًحا واضًحا وافًيا، حىت إذا فِهَمه الطالُب مجيًعا، كلَّفهم  فكان متمكِّ

عندها حفَظ قواعِدِه وأمثلِتِه.
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وهذا األستاُذ املتميِّز هو نفُسه الذي علََّمين مبادَئ اللغة اإلنكليزية، وقد سكن معي يف بيِت طٍني ال ماء 
اد، كلُّ ما فيه حصٌري فقط، وقد علََّمين يف ِكتاب صغري أذكُر أن  فيه وال كهرباء وال هاتف وال حىت َسجَّ

.(ABC) :عنوانه كان
ِة والعافيِة على من بقَي حي³ا منهم،  رحم اُهللا أولئَك النَفَر من املعلِّمني الروَّاِد األوائِل، وأسبغ لباَس الصحَّ
عليِهُم  غلَب  وقد  ومشقٍَّة،  ُجهٍد  من  وتوجيِهنا  تعليِمنا  يف  بذلوا  ما  على  اجلزاِء؛  أحسَن  عنَّا  وجزاُهم 
ٍة وقسوٍة َحممودٍة؛ الغايُة منها تقوُمي  اإلخالُص يف أداِء عمِلِهم، والتفاين يف النُّصِح لطالِ½م وحمبَّتهم، مع شدَّ

حاِل التلميِذ وإصالُحه».
وقد يلَحُظ القارُئ َشَغَف والدي بتعلُّم اللغِة اإلنكليزيِة يف وقٍت ال حيتاُج إليها أحٌد مثُله آنذاك، إال أن هذا 
َفه يف إدارِة أعماِله، وأن يكوَن جزًءا من دبلوماسيَِّتِه يف  الشغَف قد زاد وَمنَا معه، واستطاَع والدي أن يوظِّ
وليِة  التعاُمل، وهذا ما يذكره الدكتور عبدالعزيز بن علي املَْقِوِشي(١) حني يصُف والدي يف ا�تمعاِت الدَّ

لرجال األعمال، ويتحدَّث عن مدى حمبَِّتهم لشخِصه وألسلوبه املتميِّز؛ يقول: 
ابٍة من  «كم أضحَك رئيَس دولٍة، وأ½َج رئيَس وزراء، وأمتَع رئيَس جملِس أعماٍل دويلٍّ؛ بعباراٍت جذَّ

لغاِ©م، وولوٍج يف ثقافاِ©م، ُتدِخل البهجَة يف نفوِسهم، ويشُعرون معها بُقرِبِه منهم!»
ويتابُع الدكتور عبدالعزيز قوله: 

«وال أنسى مطلًقا قهقهَة كلِّ أعضاِء ذلك الوفِد األجنيبِّ، عندما ماَزَحُهم أبو عليٍّ - بلغتهم - بُنكتٍة من 
ِنكاِ©م. وما زلُت أذكُر يف هذا اخلصوِص أن شاب³ا سعودي³ا لقَي أبا عليٍّ يف أحِد لقاءاِت الوفوِد األجنبيِة 
الزائرِة للمملكِة، وذكر له أنه باَت يتقُن األملانيَة، فما كان من أيب عليٍّ إال أن حتوََّل يف حديِثِه معه لألملانيِة، 
فأعلن الشابُّ استسالَمه! وأبو عليٍّ ال يتقُن ُلغَة احلواِر وحبِّ البشِر فقط؛ بل كان - إىل جانب اإلنكليزية 
ة به - جييُد من كلِّ لغٍة طَرًفا، وال أذكُر  اليت جييُدها، واإليطالية اليت تعلََّمها من أجل أحِد املشروعاِت اخلاصَّ

وفًدا زاَر الوطَن أو قابَلُهم خارَجُه إال ويرتُك أبو عليٍّ بصمًة رائعًة ُتدخُل البهجَة يف نفوِسهم».

ُلَعُب الطفولة:
أمَّا أصدقاُء الوالد يف ذلك الوقِت فمنُهم: عبدالرمحن بن َمخِيس، وحممد الرَُّشيدان، وعبداهللا الزِّير، وابن 

ُعَنيزان، وصاحل اُحلُمودي، وعبدالرمحن بن َعيَّاف، وعبداهللا وشقيقه هاِشم السيِّد. 
دٍة ُحبكم اجلوار، بل إن صداقاِت  وعموًما كلُّ َمن كان يسُكن يف احليِّ تكون عالقُة الصداقِة معه شبَه مؤكَّ
. وكانت أوقاُت األصدقاء آنذاَك ُتقضى يف اللَّهو واملَرح  باِب ال تكاُد خترُج عن أبناء احليِّ األطفاِل والشَّ

مساعد املدير العام للشؤون الثقافية واإلعالمية يف مؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية. ١ .
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الربيء، مبمارسة ألعاٍب شعبيٍَّة جيدوَن فيها املتعَة والسروَر؛ منها كما يذكر الوالد: 
لعبة (الكَعابة)، وهي تعتمُد على قطعِة عظٍم صغريٍة ُتستخَرُج من ِرْجل اَخلروف، وتوضع مثل الُبولِيْنج، 
لُتسِقط  وترمى  أثقل،  تعترب  أ¿ا  إال  الكَعابة،  نفس  من  وهي  ولة)  (الصُّ يدعى  بشيء  مسافة  من  وترمى 

الكَعابة، وعلى حسب عدد العظام اليت سقطت يفوز الفائز. 
نَّانة)، وُيستعَمُل فيها إطاٌر من احلديد أو الَقَصب ميشي على األرض وله عصا لدفعه، ويف حال  ولعبة (الدَّ

نَّانة. توقُّفه أو بطئه تدفُعُه مرًة أخرى، وهلا صوت؛ لذلك مسيت الدَّ
ُل أشكاًال هندسيًَّة خمتلفة. ة)، وهي ُحبوٌب مثل املصاقيل ُترمى، فتشكِّ ولعبة (الَبذَّ

ِة اَجلَسِديَّة من خالل االستلقاء على الظهر  وُلعبة (الـَمَراِمح) يتنافُس فيها طفالِن بالَقَدم، وتعتمُد على القوَّ
والتداُفِع بالقَدَمْنيِ، وإبعاد املُناِفس. 

ولعبُة (الـَمْقَرعة)، وهلا طرفان مثُل الَوَتِد ُيضرُب بقطعٍة خشبيٍَّة على مرحلتني. 
ولعبة (ُعَظيم)، وهي خطٌة للقفِز ضمن مسافاٍت على قََدٍم واحدة، وتعتمُد على قوة القفز. 
وَّامة)، وهي قطعُة خشٍب صغريٌة يـَُلفُّ عليها خيٌط، مث ُترمى فتدوُر على األرِض.  ولعبة (الدَّ

وَّامة ولكنها أكرب وجموَّفٌة، وعندما ُترمى على األرِض تدوُر وُختِرُج صوًتا كالرنني  ولعبة (الشاعور) مثل الدَّ
ِفري. ينتهي بالصَّ
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الميوُل الدراسيَّة
أ¿ى والدي تعليَمُه األساسيَّ يف ُكتَّاِب القريِة ويف املدرسة النِّظاميِة بالرياض، ومل تُكِن الُفَرُص متاحًة 
راسِة. وكانت دراسُة  ملواصلِة التعليم، كما هو احلاُل اليوَم، فقد كانت ثقافُة العمِل غالبًة على ثقافِة الدِّ
ُزَمالء  أبناء جيِله بعامَّة، فِمن  هاِت  لقياِس توجُّ ا  هاِته، كما كانت َحمَط³ لقياِس توجُّ ا حقيقي³ا  الوالِد َحمَط³
باالبتدائية  اكَتفى  َمن  ومنهم   ، الشرعيِّ للعلم  طلَبُه  فواصَل  الدينية،  املوادِّ  يف  نفَسُه  وجد  َمن  دراسِته 
واسَتهَوتُه مهنُة التعليم، وقد كان اُحلصوُل على الشهادِة االبتدائيِة كافًيا ملمارسِة هذه الـِمْهنة إْذ إن حامَل 
هذه الشهادة يف تلك األيام تعدُل شهادُتُه شهاَدَة َمن خترَّج يف معهِد إعداد املعلِّمني يف أيامنا هذه، ومنهم 
من َطَوتُه األياُم طي³ا. أما الوالُد فوجَد نفَسُه يف مادَّة احلساب، واجتذَبُه تعلُّم اللغِة اإلنكليزية، وكان هذا 
هاِت السائدِة يف جمتمِع الرياض آنذاك، إال أن تعاُقَب السنَني أثبَت أن ُحبَّ هاتِني املادََّتِني  ُخمالًفا للتوجُّ
َغر، مثَّ منا وَترعَرَع يف ِوجدان والدي حىت صار  ًتا، إمنا هو َميٌل نشأ منُذ الصِّ مل يكن عبًثا أو اهتماًما مؤقـَّ
ر إىل استرياِد اآلالِت احلاسبِة وتوفريها يف  ِهه املبكِّ ِعماًدا لعمِله التجاريِّ فيما بعد، ومتثَّل ذلك يف توجُّ
وق السعودية، وُحصولِه على وكاالت تقنيَّات احلاسوِب من ُكَربيات الشركاِت العامليَّة، وإذن مل  السُّ

يأِت هذا االهتماُم من فراٍغ، ولكن كيف كان ذلك؟

وداًعا للَمدَرَسة
بِن  العزيِز  الشيخ عبِد  املنزليِة، لصاحِبِه  لبيِع األواين  اٍن  العمل يف ُدكَّ كانِت اُخلطواُت األوىل يف َدرِب 
اٍر، هنا كانِت البدايُة يف معركِة احلياِة، ومنها كان املُنَطَلُق، مث مضى الشابُّ الصغُري يف سنِِّه، الكبُري  نصَّ
َري غَري متواٍن وال متقاِعٍس، جنح وأخفق، وَكبا مراٍت، لكنه ُسرعاَن ما  السَّ ُغذُّ  يـَ ِتِه ونفِسِه األبيَِّة،  ½مَّ
كان ينَهُض، حيدوه أمٌل يف النجاِح عظيٌم،  وطموٌح إىل التفوُِّق وحتقيِق الذاِت، وقد أوصلُه صُربُه ودأَُبُه 
، الَعَلُم األملعيُّ ، أحُد  ِله على اهللا إىل ما كان يؤمِّل، فإذا به اليوَم الشيُخ عبُد الرمحِن اجلريسيُّ وحسُن توكُّ
كباِر رجاِل األعماِل العرِب، والنموذُج  اُملحتَذى للرجِل الِعصاميِّ اجلادِّ، الذي يَضُع بني عينيه قول 
َثى}، وقوله: {إِنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  اهللا تعاىل: {َأينِّ َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو أُنـْ

َعَمًال}.
ِتِه يرويها لنا، يقوُل الوالُد حفظه اهللا:  ُثنا عن تلك املرحلِة صاحُب املنجزاِت فيها، فلُنْصِغ إىل قصَّ وخُري من حيدِّ
«أمتمُت الصفَّ الرابَع يف (املدرسِة التَّْذَكاِريَّة)، وُرفِّعُت بنجاٍح إىل الصفِّ اخلامِس، وكان عمري أربعَة 
اٍر،  عشَر عاًما حينها، ويف يوم جاءين عمِّي ليخَربين أنه لقَي يف املسجِد صديًقا له هو الشيُخ حممُد بُن نصَّ
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من أهِل (البِري)، إحدى الُقرى القريبِة من (َرْغَبَة)، وكان قد أقام يف الرِّياِض منُذ زمٍن؛ حبًثا عن مصدِر 
رزٍق ُخيِْرُجُه وأسرَتُه من ُظروِف احلياِة القاسيِة آنذاَك. وعندما َخرجا من املسجِد سأل ابُن نصاٍر عمِّي إن 
كان يعرُف شاب³ا أميًنا ونشيًطا ليعمَل يف حملِّ ولِدِه عبد العزيِز، ويساعَدُه يف أموِر جتارِتِه. ودوَن تردٍُّد أجابه 

عمِّي: نعم، هناك (عبُد الرمحِن) ابُن أخي، وهو شابٌّ أثُق بأمانِتِه وُقدراِتِه ومهَِّتِه. 
التجِرَبِة  اِجلدِّ والعزميِة؛ خلوِض  باملوافقة، ومشَّرُت عن ساعِد  أجبُته  احلديَث من عمِّي  وحني مسعُت هذا 
لُتُه يف املدرسِة،  اٍر يف اليوِم التايل، مكتفًيا مبا حصَّ اجلديدِة، وباَشرُت العمَل لدى الشيِخ عبِد العزيِز بِن نصَّ

من معرفِة القراءِة والكتابِة، وإتقاِن احلساِب، وجتويِد القرآِن الكرمي».

اليوُم األوَّل
«َشرعُت يف العمِل دوَن أن أعرَف طبيعَتُه وال ُمتطلَّباِتِه؛ إذ إن ِخربايت السابقَة كانت حمصورًة يف البيِت 
واملدرسِة، حىت إين مل أعرِف األجَر (الراتب) الذي سأناُله! وكلُّ ما كنُت أعرُفه أنين جيُب أن أعمَل، وأن 

أفوَز بثقِة ربِّ عملي.
اِن بِصَغِر املكاِن، وتراُكم  أما اليوُم األوُل يف العمِل فال أنساُه أبًدا، فقد فوجئُت حينما وصلُت إىل الدُّكَّ
تزيُد على ١,٥م × ٢م، وهو خاصٌّ  ِمساحُة احمللِّ  ُقَل، ومل تكن  ثـَ أو  َلِع، مما خفَّ وزُنه  الَبضائِع والسِّ
ببيِع األواين املنزليِة، وكلِّ ما حيتاُج إليه البيُت، من ُقدوٍر وُصحوٍن وأباريَق، وِدالٍل، وفناجَني وبياالٍت، 

الٍت، وِحباٍل، وُقماٍش للِخياِم. وَمغارَف، وَزنابيَل، وِقَرٍب، وَمسامَري وُمَفصِّ
ان مل تكن يف قياِس األمتاِر طويلًة، فقد شعرُت يومها - أثناء ذهايب إىل احمللِّ -  ومع أن املسافَة بني البيِت والدكَّ
بأ¿ا مديدٌة طويلٌة، وكنُت أتساءُل َطواَل الطريِق: ماذا ينتظُرين هناك؟ وكيف ستكوُن هذه التجِرَبُة اجلديدُة؟ 
اِن، يف قيصريِة(١) ابِن سيَّار. وهل ُتراين أجنُح؟ أسئلٌة كثريٌة كاَنت تدوُر يف َخَلدي، إىل أن وجدتُّين أماَم الدكَّ

الِعْقِد  ل، ونظرُت فوجدتُّ شاب³ا يف  بلطٍف: تفضَّ الداخِل  ُيناديين من  فإذا بصوٍت  الدخوِل،  تردَّدتُّ يف 
 ، الثَّالِث من العُمِر، ذا هيبٍة ووقاٍر على ِصَغِر سنِِّه، سألين عما أريُد، فقلُت له: أنا عبُد الرمحِن اجلريسيُّ
َب يب حبرارٍة وعرََّفين بنفِسِه، وحَني  ار، فرحَّ أرسَلين عمِّي حممٌد اجلريسيُّ ألقابَل الشيَخ عبَد العزيِز بَن نصَّ
ِة تواُضِعِه. وإنين َألُِقرُّ اليوَم أين أفدتُّ من أخالِقه  علمُت أنه هو ابُن نصاٍر ُذهلُت من ُحسِن استقباِلِه، وشدَّ
، لقد كان حبقٍّ مدرسًة  الرفيعِة، ومساحِة نفِسِه، مثَل ما تعلَّمُت من أصوِل البيِع والشراِء والعمِل التجاريِّ
يف مجاِل الِعْشرة ورقيِّ األخالِق. مث مل يلَبْث أن نادى شاب³ا َحْضَرمي³ا يعَمُل عنَدُه، يسمَّى عمَر باَدْغَشر 

الَقيَصرية عبارة عن جمموعة دكاكني ما بني ٢٠ - ٣٠. ١ دكاًنا، وتبىن من الطني واألخشاب وسعف النخيل.
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، َيكبـُُرين بسنٍة واحدٍة، وطلب إليه تعريفي باملطلوِب، واِحلرَص على تعليمي كلَّ ما أحتاُج إليه. العموديَّ
، ومل أكن أعرُف  مرَّ اليوُم األوُل عليَّ يف العمِل بطيًئا ثقيًال، وكأنه دهٌر؛ إذ كانت هذه التجِربُة جديدًة عليَّ
، كنُت أخشى من اإلخفاِق، وأنا الذي ال أرضى بغِري النجاِح  شيًئا عن الطرق املُثلى للتعاُمِل التجاريِّ
، الذي كان ُشعلًة من الذكاِء واِجلدِّ، حىت  والتفوُِّق يف كلِّ ما ُيطَلُب مين. وتضاءلُت أماَم الشابِّ احلضرميِّ

ًما على أال أعوَد!  واِم مصمِّ شعرُت أنين ال شيَء، فخرجُت يف ¿ايِة الدَّ
لكْن ما إن وصلُت البيَت حىت بدأُت أمسُع صوًتا قوي³ا من داخلي يسأُلين مستنِكًرا: أرضيَت باهلزميِة من أوَِّل 
ٍة، وأقوُل: ال، لن أرضى باهلزميِة،  جولٍة؟! أأذعنَت للفشل واإلخفاق يف أوَِّل جتِربة؟! ووجدتُّين أنتفُض بشدَّ

ولن أستسلَم لإلخفاِق؛ بل سأحتدَّى ذايت وأتابُع املسَري. 

ار في َكفالِة ابِن نصَّ
ار: يقوُل والدي عن ذكرياِته مع ابن نصَّ

ان فقط، بل كنُت أعمُل يف بيِته أيًضا، فأساعُد  اٍر على العمِل يف الدُّكَّ «مل يقتِصْر عملي مع الشيخ ابِن نصَّ
اِر الشيخ، وقد انتقلُت من بيت عمِّي ألسكَن مع  يافِة لُزوَّ يف تقدمي الطعام وُأِعدُّ الشاَي، وأقوم بواجب الضِّ
اَن، ونبُسط  ار، وكنا خنُرُج إىل العمِل يف الصباِح الباكِر، فنفتُح الدكَّ زميلي احلضَرميِّ يف بيِت الشيِخ ابن نصَّ
، ومَضينا إىل املسجِد، مث نذهُب إىل  ِة خارَجه، فإذا حلَّ الظهُر، أعدنا إدخاَهلا إىل احمللِّ األواَين على الدَّكَّ
البيِت لتناول طعام الَغداِء، وقد كان ذلك شيًئا ُمسَتحدًثا؛ إْذ كنَّا - يف سابِق أمِرنا - نقتصُر على وجبة 
ها الوجبَة الرئيسَة، وكان الغداء يقتِصُر عادًة على: القرصاِن واجلريِش واملرقوِق، ومل يكن  الَعشاِء، ونُعدُّ
َعدُّ أكُلهما ضرًبا من الَرتِف! وبعَد الغداِء كنَّا نرتاُح قليًال، مث نعاوُد  اَألُرزُّ واللَّحُم متوافَرين حينها، وكان يـُ

العمَل بعَد العصِر، إىل ُغروِب الشمِس.
ار فإنه كان يكُسوين ثوًبا جديًدا يف  وباإلضافة إىل الطعاِم والشراِب الذي نتناوُله يف منزِل الشيخ ابن نصَّ
، أما الراتُب فلم أكن أعَلُم عنه شيًئا، ومل يتبنيَّ يل إال  كلِّ عام، وقد أحظى بثوٍب آخَر يف موِسِم احلجِّ
عندما صرَف يل الشيُخ مستَحقَّايت بعد ثالِث سنواٍت من العَمِل معه! فأعطاين سبع مئة وعشرين رياًال أي 

مبعدل عشرين رياًال عن كل شهر قضيته يف خدمته». 

تناُفٌس َمحموٌد
«كانِت األياُم متضي رتيبًة، وكان ميكُن أن أستمرَّ على هذه احلاِل، دوَن أن ُأكلَِّف نفسي مزيَد َعناٍء؛ لوال 
َطْبعي الذي ُجِبلُت عليه، فقد كان حيثُّين دوًما على طلِب التميُِّز يف كلِّ عمٍل أ¿ُض به، خصوًصا أين رأيُت 
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في الصورة من اليمني: 
عبدالرحمن اجلريسي، ثم 

علي اليوسف رحمه اهللا، و أخوه 
الصغير، ثم سعد بن عبدالعزيز النصار
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من نشاِط زميلي احلضرميِّ وعلوِّ مهَِّتِه، ما َحَفَزين على مضاعفِة اجلهِد؛ ألحظى مبِثِل ما َحيظى به من تقديِر 
الشيِخ عبِد العزيِز ومدِحيِه.

ومما أذكُره من ذلك: أنين كنُت أستفيُد من وقِت الراحِة بعَد الَغداِء بالنوِم، يف حَني كان الشابُّ احلضرميُّ 
كفايِتِه  عن  جيًدا  انطباًعا  الشيَخ  ولُيعطَي  فيه؛  ليعمَل  املستوَدِع  إىل  عاد  نومي،  يف  استغرقُت  رآين  إذا 
واجتهاِدِه، وحق³ا كان يفوُز بغِري قليٍل من الثناء الَعِطر. ومع أن الشيَخ مل يكْن ينتِقُص مين، كنُت أرى 
، فصرُت ُأوِمهُه بأين نائٌم، فإذا اطمأنَّ إىل نومي وَمضى إىل املستوَدِع،  ًرا أماَم عمَر احلضرميِّ نفسي مقصِّ

حلقُت به وعملُت مثَله؛ لئال ينفرَد هو ½ذا التميُِّز.
ُل ثوَب العيِد عند بعض اإلخوِة  ومن طريِف ما أستذكُره أيًضا أنين كنت أذهُب أنا وزميلي احلضرميُّ نفصِّ
لون تقصَري الثوب، وحنن  من قيصرية احلساوية؛ واحلضارُم معروٌف عنهم - يف ذلك الوقِت - أ¿م يفضِّ
َل ثوًبا  ُل تطويَله؛ فكان صاحيب هذا يعرتُض على منحي ِشًربا زائًدا من الثياِب، فُأضطرُّ أن أفصِّ يف جنٍد نفضِّ
قصًريا، موازًيا لَقْدر الُقماِش الذي ناله، حىت إذا مَررُت برفـاٍق يل كنُت ألَعُب معهم، ناَدوين: (ياْحلَضَرمي)، 

يريدون أن ثوَيب يشبُه ثوَب احلضارم!
ِه  ومل يُعِد التنافُس بيين وبني عمَر احلضرميِّ خافًيا، بل صار واضًحا مكشوًفا، كلٌّ منَّا يسعى إىل إثباِت ِجدِّ
وإخالِصِه؛ لَنيِل الـُحظَوِة عنَد الشيِخ، وكان ال بدَّ من استخداِم أوراٍق راحبة، فوجلُت من باِب معرفِة القراءِة 
َأ منزلًة رفيعًة لديه؛ إْذ مل يكن زميلي احلضرميُّ ا�دُّ ُحيِْسُنها. وما إن مرَّ زمٌن يسٌري  والكتابِة واحلساِب، ألتبوَّ
اِن؛ خبدمِة الزَّبائن، ومساعدته يف تدويِن ما َيِرُد  حىت صرُت ممَّن يعتمُد الشيُخ عليِهم يف تسيِري عمل الدكَّ
يوِن اجلديدِة على  إليه من مبالَغ، هي إما قيمُة شراٍء عاِجل، أو تسديُد َدْيٍن سابٍق، إضافًة إىل تسجيِل الدُّ

قَِّة وجتنُِّب اخلطِأ يف الكتابِة. اُملشَرتيَن، وكنُت شديَد اِحلرِص على الدِّ
عندما أعوُد بالذاكرِة إىل تلك األياِم، ترتاءى يل صَوُر الناِس وقد أَتوا ليبتاعوا بعَض ما حيتاجوَن إليه، وكم 
 ، نِّ كان ُميِتُعين ذلك املشهُد، خصوًصا حينما يتناهى إىل مسمعي َمهُْس بعِضهم؛ تعليًقا على البائِع الصغِري السِّ

الضئيِل اجلسِد، الذي ال يألو جهًدا يف تلبيِة ما يطلبون، وإقناِعهم بشراِء ما حيتاجوَن وما ال حيتاجون.
وكانت الُعمَلُة النقديَُّة املتداَوَلُة حينها الرِّياُل العريبُّ، الذي أصدَرُه امللُك عبُد العزيِز رمحه اهللا، بدًال من 

الرِّياِل الفرنسيِّ والبيزاِت اليت كان التعاُمُل ½ا شائًعا من قبُل.
وبدأْت خربيت تزداُد تدرجيي³ا بالتجارِة وبأموِر احلياِة عامًَّة، وصرُت أنظُر إىل كلِّ ما حويل مبِنظاٍر جديد، 
ُه يف َجَنباِ©ا من ألواِن البضائع، وحيمُلين  حىت الدَّكاكُني واحملالُّ ا�اورُة صرُت أتأمَُّلها وأستكِشُف ما تضمُّ
ُز بعَض أصناِف األقمشِة اليت ُتباُع بالُقرِب  الُفضوُل على معرفِة ما كنُت أجَهُل من اِحلَرِف واِملَهِن، وبتُّ أميـِّ
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ُز  يتميـَّ الذي  والفرطاِس(٣)  بالرجاِل،  اخلاصِّ  اخلام(٢)  وُقماِش  بالنساِء،  اخلاصِّ  املرضوِف(١)  كُقماِش  منا، 
خبشخَشِتِه.

أما أهمُّ ُجتَّاِر السوِق يف ذلك الوقت فمنهم: ابُن سيَّاٍر  الذي بىن القيصريَة، وكانت جتارُته يف العقاراِت 
، والتَُّخيفي، واُحلْقباين، وسليماُن اجلاِسُر تاجُر املوادِّ  َرْيِعيُّ والُقماِش. ومنهم: الرُّصيُِّص، والُكَليُب، واُملَصيـْ

ِر ال ميكُن نسياُنه أبًدا.  لًة بالقهوِة واَألُرزِّ والسكَّ َلِتِه اآلتيِة من الكويِت حممَّ الغذائيِة، وكان منظُر َمحْ
ومل يكِن الراجحيُّ قد برَز حينها؛ إْذ كان ما يزاُل يعمُل عنَد أحِد الصرَّافَني الذين يصرفون الرياالت إىل 
قروش والقروش إىل رياالت، مث شقَّ طريَقُه يف عاِمل املاِل؛ ليغدَو من أشهِر رجاِل األعماِل، ومن أثرى 

اِر يف الرياِض قادًما من احلجاِز». بيعيُّ إىل َرْكِب التجَّ أثرياِء العرِب. وانضمَّ السُّ
وحيكي الوالُد قصًة وقعت له مع الشيِخ سليمان الراجحي يف عام ١٣٧٢هـ، عندما كان الراِجحي يعمل 
يف الصرافة، ومل تكن له معرفة بالوالد، ولكن الصدفة مجعت بينهما يف موقف الوشم لسيارات األجرة 
املتجهة إىل الشرقية، وكان الوالد يبحث عن سيارة أجرة تقله إىل هناك، وكان الشيخ سليمان الراجحي 

يبحث عن شخص حيمل له أمانة إىل الشرقية.
وجد الوالد سيارة تسع ألربعة أشخاص فاْستقلها مع آخرين وَكانت أجر©ا عشرين رياًال وكان نصيب 

الوالد منها مخسة رياالت.
َنكًة خمتومة ليسلمها إىل صّراف آخر يتعامل معه  طلب الشيخ سليمان الراِجحي من الوالد أن حيمل له تـَ
التَّنكة  أنَّ  الراِجحي  أخربُه  عندما  الوالُد  فوجَئ  وقد  الرَِّشيد،  ُسليمان  هو  الشرقية  املنطقة  الراِجحي يف 

مـَْملوءة بالذهِب.
قبل الوالد األمانة ومحلها معُه وكان يضعها بني قدميه وال يفارقها حىت وصل إىل الشرقية، وكان من عادته 

أن ينزل على صديق له هو سعيد َعْبدون يعمل لدى الشيخ َصَدَقة َكْعكي، ويسكن يف منزل كعكي.
َنكة جبواري ال أفارقها، حىت إنين مل أتناول طعام العشاء تلك الليلة، ويف  يقول الوالد:« بتُّ تلك الليلة والتـَّ

الصباح الباكر كانت األمانة بني يدي صاحبها».
وكان ذلك أمًرا طبيعي³ا يف تلك األيام حيث كانت األمانة تنتشر بني الناس وتعد من أهم أخالقيات التعامل 

فيما بينهم.

اة، الواحدة: َرْضفٌة، ورضفُت الشيء رضًفا: كويُته بالرَّْضفة، وهذا النوع من الُقماش ُيرَضف باحلجارة  الرَّضف هي احلجارة احملمَّ ١ .
الساخنة _ أي: ُيكوى ½ا - لتزيَده نعومة. فهي تعمل عمَل جهاز كيِّ املالبس يف هذا العصر.

ُقماٌش أبيُض غليظ يأيت من الشام. ٢ .
نوع من الُقماش ناصُع البياض، ويسمى (البفتة) أيًضا. ٣ .
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هكذا كان التجار ميارسون صرف 
العمالت حيث لم تكن ظهرت محالت 

الصرافة واملصارف

الريال العربي املعدني والورقي
 الذي أصدره امللك عبد العزيز 
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الملُك اإلنسان
اِن الشيِخ  «كثريٌة هي الذكرياُت اليت ُحتَفُر يف الذاكرِة فال ُتنسى، ولعلَّ من أطيِب ذكرياِت العمِل يف ُدكَّ
اٍر، ما كنا نستمتُع به ونتحرَّاُه بشوٍق، وهو رؤيُة َموكِب امللِك عبِد العزيِز - رمحه اُهللا - مع رجاِل  ابِن نصَّ
حاشيِتِه، وأصحاِبِه وُرَفقاِء درِبِه، فعندما كان ميرُّ موكُب جاللِتِه كانت عيناَي تتبعاِنِه حىت يغيَب، وكان 
مشهُد موكِبِه ُيثُري العزََّة والفخَر يف ِوجداين، وإين َألَُعدُّ امللَك عبَد العزيِز من أهمِّ الشخصياِت اليت أثـََّرْت 

ْت َعواطفي ومشاعري وأفكاري. هْت َمساري، وَغذَّ يف حيايت، ووجَّ
لقد كان - طيََّب اُهللا ثراه - إنساًنا بكلِّ ما هلذه الكلمِة من معًىن، اهتمَّ بشعِبِه، وَأْوىل العلَم واألمَن عنايًة 
، فجعله ُشْغَلُه الشاغَل، وكان  بالغًة، كان يرى أن استتباَب األمن يف اململكِة هو األساُس لبناء وطٍن قويٍّ
يضرُب بيٍد من حديٍد كلَّ من ُخيِلُّ باألمِن، وأدرَك أن خَري ما حيقُِّق األمَن املرجوَّ تطبيُق شرِع اِهللا، وتنفيُذ 
أحكاِمِه يف احلدوِد، وغِريها. ومما ُيروى يف ذلك: قياُمُه بَقطِع أيدي عدٍد من اللصوٍص ُقبَض عليهم يسرقوَن 
ْت بريطانيا على تنفيِذ الِقصاِص حبقِّ بعِض األشخاِص من ُبلداٍن كانت حتَت  ، وقد احتجَّ يف موسِم احلجِّ
سيطرِ©ا! لكنَّ جاللَة امللِك عبِد العزيِز ردَّ عليهم رد³ا حازًما وُمفِحًما بقوِلِه: إن هؤالِء من املسلمَني، وحنن 

ُنطبُِّق فيهم شرَع اِهللا الذي بيَّنه يف القرآِن العظيِم.
وختتزُن الذاكرُة حدًثا طريًفا - مل أشَهدُه، لكين أرويِه عن عمِّي رمحه اهللا - وهو أن أهَل قرييت (َرْغَبَة)

اشتَكوا من أمِريهم آنذاك، واتَفقوا على تقدِمي طلٍب إىل امللِك عبِد العزيِز يرُجون فيه َعزَلُه وتعيَني آخَر بدًال 
وا خطاًبا إىل امللِك ُيبيِّنون فيه رغبتـَُهم يف ذلك، واقرتحوا أن يتوىلَّ عمِّي ُمَطْيِلٌب  منه، فاجتمع الرجاُل وَخطُّ
اجلريسيُّ إيصاَل اخلطاِب. ومل يرتدَّْد عمِّي، فأخذه وانطلق به إىل الرِّياض، ُيِغذُّ السَري، حاَيف القدَمِني، ليس 
على َجَسِدِه سوى لباٍس خفيٍف ال يقيِه من برِد الصحراِء، إىل أن وصَل مع ُطلوِع الشمِس، فأدرك امللَك 
م منه وأعطاه الكتاَب، فباشر امللُك يف قراءِتِه فوًرا وهو يسُري، وعمِّي يسُري  خارًجا إىل قصِر اُحلكِم، فتقدَّ
ُمبحاذاِتِه، ويراقُب ردَّ فعِلِه يف أثناِء القراءِة، وما إن انتهى امللُك حىت استشاَط غضًبا من طلِب أهايل (َرْغَبة)؛ 
ظن³ا منه أ¿م يتجنَّوَن على أمِريهم. مثَّ التفَت إىل عمِّي قائًال: ارِجْع إىل (َرْغَبة) حاًال، وال تبَق يف الرياِض 

دقيقًة، فأجاب ُمذِعًنا: َمسًعا وطاعًة.
ُرْق له أمُر مغادرِة الرياض؛ ليس ألن امللَك مل ُجيِْب طلَبهم فحسب؛ بل ألنه كان  ولكنَّ عمِّي (ُمَطْيِلًبا) مل يـَ
س)، حيُث كان  َفِر، وَصُعَب عليه أن تفوَتُه فرصُة العشاِء مع امللِك يف َمضيِف (ُخَرميِْ ُمرَهًقا من أثِر السَّ
يتناوُل امللُك عشاَءُه أحياًنا، ويستقبُل ضيوَفُه، فقرَّر عمي البقاَء إىل وقت العشاء الذي كان بعد العصر، 
ا رآه  س) متحرًِّيا الَعشاَء، فلمَّ فذهَب إىل َخلوِة املسجِد ونام فيها، مث مضى بعَد العصِر إىل َمضيِف (ُخَرميِْ
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امللُك عبُدالعزيِز صاح به قائًال: أمل تذَهْب بعُد؟ فردَّ بَعفويٍَّة ِفطريٍة: (طال عمرك، أحرتي الَعشا معك)، 
ومل ميِلْك جاللُتُه إال أن يضحَك ملَء فيه، وأِذَن له بتناوِل الَعشاِء معه. مث عاد عمِّي إىل قريِتنا َمزهو³ا 

وُمفتخًرا مبجالسِة َمليِك البالِد على مائدٍة واحدٍة.
َ بعَد شهٍر واحٍد فقط، فسارع أبناؤه إىل امللِك عبِد العزيِز ُخيربوَنُه، وَيلتمسوَن  ومل يلَبْث أمُري (َرْغَبة) أن تويفِّ
ر امللُك ما كان من أهايل (َرْغَبَة)، فكلَّمهم بصراحٍة ووضوٍح قائًال: لقد جاءين  تأمَري أحِدهم مكاَنُه. فتذكَّ
مندوٌب من قريِتُكم حيمُل طلَب أهِلها عزَل والِدكم األمِري، وأرى أن يف وفاِتِه حكمًة هللا سبحانه، وإين 

َ على (َرْغَبَة) إال من َيرتضيِه أهُلها وخيتارونه أمًريا عليهم. ألبَرُأ إىل اِهللا أن أويلِّ
، وُحماسبِتِه نفَسُه، وُيظِهُر  إنه بال َريٍب موقٌف كرٌمي من امللِك عبِد العزيِز، يدلُّ على َخوِفِه من اِهللا عزَّ وجلَّ
ما يتمتَُّع به من ِخالٍل طيِّبٍة، وصفات نبيلة، أمهُّها الَعدُل والرمحُة، ومها أساٌس لكلِّ ُملٍك متٍني. ولذلك 
أحبَُّه شعُبُه، وانضَوْوا حتَت لوائِه، والتـَفُّوا حوَلُه، وَرَأوا فيه القائَد امللَهَم، الذي ُيتابُع بِفراَسِة املؤمِن ما يدوُر 

باملنطقِة، ويستشرُف املستقبَل، وخيتاُر لوطِنِه وشعِبِه ما فيه صالُحهم واخلُري هلم».

امللك عبد العزيز في جلسة 
خارج مدينة الطائف في وادي لِيَّة 

سنة ١٣٥٣هـ - ١٩٣٤م
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امللك عبد العزيز آل سعود 
رمز احلنكة والتواضع 
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تباشيُر الِعصاميَّة
اٍر يف الشابِّ عبِد الرمحِن ُقُدراٍت وَمهاراٍت مل يَرها يف اآلَخرين، وال سيَّما  رأى الشيُخ عبُد العزيِز بُن نصَّ
قدرِتِه على التواُصِل مع العمالِء، بأسلوٍب لطيٍف حكيٍم، وموهبِتِه يف ُحسِن التعامِل واإلقناِع، فضًال عن 

نشاِطه وعلوِّ مهِته وإخالِصه يف عمِله، فكان لتلك اِخلصاِل وقع حسن يف قلوِب من تعامل معه. 
، يحدثنا الوالُد، فيقوُل: وعن ُخطواِتِه األولى في طريِق العمِل التجاريِّ

اٍر شاب³ا جديًدا حضرمي³ا قادًما من  «بعد انقضاِء ثالِث سنواٍت من عملي وظَّف الشيُخ عبدالعزيُز بُن نصَّ
ا  َة، بدَل زميلي احلضرميِّ عمَر العموديِّ الذي اختار العودَة إىل بلِدِه ¿ائي³ا. كان الشابُّ اجلديُد ُمِلم³ ُجدَّ
بالقراءِة والكتابِة وإن مل يكن يف ِجدِّ سابِقِه ونشاِطِه، ومل أجِد الراحَة يف العمِل معه، فعَزمُت على ترِك 
اٍر، لكْن ما كان يشَغُل بايل هو ِحرصي على ترِك العمِل دوَن أن ُأِضرَّ بالشيِخ أو  العمِل عنَد الشيِخ ابِن نصَّ
أسبَِّب له أيَّ إزعاٍج. وكيف ُأسيُء إليه وقد رأيُت من ُنبِل أصِلِه، وكَرِم ُخلِقِه، وحسِن تعهُِّدِه، ما جعلين 
َمديًنا له بالفضِل ما َحييُت؟! لقد أخلَص يف تعليمي مهاراِت البيِع والشراِء، وأحاَطين باهتماِمِه وعنايِتِه، 

وجعلين موِضَع ثقِتِه، فكنُت أتوىلَّ إدارَة العمِل كلِِّه يف غياِبِه ويف أسفاِرِه املتواصلِة. 
ٍة من الرتدُِّد صارحُت الشيَخ برغبيت يف ترِك العمل معه، واالستقالِل بنفسي، ولقد حاوَل بلطِفِه  بعَد مدَّ
ًال عليَّ وإكراًما  املعهوِد أن ُيثنَيين عن َعزمي، لكنه حني حتقََّق من إصراري مل يرتدَّْد حلظًة يف الَقبوِل؛ تفضُّ
د، فقام بتصفيِة مسَتحقَّايت  يل. ومل أكن تسلَّمُت منه ماًال منُذ أن َعملُت معه، ومل أتِفْق معه على راتٍب حمدَّ
كافَّة، وقد بلغت سبَع مئٍة وعشريَن رياًال، وحلظَتها فقط علمُت أنين كنت أعمُل بأجٍر شهريٍّ مقداُره 

عشروَن رياًال ليس غري، ومل أَنْل غَريها سوى ما ذكرُته آنًفا من الطعام والشراب والكسوة. 
تسلَّمُت املبلَغ كامًال، ولكنَّ الطريَف يف األمر أنين مل أُنفْق منه َفلًسا؛ إذ اقرتَضُه مينِّ أحُد أقربائي، مث مل 

ن من ردِّه إيلَّ، وقد ساحمُته حي³ا وميًتا، وَأَحبُْت له حقِّي، وأدعو اَهللا تعاىل أن يرَمحُه ويغفَر يل وله. يتمكَّ
اٍر، فعرض عليَّ  ، وأخربُته بتـَْركي العمَل مع الشيخ ابِن نصَّ ومَضيُت إىل عبِد اِهللا ابِن عمِّي حممٍد اجلريسيِّ
، وكان ميتلُك سيارًة من ِطراِز فورد ١٩٤٦م، ينقُل ½ا البضائَع بني الرياِض  ُمشاركيت يف عمٍل مستقلٍّ
نُف الثمُني الذي كان من أهمِّ عناصِر التجارِة حينها،  ٍة املِْلُح، ذلك الصِّ وَرْغَبَة والَقَصِب وشقرا، وخباصَّ
وكانِت الَقَصُب أشهَر ُمنِتٍج له، والرياُض أكَرب مستهِلٍك، وكان يضُعُه كما هو؛ (َكوَمًة) كبريًة يف ُصندوِق 

سيارِتِه، دوَن تعبئٍة يف ُعَلٍب أو أكياٍس!
العمِل  إدارَة  يبقى هو يف عمِلِه، وأتوىلَّ َوحدي  أن  لكنه شرَط عليَّ  ُمشاركِته؛  ابَن عمِّي على  وافقُت 
َفقنا على استئجاِر حملٍّ لبيِع األدواِت املنزليِة والفناجيل  ، على أن نقتسَم الرِّبَح مًعا، فقبلُت واتـَّ التجاريِّ
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الديرة ... املعيقلية وسوق أشيقر
 ( اجلهة اخلارجية ) ناحية محراب 

املسجد اجلامع

ة، وكان موقُع احمللِّ  حوِن والطوفريات(١)  والُقدور، وكانت األدواُت ُجتَلُب من مكة وُجدَّ والدِّالِل والصُّ
أماَم حمراِب جامِع اإلماِم تركي، يف قيصريِة (ُأَشيِقر)(٢) اليت كانت ُتسمَّى من قبُل قيصرية اَحلضاِرَمة، وسبُب 
تسميِتها: كثرُة الدكاكِني واحملالِّ اليت يعمُل فيها أهُل ُأَشيِقر، الذين اشُتهروا بالذكاِء واِجلدِّ واالجتهاِد، 
وقد نافُسوا يف ذلك احلضارمَة املعروفَني باملهارِة يف التِّجارِة، واضطرُّوهم إىل ترِك القيصريِة! وأذكُر أنَّين 
سألُت حينها أحَد أهِل ُأَشيِقر عن سرِّ جناِحهم يف ُمنافسِة احلضارمِة، فقال: كنا نشرتي الِبضاَعَة يف صناديَق 
خشبية، فنبيُعها برأِس ماِهلا، ونكِسُب قيمَة الصندوِق فقط. و½ذا األسلوب خرَج احلَضاِرَمُة من املنافسِة 

ْفِرُضوا أسعاَرُهم . ُهم على السوِق ويـَ لَيْبُسَط أهُل  ُأَشْيِقَر سيطرتـَ
وبدأُت العمَل يف قيصريِة (ُأَشيِقر)، واستمرَّ عملي يف احمللِّ اجلديِد ستَة أشهٍر، عشُت فيها مشاعَر جديدًة 
اٍر، إنه الشعوُر باالستقالِل واخلصوصيَِّة؛  اِن الشيِخ ابِن نصَّ مل أِعْشها من قبُل َطواَل السنواِت الثالِث يف دكَّ
لكنه كان َمشوًبا بأعباِء مسؤوليٍة كبريٍة أِمحُلها على عاتقي، دون مساعٍد أو ُمعٍني، وكان ميكُن لألموِر 
َر رأُس ماٍل أكُرب، فلقد كان اِحلمُل ثقيًال، وأعظَم من أن ينهَض به شابٌّ صغٌري  أن تكوَن أفضَل، لو توافـَ

وحَده مل يتجاوِز الثامنَة عشرَة من عُمِرِه. 

هي أواين التقدمي اليت توضع فيها فناجيل القهوة والشاهي وصحون التمر وحنو ذلك.  ١ .
وكنا نلفُظها: ْوَشْيِقر ٢ .
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اٍر أكثَر من عشريَن مًرتا، ومع أن تلك املسافَة مل تكن يف  اِن الشيِخ ابن نصَّ ومل يكِن احمللُّ يبُعُد عن دكَّ
مقاييِس ذلك الوقِت بالَقصريِة، كان الشيُخ يزوُرين يف احمللِّ دائًما لتشجيعي، واالطمئناِن على أحوايل.

ُلُه َوحدي، ففاجأين بالطلِب أن أعوَد  ويبدو أنه قرأ بذكاِئِه وِفراَسِتِه يف عيينَّ ما أعانيه، وأدرَك ِثَقَل ما أحتمَّ
إىل العَمِل لديه من جديٍد. لقد كان الشيُخ عبُد العزيِز ميتلُك بصريًة ثاقبًة، وأخالًقا يرجو بلوَغها كلُّ من 
رآه؛ لكين مع ذلَك مل أمِلْك إال أن أستأِذَنُه يف ُمشاورِة شريكي (ابِن عمي)، حيُث مل يكن لديَّ أيُّ مانٍع 

من ذلك.
ومل أِجْد عنَد شريكي أيَّ اعرتاض أيًضا، فقد كان هدُفُه من العمِل معي مساعديت يف حتقيِق ما تصبو إليه 
نفسي من استقالٍل، وما أسرَع أن َفَضضنا ِشْركَتنا يف جوٍّ من األخوَِّة والتسامِح، ال َيُشوُبُه أدىن خالٍف، 

وكانت هذه جتِرَبيت األوىل، وإن مل ُحياِلفها النجاح، إال أين أستَفدتُّ منها كثًريا يف ُمستقبِل حيايت».

ورُة الشخصيَُّة األولى الصُّ
مل يكن يف العاصمِة الرياِض يف تلَك اِحلقَبِة حملٌّ للتصوير الشمسيِّ (الفوتوغرايف)، وقد حصل الوالُد على 
أوِل صورٍة شخصيٍَّة له يف مكَة املكرمِة، حني سافَر إليها بُصحبة اثَنِني ألداء مناسِك الُعمرِة، وقد أقلَّتُهم 
فا  سيارُة (لوري) من نوع (فورد) من الرياض، واستغرَقْت رحلُتهم حنَو أسبوع. وكان اَملْسعى بني الصَّ
، ومنها حملٌّ للتصوير، فوجَدها  واملروِة تكتِنُفه احملالُّ َمينًة وَيسرًة، والناُس يسَعْوَن بني هذه احلوانيِت واحملالِّ
الوالُد فرصًة اللتقاط صورٍة له، فدخل احمللَّ واستعار ِعقاًال و(بشًتا) ليتصوََّر ½ما، فكانت تلَك أوَل صورٍة 

شخصيٍَّة له، وهو يف ِسنِّ الثامنَة عشرَة تقريًبا.

َعوًدا حميًدا
ار يف (قيصرية ابن سّيار) غرَب جامع اإلمام تركي. وكان نشاُط احمللِّ  عاد والدي للعمِل يف حملِّ ابن نصَّ

هو بيَع األدواِت املنزليِة وبعِض املسَتلَزماِت الغذائيِة.
يقوُل والدي عن تلكم المرحلِة:

اٍر، ففاجأين مبا مل خيُطْر يل على باٍل، لقد زاد راتيب من ٢٠ رياًال إىل  «عدتُّ إىل العمِل لدى الشيخ ابِن نصَّ
٦٠ رياًال شهري³ا، وهي قفزٌة كبريٌة غُري متوقَّعٍة؛ تقديًرا منه جلهودي السابقِة، وإرضاًء لُطموحي املتوثِِّب، 

وحتفيًزا يل على البقاِء معه، وبذِل َمزيٍد من اجلهِد يف العمِل. 
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أول صورة للشاب 
عبدالرحمن اجلريسي 

وهو في الثامنة عشرة من عمره
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اٍت  وقد استمرَّ عملي معه يف هذه املرحلِة مدَة مثاين سنوات، شهَدْت فيها الرياُض تطوُّراٍت كثريًة وتغريُّ
، مع  ؛ إْذ صارت البالُد منفتحًة على العامل اخلارجيِّ متسارَعًة، يف جوانَب خمَتِلَفٍة، منها العمُل التجاريُّ
ِم وسائِل النقِل، وِصرنا نستورُد منتجات شىتَّ من بلداٍن ُأخرى، مثِل: سوريَة ومصَر والياباِن. فتنوَّعت  تقدُّ
الصينيَُّة  األواين  منها  قبُل،  من  نعرُفها  نكن  مل  فاخرٌة  أصناٌف  وتوافَرْت  ترًفا،  أكثَر  وصارت  البضائُع، 
ع ِنطاُق االسترياِد ليشمَل أوروبا، بعَد أن كان املصدُر الوحيُد  اُد الصيينُّ املستوَرُد من لبناَن، وتوسَّ جَّ والسَّ

َة، ومل يكن يتجاوُز الكويَت والبحرين على أبعِد تقديٍر. للبضائِع هو مكَة أو ُجدَّ
لقد تطوَّرِت التجارُة يف الرياِض، وتطوَّرِت املدينُة نفُسها، وصارت تأخُذ ِمساِت عاصمة حقيقيَّة، وبدأ 
والزُّلفي،  واَملْحَمِل  الَوشِم  ُقراهم وُمدَ¿م؛ من  تاركَني  َحَدٍب وَصْوٍب،  اُر يزحفون حنَوها من كلِّ  التجَّ
ُع وُتقاُم يف أماكَن جديدٍة  ومن احلجاِز والشرقية وغريها من مناطِق اململكة، وأخذِت األسواُق فيها تتوسَّ
ُلها قبَل سنواٍت قليلٍة؛ من ذلك مثًال: قياُم عبِد اِهللا بِن سليماَن ببناِء دكاكَني خارَج الرياِض  مل نكْن نتخيـَّ
لُة بالرمل والُغباِر، ولكنَّ  (يف شارِع الوزيِر حالي³ا)، ظلَّْت مخَس سنَني دوَن تأجٍري، َتعِصُف ½ا الرياُح احملمَّ
ْعِد نظٍر، بادر إىل استئجاِر أحِد تلك احملالِّ بألَفي ريـاٍل سنوي³ا،  الشيخ ابَن نصاٍر مبا يتمتَُّع به من َحصافٍة وبـُ
؛ إذ املكاُن بعيٌد، وهيهاَت أن  وذلك عام ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م)، وكان فعُله يبدو حينها غريًبا وغَري منطقيٍّ
ِع الرياِض صار شارُع الوزيِر يف قلِب املدينِة، وُدِفع يف  َيقِصَدُه الناُس! ولكن بعَد عشرين عاًما ومع توسُّ

الـَمَحلِّ نفِسِه مليونا ريـاٍل (نقَل َقَدٍم) !
انتقلنا إىل شارِع الوزيِر، وتولَّيُت مسؤوليَة اإلدارِة يف العمِل؛ خصوًصا يف أثناء سفِر الشيِخ ابِن نّصاٍر، 
الذي كان كثَري األسفاِر، َجيوُب البلداَن إلحضاِر أفضِل املنتجاِت وأجوِد البضائِع، من كلِّ ما حيتاُج إليه 

املنزُل يف ذلك الوقِت. 
َبع منهًجا جديًدا ُيعدُّ اليوَم من بدهيَّات اإلدارِة الناجحة اليت نتعامُل ½ا  ورغبًة منه يف تشجيعي أكثَر، اتـَّ
وندرُسها، وهو ما ُيسمَّى بـ (التحفيِز)، فقد اتَّفَق معي على منحي نسبًة من الرِّبِح ُحمَْتَسَبًة على َمبيع بعِض 
ُل أن آخَذ نسبًة أقلَّ من النسبِة  األصناِف، ½دف أن أنشَط أكثَر يف بيِعها وتصريِفها، لكنين كنُت أفضِّ
َفِق عليها، على أن تشمَل مجيَع املنتجاِت املَبيعِة؛ ومل تكن رغبيت تلك نابعًة من مصلحٍة مادِّيٍة، بل من  املتـَّ
حرصي على األمانِة، ومن خشييت أن ُيغوَيين الطمُع فأِجدَّ يف بيِع األصناِف اليت سأحُصُل  من جرَّاء بيعها 
ًرا، وهذا أمٌر ال أرتِضيه  على نسبٍة من الرِّبِح، مث أتقاعَس عن بيِع األصناِف األخرى! فأصبُح بذلك مقصِّ
لنفسي، وبقَي ختوُّيف هذا ُيراوُدين، وَيهِجُس يف نفسي كلَّ يوم، إىل أن اختذُت قراري برتِك العمِل من جديٍد 

لدى الشيِخ ابِن نّصاٍر.
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؛ وُحيصي بعقِلِه املتوقِّد ذكاًء-  واِم يتأمَُّل كعادِتِه ُرفوَف احمللِّ ويف أحِد األيام، كان الشيُخ جالًسا يف آخِر الدَّ
الذي هو أشبُه ما يكوُن حباسوٍب يف دقَِّتِه وقدراِتِه - األصناَف الناِفَدَة، واألصناَف الراكدَة اليت تتطلَُّب 
ًفا يف ترِك العمِل؛ وِلما يتحلَّى به الشيُخ من ُخلٍق  ُخطًة جديدًة يف تصريِفها، فتقدَّمُت منه، واستأذنُتُه متلطِّ
كرٍمي، ونفٍس َمسحة، وقلٍب سليٍم، وملعرفِتِه العميقِة يب، وحبِّه يل، مل يتواَن يف إبداِء الرضا والَقبوِل، لكنه 
ُك قبَل سنٍة، وقال يل حبكمِتِه املعهودِة، وبلهجِتِه الناصحِة الصادقِة: تأنَّ يا ولدي، ومل  اشرتط أّال يكوَن الرتَّ

أمِلْك إال أن أستجيَب لرغبِتِه؛ حب³ا وكرامًة».
وقد ذكر يل األستاُذ صاحل عبداهللا املاجد - املستشاُر السابق بِوزاَرة الرتبيِة والتعليِم - أنَّ أحَد الُفَضالِء زار 
والدي - وهو يف َرْيعاِن شباِبِه - يف َمعِرِضِه يف شارِع الوزيِر، الذي كان يضمُّ بني جَنباِتِه بعَض اخلزائن 
َف، واملسؤوَل؛ بل حىت الفرَّاَش، وأنه  والطاوالِت والكراسيِّ املتواضعة، فكان هو البائَع، واملسوَِّق، واملوظَّ
َر يف مستقبِلَك، وأن تلتحَق بإحدى الوظائِف اليت تدرُّ عليَك مورًدا ثابًتا،  نصح الوالَد بقوله: عليك أن تـفكِّ
وأن ترتَك هذه البضاعَة اليت قد تبيُع منها ما تبيُع وقد ال تبيُع، وقد تربُح وقد ختسُر، فنظَر إليه الوالُد نظرًة 
فيها مزيٌج من احلبِّ والعتاِب، وقال له: لن أدَع البيَع يف هذا املعِرِض، وسوف أحقُِّق النجاَح بإذِن اِهللا».

في َطريق النُّضج
ويواصُل الوالد سرَد ذكرياته فيقول:

«أما على الصعيِد الشخصيِّ فقد كانت تلك السنواُت الثماين اليت قضيُتها يف حملِّ الشيِخ عبِد العزيِز يف 
ا من مراحِل حيايت، اكتسبُت فيها من اخلرباِت بالعمِل  ًة جد³ الثانية من عملي معه، مرحلًة مهمَّ املرحلِة 
َعدُّ أساًسا ُصلًبا يف بناِء ذايت ومستقبلي، وعشُت فيها من التجاِرِب ما أنضَجين  التجاريِّ واإلداريِّ ما يـُ
ابِن اخلامسِة  باألمِس، من  افتتح حمال³ وأغلقه  الذي  الثمانيَة عشَر ربيًعا  ابُن  فأين  الثقَة يف نفسي،  وعزَّز 

والعشريَن الذي ِصرُته اليوَم؟!».
ويتابُع الوالد حديَثُه عن تلك المرحلة، قائًال:

اهاٍت خمتلفة، أفدتُّ ½ا فيما بعُد عظيَم الفائدِة،  «وقد خَطوُت يف هذه املرحلِة من عُمري خطواٍت يف اجتِّ
هُت إىل تعلُِّم اللغِة اإلنكليزيِة على يِد أستاذي اِملصريِّ أمحد عبد اهللا إبراهيم، الذي درََّسين اللغَة العربيَة  فتوجَّ
يف املدرسِة التَّذكاِريَِّة، وكان ُيقيُم معنا يف البيِت؛ إذ مل يكن يف الرياِض فنادُق تلك األياِم، وبعَد أن توثَّقِت 

لُة بيننا عرَض عليَّ تعليمي اإلنكليزيَة، فقبلُت، وتعلَّمُت منه احلروَف. الصِّ
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ًفا يف (البنِك الوطينِّ)(١)، فطلبُت  ، وقد كان موظَّ ر اُهللا أن أتعرََّف إىل رجٍل فلسطيينٍّ اُمسه حسٌني الرحميُّ مث قدَّ
إليه تدريسي اإلجنليزيَة ساعًة يومي³ا بعَد صالِة الِعشاِء، وبعَد أن قطعُت معه شوًطا جيًِّدا من التحصيِل، سافر 
 ، إىل أمريكا وانقطعت عين أخباُره، مث علمُت فيما بعُد أنه التحَق بربنامج (ناسا) ألحباِث الفضاِء األمريكيِّ

وأصبح ممَّن ُحيَظر عليهم االتصاُل بأحٍد أو أن يتصَل ½م أحٌد. 
أيًضا يف كلِّ يوم، مدَة ثالثة  اللغِة اإلنكليزيِة مع مدرٍِّس أسرتايلٍّ، كان يدرُِّسين ساعًة  تعلَُّم  مث أكملُت 
أشهٍر. وحَصلُت بذلك على معرفٍة جيدٍة باللغِة اإلنكليزية، مع ُقدرٍة حسنٍة على التحدُِّث ½ا، ومل أَزْل 
أمنِّيها وأتعهَُّدها، وأستعمُلها يف أسفاري اخلارجيَِّة، حىت أتقنُتها - بفضِل اهللا وتوفيِقِه - وصرُت أحتدَُّث ½ا 

بطالقة، وأتواَصُل مع أهِلها بُيسٍر وسهولة.
ومن طريِف ما أذكُره أن ذلك املُعلِّم األسرتايلَّ، ملا أراد الـسفَر يف إجازٍة إىل بلِده، َأعَلَمين أنه حيمُل معه 
خلطيبِته هديـًة من الرياض، وسـألُته عنها فأجـاب: نزوًال عـند رغبِتها يف إحضـاِر ما ليس له مثيٌل يف أسرتاليا! 
لُت أصواَت أبواق السيَّارات (البوري): (طاط طوط طيط )! وكان الناُس   وقفُت يف شارِع البطحاِء وسجَّ
ِحيَنها ال َخيرُج أحُدهم من بيِته أو مكتِبه إال ويُده على (البوري)، وإذا مرَّ أحُدهم بصديٍق له، مل يطُرق 
باَب بيِته، ومل ينِزل من سيَّارته، ولكنه ُيطلُق لبوق سيَّارِته (البوري) الِعناَن، إىل أن ينزَل صديُقه من بيته!

ويف هذه املرحلِة أيًضا استقَللُت عن عمِّي حممٍد - رمحه اهللا - استقالًال مادي³ا فقط؛ إذ بقَيْت صليت به قويًة 
ِة يعمُل على إبراِز ِمساِت الرجولِة  متينًة، أستشُريُه يف أموري كلِّها، وأسرتِشُد برأِيِه، وكان عمِّي يف هذه املدَّ
ِم خطا اآلباِء واألجداِد؛  رِة يف شخصيَّيت؛ ويبذُل جهَده يف تأصيِلها وإرساِخها، فكان حيثُّين على ترسُّ املبكِّ
ُعين على التعرُِّف إىل َمن حويل، ويرغُِّبين يف خمالطِة الُفَضالِء، وقد كان  هامِة، ويشجِّ يف الكرِم والنخوِة والشَّ

ًها يل وُملِهًما، جزاه اُهللا عين خًريا. يف ذلك موجِّ
أن  أطَمُح  أين  وق، غَري  السُّ تواُضِعها وِصَغِر حجم  الرياِض على  التجارِة يف  أتابُع حركَة  آنذاَك  وكنُت 
ار النا½َني، ومن أبرِزِهم يف ذلك الوقت: املقرين(٢)، واحلقباين(٣)، وأبناء ابن سيَّار(٤)،  أكوَن كسائِر التجَّ
َعدُّون جتاَر املرحلِة  وحممد اجلريسي(٥)، والشقري(٦)، وابن كليب(٧)، والتخيفي(٨)، وابن سليم(٩)، وهم يـُ
األوىل من بدايِة احلركِة االقتصادية والتجارية يف السعوديِة يف عهِد امللِك عبدالعزيز، جاء بعدهم بسنواٍت 

ُدمج هذا البنك فيما بعد مع ’’بنك الرياض‘‘. ١ .
هو الشيخ سليمان املقرين، من أعيان مدينة الرياض يف ذلك الوقت، وكان يعمل يف جمال الصرافة، وابنه عبدالعزيز املقرين هو  ٢ .

الذي أسس مع جمموعة من رجال األعمال الغرفة التجارية الصناعية يف الرياض.
هو عبدالعزيز احلقباين وإخوانه، وقد تويف عبدالعزيز – رمحه اهللا - قبل مخس أو ست سنوات عن عمر يناهز مئة عام. وكانوا  ٣ .

يعملون يف الصرافة والتجارة والسيارات.
وهم عبداهللا وحممد وصاحل أبناء بن سيار وكان عملهم يف العقار. ٤ .

هو العم حممد اجلريسي، كان يعمل يف التجارة بتسويق البضائع و التحريج عليها. ٥ .
كان يعمل يف جمال الصرافة. ٦ .

عبداهللا بن كليب كان يعمل يف جمال العقار والبناء. ٧ .
سليمان التخيفي كان يعمل يف جتارة األقمشة. ٨ .

عبدالعزيز بن سليم كان يعمل يف جتارة األغنام واللحوم واحلطب .. ٩
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وامللوحي(٤). وكانت  منديل(٣)،  وابن  اجلاسر(٢)،  ار(١)، وسليمان  نصَّ ابن  وأبرُزهم:  الثانية،  املرحلة  جتَّاُر 
التجارُة يف ذلك الوقِت قائمًة عن طريق الكويت والبحرين، وامتدَّت بعد زمٍن لتصَل إىل لبنان، وكانت 
أهمَّ ا�االت التِّجارية هي: جتارُة األغذيِة واملالبس، مث بعد ذلك بسنواٍت: جتارُة األواين املنزليَّة. ومل يكن 
عدُد احملالِّ والدكاكِني يتجاوُز عَشرًة يف الرياض، مث أنِشئت (قيصريات) كان أوهلا (قيصرية ابن سيَّار)، مث 
(قيصرية األمري سعود بن حممد)، وبعدها أقيمت (قيصرية ابن كليب)، وكانت مساحة الدكاكني يف تلك 
القيصريات ال تتجاوز غالبًا ١,٥ × ٢م،وبعضها ٢×٢م، وكان العمل فيها يف النهار من الصباح وحىت 

الظهر، مث من العصر حىت املغرب».

وثبٌة نحَو الُمستقَبل
اٍر، يف املرحلَتِني اللتِني  مع انقضاِء أحَد عشَر عاًما على عمِل الشابِّ عبِد الرمحِن يف حملِّ الشيِخ ابِن نصَّ
من  قادًما  إليها  عليه حَني وصل  ا كانت  االختالِف عمَّ خمتلفًة كلَّ  مدينًة  الرياُض  َغَدْت  معه،  عملهما 
(َرْغَبَة). ومل يكن أحٌد يتوقَُّع هذا التطوَُّر املتسارَع يف اململكِة عموًما، ويف الرياِض خصوًصا، يف زمٍن 

ا! قصٍري جد³
اإلبِل،  والطائراُت مكاَن  اخليِل،  السياراُت حملَّ  َحَدًثا جديًدا؛ فحلَِّت  يوٍم  الرِّياُض تستقبُل كلَّ  صارِت 
واملدارُس بدَل الكتاتيِب، وانزوى أصحاُب الطبِّ الشعيبِّ يف مكاٍن َقِصيٍّ مع زحِف املستشفياِت واملراكِز 
الطبيَِّة احلديثة، وَشَرعْت مظاهُر املدنيَِّة احلديثِة ُتقصي كلَّ مظاهِر املاضي القريب، وَغَدْت أطالُل سوِر 
ِم احلاصِل يف  الرياِض شاهًدا على مدينٍة قدميٍة كانت هنا، مث مل تلَبْث أن تطورت ماضية يف ركِب التقدُّ

أرجاِء املعمورِة.
ا جيري حوَلُه، بل كان يرُقُب ذِلك كلَّه بعيَنِني يقظَتِني  النبيُه عبُد الرمحِن يف غفلٍة عمَّ ومل يكِن الشابُّ 
راِء، واملنتجاُت اجلديدُة اليت تتطلَُّبها صبغُة احلياِة  ، وحركُة البيِع والشِّ متأمِّلَتِني، وال سيَّما السوُق التِّجاريُّ

العصريَِّة.
بعزميٍة ماضيٍة، وُطموٍح  ُد، مدعومًة  تزداُد وتتأكَّ بالعمِل  املتسارعِة كانت خربُته  اِت  التغريُّ ويف ظلِّ هذه 

متوثٍِّب، ودروٍس ُمستفاَدٍة من َجتاِربِه السابقِة.

عبدالعزيز بن نصار كان يعمل يف جمال األواين املنزلية،  والسجاد الصيين . ١ .
سليمان اجلاسر كان يعمل يف جمال األقمشة والدالل واالسترياد . ٢ .

عبداهللا بن منديل  كان يعمل يف جمال االسترياد والنقل . ٣ .
حممد امللوحي كان يعمل يف جتارة األواين املنزلية. ٤ .
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ُثنا قائًال: ِة والفاصلِة في حياِة الوالِد- حفظه اُهللا- يحدِّ وعن هذه المرحلِة المهمَّ
اٍر بَوعِدِه، فما إن انَقضى العاُم الذي اسَتْبقاين فيه حىت ناداين، وسأَلين: أما زلَت ُمِصر³ا  «َوىفَّ الشيُخ ابُن نصَّ
على ترِك العمِل؟ وعندما أجبُته باإلجياِب، أجلَسين إىل جانِبِه، وقام بتصفيِة حقوقي املاليَِّة بعدٍل وإنصاٍف 
َلَغ يف األشُهِر األخرية ُزهاِء مخسِة آالف ريـاٍل يف الشهر  تامَِّني، علًما أن دخلي الشهريَّ مع العموالت قد بـَ

الواحد. 
ريـاٍل  ألَف  وعشروَن  سبعٌة  مقداُره  مبلٍغ  على  (١٩٥٨م)  ١٣٧٧هـ  عام  الوقِت  ذلك  يف  وحَصلُت 

سِة خاصٍة. (٢٧,٠٠٠)، فاختذُته َنواًة إلنشاِء مؤسَّ
خرجُت من حملِّ الشيِخ ابِن نّصاٍر، وأنا أدِرُك أين ُمقبٌل على ا�هوِل؛ لكنَّ طريَق النجاِح الطويِل يبدُأ 
روِف اجلديدِة، فالتغيُري  خبطوٍة، وكانت تلك هي اخلطوَة األوىل. وكنُت أستشعُر حينها ضرورَة استثماِر الظُّ
فاتْت وضاعْت  فإن  للمرِء كلَّ حٍني،  َتْسَنُح  قد ال  فرصٌة  استثماريًة كثريًة، وهي  فرًصا  أنتَج  املتسارُع 
فَهيْْهاَت أن تعوَد! لذلك كان ال بدَّ من اختاِذ قراٍر حازم، ولو كان حيمُل يف طيَّاِتِه بعَض املخاطِر؛ إذ النجاُح 

َدوًما يتطلَُّب الشجاعَة واملغامرَة، وصدَق القائل:
ِإذا هبَّت رياُحَك فاغَتِنْمها           فُعقىب كلِّ خافَقٍة سكوُن   

احلالقة وطب األسنان كانت في ذلك 
الوقت متارس على قارعة الطريق
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وقد كانِت اململكُة تعيش حينها ضائقًة اقتصاديًة ألَقت بِظالِهلا على ِقطاِع األعمال؛ فمن املعلوم للجميع 
سة النقد العريبِّ السعودي مل يكن فيها عام ١٣٧٨هـ سوى ٣٦٠ رياًال، وكانت السوُق  أن خزينَة مؤسَّ
اُر يعرُف بعُضهم بعًضا، ولو غاب أحُدهم أو مرَض علم اجلميُع، وما إن  التِّجاريُة آنذاك حمدودًة، والتجَّ
تركت العمل لدى الشيِخ ابِن نّصاٍر حىت شاع اخلُرب بينهم، وكانوا ُيدركون مدى خربيت ونشاطي، ومعرفيت 
ُة تفكريي فيما ينبغي أن أفعَلُه، وكيف أبدُأ؛ إْذ بادَرين أحُد  َخببايا السوِق وأسراِرها؛ لذلك مل َتُطْل مدَّ
ٌد اِملشَعل- رمحه اُهللا - وكان تاجًرا مشهوًدا له بالذكاِء  رجاِل األعماِل يف ذلك الوقِت، وهو الشيُخ حممَّ

والنشاِط والنجاِح، وعرض عليَّ العمَل معه ُمشاركًة، ُمْبِدًيا ثقَتُه يب وبُسمعيت الطيِّبِة وخربيت اجليِّدِة. 

ْرَكِة؛ ملا هلا من سلبيَّات،  ال َجَرم أن العرَض كان فرصًة مثينًة ُمغريًة؛ وإن خالَف ذلك رغبيت يف عدِم الشِّ
ْيَد أن ما أملُكُه من ماٍل قد ال ُيليبِّ طموحي يف بدايٍة قويٍة وانطالقٍة متميِّزٍة، وهنا راوَدتين فكرٌة بَرَقت  بـَ

يف خاطري؛ وهي:
اٍر، فإن ما جيمُع بيننا أقوى وأوثُق مما يكون  أنه إن كان ال بدَّ من املشاركِة، فلَم ال أشارُك الشيَخ ابَن نصَّ
ْرَكُة  ركاِء؟! عندها شَكرُت للشيِخ حممٍد املشعِل ثقَتُه الغالية، وبيَّنُت له ما تنطوي عليه الشِّ عادًة بني الشُّ
من مـخــاطَر وخالفات حمتَمَلة؛ لكنَّه بادر بالقوِل: إن َتشاُرَكنا ال يؤدِّي إىل شيٍء من ذلك؛ ألنَّ اإلدارَة 
واختاَذ القراراِت وكلَّ ما يتعلَُّق بالعمِل سيكوُن من صالحيَّاِتَك ومسؤوليَِّتَك، و½ذا ستكوُن مستقال³ ضمَن 
ِشْرَكِتنا، ولن أتدخَل يف أيِّ أمٍر من أموِرَك؛ ولديَّ من األعماِل ما يشَغُلين، وإمنا َمحَلين على ُمشاركِتَك 

حرصي على وضِع أموايل يف يٍد أمينٍة.
سدَّ عليَّ الشيُخ املشعُل بكلماِتِه هذه منافَذ االعتذاِر، فاستأذنُتُه مبَْنحي فرصًة للتفكِري وتقليِب الرأي. ويف 
اليوِم التايل مَضيُت إىل الشيِخ ابِن نْصاٍر وأخربُتُه مبا َجرى وعرضُت عليه ُمشاركيت، لكنه اعتذر بُأسلوٍب 
أخَجلين برقَِّتِه و©ذيِبِه، وقال يل: أرجو لك التوفيَق والنجاَح، وآُمل أن أراَك من كباِر رجاِل األعماِل، 
إيثاِر  معه مبشاعِر  للعمِل  َعوديت  الرغبِة يف  فيها مشاعُر  نظراِت حمبٍَّة صادقٍة، ختتلُط  عينيِه  وأبَصرُت يف 
مصلَحيت يف االستقالِل واالعتماِد على النفِس، وكان ُيدرُك خبربِتِه وُحنكِتِه أن مبادرَة الشيِخ حممٍد املشعِل 

فرصٌة يف ذلك الوقِت ال َحيُسُن يب تضييُعها».
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ُل الَغيث أوَّ
سِة (بيِت الرِّياِض) اليت كانت قطرًة أوىل من قطراِت َغيٍث  يتابُع الوالُد حديَثُه، ليخَربنا عن والدِة مؤسَّ

يوشُك أن ينَهِمَر، وما خامَر تلك البداياِت من تعثٍُّر وَعَقباٍت، يقول:
ْرَكِة؛ من حتديِد رأِس املال،  «مَضيُت إىل الشيِخ حممٍد اِملْشَعل، وأبلغُته مبوافقيت، وأمتمنا كلَّ إجراءاِت الشِّ
ا  ونسبِة توزيِع األرباِح، ومنهِج اإلدارِة، وغِري ذلك من جوانَب فنيٍَّة تتصُل بالعمِل، وكنُت حريًصا جد³
على توضيِح كلِّ صغريٍة وكبريٍة؛ ألنَّ البياَن يطُرُد الشيطاَن، وقد أسَهمُت يف رأس املاِل مببلِغ أربعني ألَف 
أثناِء عملي  الباقي يف  ريـاٍل (٤٠,٠٠٠)، دفعُت منها سبعًة وعشرين ألًفا (٢٧,٠٠٠) فوًرا، وسدَّدتُّ 

سة.  باملؤسَّ
ْرَكِة أن افتتحُت حمال³ يف شارِع الوزيِر، ِمبساحٍة جيِّدٍة يف ذلك الوقِت ٨ × ١٢ مًرتا،  ونتَج عن هذه الشِّ
ًصا ببيع كلِّ ما حتتاُج إليه  سة بيت الرياض؛ ألنه كان متخصِّ جبانِب مركِز النَّجدِة، وقمُت بتسميتِه مؤسَّ
نتَّجُر جبميِع  إْذ ِصرنا  نّصاٍر؛  ابِن  الشيِخ  نبيُعُه يف حمل  ا كنا  البعيِد عمَّ العصريِّ  باملفهوِم  البيوُت، ولكن 

أصناِف األواين واألدواِت املنزليَِّة. وكان افتتاُح املؤسسة يف عاِم ١٣٧٧هـ (١٩٥٨م).
م احملاسُب القانوينُّ بياًنا  ؛ ففي ¿ايِة عاِم ١٣٧٩هـ قدَّ مضى العمُل يف السنتِني اُألولََيِني على غِري ما كنا حنبُّ
بامليزانيِة، فإذا ½ا خاسَرٌة، وكان ذلك طبيعي³ا يف مرحلِة التأسيِس؛ اليت تتطلَُّب مصاريَف كثريًة، ونفقاٍت 
اِر والعمالِء. وكنُت قد  تفوُق األرباَح، فضًال عن احلاجِة إىل مروِر وقٍت كاٍف لَيحظى احمللُّ بثقِة التجَّ
اتفقُت مع الشيِخ حممٍد املشعِل على راتٍب ثابٍت مقداُره ألُف ريـاٍل شهري³ا؛ مكافأًة جلهدي يف اإلدارة، مع 
ًفا،  نسبة من األرباِح، لكنين مل أكْن آخُذ من راتيب إال على َقْدِر حاَجيت؛ ألنين مل أكن أعدُّ نفسي موظَّ
ولُشعوري باملصاعِب اليت تعَرتُض عمَلنا الناشَئ، فتبقَّى يل من رواتيب مبلُغ أربعِة آالِف ريـاٍل مل أتقاَضاها، 
فقلُت للشيِخ املشعل: ملَّا كانت الشركُة خاسرًة، إين ألتنازُل عن ُمستحقَّايت املتبقيِة، وقد أخذُت من قبُل 
؟ فكان ردُّه  نتوقَُّف عنَد هذا احلدِّ أو  التساُمح. مث سألُته: هل نستمرُّ  ما َيكفيين، واملشارَكُة مبنيٌَّة على 
ُر لنا األرباَح يف املستقبِل. لقد  احلكيُم: بل نستمرُّ يا عبَد الرمحِن، فقد دَفعنا يف السنتِني املاضيتني ما سيوفـِّ
َدْت  كان قراُره شجاًعا؛ مع أنه كان اخلاسَر األكَرب يف العمليَِّة، لكن خربَتُه ونظرَتُه املستقبليَة الثاقبَة، بدَّ

غيوَم اإلخفاق، وأَبت إال ُمتابعَة املسِري.
ِل على اِهللا أوًال،  ُعُه ونرجوه، فبدأت املؤسسُة بالنموِّ تدرجيي³ا بعَد اخلسارِة؛ بفضِل التوكُّ وحتقَّق ما كنا نتوقـَّ

ُؤوِب اجلادِّ، وببذِل اجلهِد للتطويِر املستمرِّ، وباحرتاِم العمالِء.  مثَّ بإخالِص النيَِّة مع الصِرب والعمِل الدَّ
منظر للمقر األول لبيت الرياض 
ويظهر في الصورة الرعيل األول 
من اليمني: عبدالرحمن اجلعفر، 

صالح املزيعل، عبدالرحمن 
اجلريسي، محمد باقيس 
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؛  سُة مل تقتِصر على حتقيِق الرِّبِح املادِّيِّ ولعلَّ من أهمِّ أسباِب النجاِح أن األهداَف اليت أُقيَمت ألجِلها املؤسَّ
إذ كان من غاياِ©ا أيًضا اإلسهاُم يف ¿ضِة البالِد، وأداُء الواجِب حنَو الوطن واملواطِن، و½ذه األهداِف 

رُد. ِت الربكُة والتيسُري مجيَع أعمالِنا، وبدأ كلُّ جناٍح يقوُد إىل آخَر؛ والنموُّ يزداُد ويطَّ عمَّ
ويف تلك السنوات مررت خبربات؛ حيث امتلكُت أوَل سيارة يف حيايت، وكانت (وانيت) وذلك عام 
١٩٥٩م، مث استبدلُت ½ا سيارَة (فولكس واجن)، وعرفُت طريقي إىل العامل اخلارجيِّ فسافرُت إىل كثٍري 
َول، وأذكُر أنين كنت يف جولة يف دول أوروبا، وحني وصلت إىل هانوفر بأملانيا وجدت إعالنات  من الدُّ
مكثفة عن َمعِرَض (سي بيت Ce Bit) للتقنيَّة مبدينة هانوفر يف سنة افتتاحه األوىل، وكان ذلك – على ما 
أذكر - سنة ١٩٦٥م، وكان املعرض حينها ُيعىن باألدوات واألجهزة واملنتجات املكتبية وكذلك املنزلية، 

ومنذ ذلك احلني أصبحت زيارة هذا املعرض عادة أقوم ½ا  يف كل عام.
ومع توايل النَّجاحاِت ظهرْت بعُض املشكالِت واخلالفاِت يف وجهات النظر مع الشيِخ حممد املشعل - 
رمحه اهللا - ومل أَدْع وسيلًة حللِّ األْزَمِة ُودي³ا إال جلأُت إليها، لكن األمر تأزَّم ُألفاجأ يوًما بأن احمللَّ قد ُأغلق 
بالسالسل، ووصَل خُربنا إىل مسوِّ األمري سلماَن بِن عبد العزيز أمِري الرياض آنذاك، فأمر مشكوًرا بإ¿اِء 
املشكلِة قبَل أن تستفحَل وتزداَد تعقيًدا، ومجَعنا يف مكتِبِه بَقْصِر اُحلكِم، ومنَحنا من وقِتِه النَّفيس ُقرابَة 
ساعٍة، وَحَسم األمَر حبزٍم وعدٍل وإنصاٍف، ومل خنُرْج من عنِدِه -حفظه اُهللا - إال وقد اتَفقنا واْصَطَلحنا؛ 
إذ أقنَعنا حبكمة وُبعد نظٍر بأنَّ استمراَر اخلالِف ليس يف مصلحِة أيٍّ من الطرَفِني، وأمثرت ُجهوُدُه الطيبة 

ْركِة. يف استمراِر الشِّ
وال بدَّ يف هذا املقاِم من أن أبدَي إعجايب وحيبِّ الدائَمني لألمِري سلماَن، فهو إنساٌن بكلِّ ما هلذه الكلمِة من 
معًىن، ولقد عرفُته من ُقرٍب منُذ أكثَر من مخسني سنًة، فلم أَر األياَم َتزيُده إال تألًُّقا، وقد مجع من ِخصاِل 
ماَثَة مع اجلاِه  فَح والعفَو مع اجلرأِة والقوَِّة، والتواُضَع والدَّ ِة، والصَّ اخلِري والنُّبِل: اِحللَم والرقََّة مع احلزِم والشدَّ

لَطِة، وهيهاَت أن جتتمَع يف شخٍص إال أن يكوَن من طينِة الُعَظماِء». والسُّ

ومع الُعسِر يكوُن الُيسر
سعُريها،  األياِم  مع  وتعاَظَم  من جديد،  ثارْت  ُتوَأُد حىت  املشعِل  الشيِخ حممد  مع  اخلالفاُت  تكِد  «ومل 
ُد معه وأقارُب، وأُبقي الباَب بيننا ُمنفرًجا؛ وقد  وأفسدت كثًريا مما كان بيننا، وما فتئُت أجتاَهُلها وأسدِّ
، فأنا ال ُأغلُق الباَب متاًما مع مجيِع من أختلُف معهم، ويف مجيِع عالقايت اإلنسانيِة،  كان ذلك طبًعا لديَّ

إمياًنا مين بَضرورِة إتاحِة الُفرصِة مرة ِتْلَو مرة.
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من اليمن: عبدالرحمن اجلريسي، 
يليه صديقاه: عبدالرحمن اخلميس 

ثم حمد احلنطي رحمهما اهللا

أخفَقت  مبلًغا  اخلالُف  بلغ  (١٩٦٨م)،  ١٣٨٨هـ  عاِم  يف  أي  ِشْرَكِتنا،  على  سنَني  عشِر  مضيِّ  وبعَد 
ل أحُد كراِم إخواين  ْدِع، حىت تدخَّ ط لَرْأِب الصَّ جهودي كلها يف اإلصالِح، وكذلك جهوُد كلِّ من توسَّ
وهو صديقي العزيُز َمحٌد اِحلْنطيُّ رمحه اُهللا وقد كان على علم باخلالِف والنزاِع القائِم؛ فاقرتح عليَّ فضَّ 

يت منها. ِتِه من املؤسسِة، أو بيَعُه ِحصَّ املشاَرَكِة، وأن َأعرَض على الشيِخ املشعِل شراَء ِحصَّ
وعرضُت الفكرَة على الشيِخ حممٍد املشعِل، وبيَّنُت له أّن املؤسسَة حتقق أرباًحا، وهي يف جناٍح مستمرٍّ، وأن 
الفرَص االستثماريَة تتزايُد يف السوِق السعوديِة، ومن شأِن اخلالف بيننا أن ُيوِدَي بُسمعِتنا، وأن ُيضعَف 
ُص يف كلمتِني ال أكثَر:  ٌ َيسٌري، ويتلخَّ من فرِص جناِحنا، ومن َمثَّ ال بدَّ من إ¿اء هذا اخلالف؛ واحللُّ هنيِّ
ره اُهللا له. فقال: حسًنا،  َتَك، مث ميضي كلٌّ منا يف طريِقِه الذي قدَّ يت، أو أشرتَي حصَّ إما أن تشرتَي حصَّ
ٌر بني أن  ُرُه، وأنا خميـَّ يت، فقلُت: إذن؛ اعرِض السعَر الذي تقدِّ إذا كنَت تريُد أن تشرتَي، فأنا أبيُعَك حصَّ
تَك، أو أنا أعرُض السعَر، ولك اِخلياُر إما أن تبيَع أو تشرتي. فقال: ال، بل  يت أو أشرتَي حصَّ أبيَعَك حصَّ

أنا أعرُض السعَر وأنت تشرتي، وإذا مل ُتوافق بقي احلاُل على ما هو عليه، ألنين ال أرَغُب يف الشراِء!
وكنت حني عرضُت على الشيِخ االقرتاَح مل أكن أشكُّ أنه سيشرتي نصييب وننتهي من هذا اخلالِف، فأنا 
ين بني  يف أعماِق نفسي ال ُأِكنُّ للشيخ املشعل إال كلَّ حبٍّ وتقدير، غري أنه غفر اهللا له أىب أن يشرتَي وخريَّ
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ُدُه هو، وذلك أمٌر شبُه مستحيٍل؛ إْذ ال أملُك  َتُه باملبلغ الذي حيدِّ أمرين ال ثالَث هلما: إما أن أشرتَي حصَّ
ْرَكُة قائمًة ويستمرَّ الوضُع على ما هو عليه.  من املاِل ما َيفي بالَغَرِض. أو أن تبقى الشِّ

لُت عليه، وقرَّرُت  وكان اخلياُر الثاين أشدَّ على نفسي من األوَِّل، فاستَخرُت اَهللا تعاىل يف تلك الليلِة، وتوكَّ
ِتَك، فطلب مبلًغا كبًريا قدُره مليون ومثاِن مئِة ألِف  ُرُه حلصَّ الشراَء! قلُت للشيِخ: اعرِض السعَر الذي تقدِّ

. ريـاٍل سعوديٍّ
وبعَد ُمفاوضات ونقاشاٍت مطوَّلٍة، وافَق على تقسيِط املبلِغ على النحِو اآليت: ستُّ مئِة ألِف ريـاٍل ُتدفُع 
ط على اثين عشَر شهًرا، أي بواقع مئِة ألِف  ًما وحاًال، أما الباقي- وهو مليون ومئتا ألِف ريـاٍل- فيقسَّ مقدَّ

ريـاٍل ُتسدَّد كلَّ شهٍر.
وحني أبديُت املوافقَة اشرتط أن آَيت مبن َيْكُفُلين يف أداِء األقساِط، فطلبُت إىل األِخ الصديِق َمحد احلنطيِّ 
أن َيْكُفُلين لدى الشيِخ حممٍد املشعِل، وكان رجًال موسًرا من جتاِر العقاِر. وَمَضينا مًعا إليه، وتكفَّل أماَمُه 
 ! بأن أؤدَِّي األقساَط، لكن الردَّ كان مدهًشا ومفاجًئا لنا، فقد طلب املشعُل كفيًال ثانًيا مع محد احلنطيِّ
فقال محٌد بكلِّ ©ذيب وتواُضع: ال بأَس سآيت خبايل حممٍد اَحلَمد العيسى(١) َيكُفل معي، فهل أنت راٍض 

اآلن؟ وهذا - بال شكٍّ - دليٌل على َمساحِة نفِس َمحٍَد وكرِم ُخلِقِه(٢). 

اجلريسي مع بعض العمالء 
والزمالء في مكتبه في شارع الوزير

كان من رجال األعمال آنذاك، ومل يكن حينها يعرف الوالد، مث قويت العالقة بينهما فيما بعد وخباصة بعد أن جتاورا يف املسكن. ١ .
من ُحسن وفاء الوالد لصديقه (محد احلنطي) رمحه اهللا : أن عينيه دِمعتا تأثـُّرًا، يف إحدى املقابالت، حني ذكره وأثىن على ُحسن  ٢ .

صداقته.   
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وانتهْت ½ذا َعَقبُة الَكفالِة، وأصبح مهِّي اآلن حتصيَل املبلغ العاِجل الذي ُيفَرتض أن أدفَعُه. ومل أكن أملُك 
سِة، وهذا ما حتقق بفضِل اِهللا  منه شيًئا ذا باٍل، لكين كنُت أراها فرصًة عظيمًة أستقلُّ فيها مبلكيِة املؤسَّ

وتوفيِقِه، فكان ُمنعطًفا بارًزا يف تارخيي املهينِّ.
هِم مبارك باَعاِرَمة، وكان حيَنها مديًرا للبنِك األهليِّ يف الرياِض،  ومل أجد أمامي سوى أخي وصديقي الشَّ
وهو من ُخلَِّص األصحاِب ورجاِل األعماِل، وكان قد َجرى بيين وبني البنك الذي ُيديُره تعاُمالٌت متنوِّعٌة 
داد، وأداء االعِتماداِت البنكيَّة  ا؛ اللتزامي مبواعيِد السَّ منذ إنشاء بيت الرياض، وكانت ُمسَعيت لديه عاليًة جد³

اليت كنُت أفَتُحها بوساَطِة ذلك البنك، وحني عَرضُت عليه املوضوَع، أجابين دون تردٍُّد: حوِّلُه إيلَّ. 
وقد أذَهَلين سرعُة جواِبه؛ ألن مبلَغ ستِّ مئة ألِف ريـاٍل يف ذلك الوقِت قد ُيعادُل ستَّ مئِة مليوِن ريـاٍل 
َد  أو أكثَر يف وقِتنا احلاضِر، مث تابع قوَلُه: ما بَك؟! أقوُل لك: حوِّلُه إيلَّ، ولكن بشرٍط واحٍد هو أن تسدِّ
َة ¿ايَة الشهِر؛ واْعَلْم أخي عبَدالرمحِن أنه لوال  املبلَغ قبَل موعِد ُصدوِر احلساباِت إىل اإلدارِة العامَِّة يف ُجدَّ
ثَقيت بك، وتقديري لك؛ ُحلسِن تعاُمِلك معنا يف املرَّات السابقة، ملا استَجبُت لطلِبك، وهذا املوقُف النبيُل 

من األِخ مبارٍك لن أنساه أبداً، فقد جازَف مبستقبِلِه وُمسعِتِه ومركِزِه وعمِلِه، وصدق القائل:          
دائِد َىن ُمالِطٌف          ولكنَّما اإلخواُن عنَد الشَّ                  وكلُّ أٍخ عند اُهلَويـْ

اجلريسي مع أحد املوردين أثناء زيارة 
األخير إلى الرياض وتظهر في الصورة 

أول سيارة مرسيدس ميتلكها بعد 
سيارتي الوانيت والفولكس واجن



الفصل الرابع - بيت الرياض

٧٨

ُفُن، وسارِت األموُر على خِري ما ُيراُم، وكان ذلك مثرًة  وبفضل اهللا وتوفيِقه جَرِت الرِّياُح مبا تشتهي السُّ
من مثار ُحسِن النيَِّة، وسالمِة النفِس، فَمن استداَن وهو َينوي الوفاَء، أعانه اهللا ووىفَّ عنه، وإذا َصَلَحِت 
تَِّق اَهللا  النيُة َصَلَح العمُل، وقد بَذلُت يف هذا الشهِر ُجهوًدا مضاعفًة واضًعا ُنصَب عيينَّ قوَلُه تعاىل: {َوَمْن يـَ

ْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َحيَْتِسُب}، ومردًِّدا قوَل الشاعِر: َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا * َويـَ
ْهِر َبَني اُحلَفْر َهيَّْب ُصُعوَد اِجلباِل           َيِعْش أََبَد الدَّ تـَ وَمْن يـَ   

، دوَن أن أعرَِّض   ومل َحيِن آخُر الشهِر إال وقد سدَّدُت املبلَغ كامًال (ستَّ مئِة ألِف ريـاٍل) للبنِك األهليِّ
أخي مبارك باَعاِرَمة إىل أيِّ مساءلٍة أو أضَعُه يف موقٍف حمرٍج. ويف الوقِت نفِسِه باشرُت يف أداِء األقساِط 
الشهريِة، وكنُت حريًصا احلرَص كلَّه على االلتزاِم باالتِّفاِق؛ لئال أتسبََّب لكفيلي األِخ َمحٍَد احلنطيِّ أيًضا 

بأيِّ إحراٍج. 
وبانقضاِء العاِم كنُت قد استوَفيُت أداَء ما عليَّ للشيِخ حممٍد اِملْشَعِل، وانتقلْت – بفضل اهللا تعاىل - ملكيُة 
سِة بيت الرياض كاملًة إيلَّ وحدي، وذلك سنَة ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، واحلمُد ِهللا املعطي الكرِمي الذي  مؤسَّ

َعدُّ ِنَعُمُه وال ُحتْصى. ال تـُ
وبذلك انتَهت ِشْرَكيت مع الشيخ املشعل دون أن تثَري أيَّ عواقب؛ ألن النفوَس كانت راضيًة، ومل يكن 
ْرَكة أموًرا كبرية؛ من أمهِّها موقُف  مثََّة ضغينٌة أو حقٌد من طَرٍف على آَخر، وقد استَفدتُّ من تلك الشِّ
الشيخ وقراُره باسِتمراِر العمل برغِم اخلسائر اليت تكبَّدناها يف البداية، وقد كان الشيُخ املشعل مثاًال لرجل 

األعماِل الناجح، رَمحُه اهللا َرمحًة واسعة». 

إلى عاَلم التقنية
لقد بدأ والدي حياَتُه صبي³ا بأجر قليٍل، مث َشريًكا بنسبة مقبولة، ولكن مل َيُدر يف َخَلِده يوًما أن يكوَن تاجًرا 
ُمستِقال³ بنفِسه، فِمن رِحِم اخلالِف بني الشريكني ُوِلَدْت أعظُم فرصٍة يف حياِته، وهكذا اقتَضت مشيئة اهللا 

فكان بعد الُعسر ُيسٌر.
يقوُل والدي حفظه اهللا:

الوقِت ذاِتِه كان  ، ويف  الكاملة توفيًقا من اهللا عزَّ وجلَّ الرياض إىل ملكيَّيت  ة بيت  انتقاُل مؤسسَّ «كان 
مسؤوليًة كربى أُلقَيْت على عاِتقي، لكنها مل ُختِْفين إطالًقا؛ ألنين كنُت واثًقا بُقُدرايت وامتالكي مفاتيَح 

ِة والعزميِة واإلصراِر على النجاِح.  ُر اهلمَّ ِل عليه، مث توافـُ النجاِح، وأوَُّهلا إحساُن الظنِّ باِهللا، والتوكُّ
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اجلريسي في الوسط وعن يساره راشد 
الهوميل ثم السيد والتي مدير 

صيانة بيت الرياض وآخرون

منظر إلحدى الدورات التدريبية على 
استخدام اآللة الكاتبة في الرياض 
في ستينيات القرن املاضي امليالدية



الفصل الرابع - بيت الرياض

٨٠

طريق  عن  ذلك  وكان  املكتيبِّ  األثاِث  بيع  إىل  حتولت  إْذ  جديًدا  منًحى  الرياض  بيت  مؤسسة  أخذت 
املصاَدَفة؛ حيُث أحضَر يل أحُد األصدقاء مكَتَبه اخلاصَّ وطلب مينِّ مساَعَدَتُه يف بيِعه، فعَرضُته يف َمعِرِض 
(بيت الرياض) للبيع، وفوجئُت بكثرِة الـُمْقِبلَني على شرائه، عندها رأيُت أن أجرَِّب هذا ا�اَل فكان يل 

ه إليه بالكلِّية.  فيه جناحاٌت جَعَلتين أتوجَّ
ويف إحدى زيارايت إىل البحرين لفَت نَظري آلٌة حاسبٌة فُقمُت بِشرائها وَعرِضها يف مؤسسة بيت الرياض 
َلًة لألثاث املكتيبِّ  ا كانِت اآلالُت ُمَكمِّ نِف من البضائع، ولــمَّ أيضًا، فوَجدتُّ إقباًال واسًعا على هذا الصِّ
وق  ركاِت املنتجة هلا، وعملُت على إقناِعها أن أتوىلَّ تسويَق ُمنتجا©ا يف السُّ ولصيقًة به؛ قمُت مبخاطبِة الشَّ

السعودية، ومتَّ يل ذلك بفضل اهللا، فأدخلُت اآلالِت الكاتبَة وأدواِت رسم اخلراِئِط وآالت النَّْسخ. 
وكانت أوىل الوكاالِت اليت أحُصل عليها لشركٍة دامنركيَّة اُمسها (ريكس روتاري)، مث حصلُت على وكالِة 
شركة (أوملبيا) لآلالت املكتبية األملانية الصنع، وكنَّا ُحنِضُر املنتجاِت بالشحن اجلويِّ يف طائرات (شارتر)، 
وق السعودية إىل ٧٠٪، وبذلك  وقد َجنحنا يف تسويِق هذه املنتجات، ووصلت ِحصة تسويقنا هلا يف السُّ

ألَغينا كلَّ ما يتعلَُّق باألواين املنزلية.
ْقَلة الثانية بُدخول عامل احلاسبات اآلليَّة اإللكرتونيَّة، وأقوُل مفتخًرا خبدمِة وطين، وبكلِّ تواضع:  مث كانت النـُّ
إنين أوُل من أدخل أجهزَة احلاسوِب إىل أسواِق اململكِة عن طريق شركَيتْ (وانج) و(أبل ماكنتوش)؛فكاَن 
 Word) أول جهاز من شركة (وانج) وكاَن يعمل على برنامج معاجل الكلمات (Mini Computer) جهاز
Processing)، وكان جهاز (Perconal Computer) هو أول حاسوب شخصي من شركة (ماكنتوش)، 
ْقِنَية املكتبيِة؛ إلدراكي َمدى حاجِة جمتمِع األعماِل  سُة بيِت الرياِض إىل االهتمام بالتـِّ وبذلك اجتَهْت مؤسَّ

السعوديِّ حينها إىل شركاٍت وطنيٍَّة، تكوُن نافذًة ُمشَرعًة ُيطلُّ منها ا�تمُع على عاِمل التقنية».
ثنا الوالُد عن بدايات االستيراد قائًال: ويحدِّ

اُر السعوديون  «كنا نستورُد من الدوِل ا�اورة، خصوًصا البحرين ولبنان، ومع التطوُّر التجاريِّ بدأ التجَّ
واملورِّدين  ار  التجَّ بني  الُوَسطاء  وكان  وإيطاليا.  والدمنارك  وأمريكا  وأملانيا  اليابان  مع  للتعاُمل  يتَّجهون 
اُر الُوَسطاء وأقاموا نشاَطُهم التجاريَّ  ار الكثَري، فتزداُد التكلفة عليهم، إىل أن جتاوَز التجَّ يكِسبوَن من التجَّ

ار وعلى املستهِلك. ، على التجَّ مع املورِّديَن مباشرة، فأصبَحت التكلفُة أقلَّ
البالِد، فعندما توىلَّ  النِّطاِق يف  الرياِض مع انطالِق ¿ضٍة حتديثيٍَّة واسعة  سِة بيِت  لقد تزامَن إنشاُء مؤسَّ
جاللُة امللِك فيصِل بِن عبِد العزيِز- رمحه اهللا- احلكَم، يف عام ١٩٦٥م ُأِعدَّت خطُة التنمية األوىل للمملكِة 
العربيِة السعوديِة احلديثِة، ودارت عجلَة البناِء واإلعماِر يف عهِدِه لُتقيم ُصروًحا مل نَزْل نفَخُر ½ا حىت اآلَن، 
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اجلريسي في مكتبه بشارع الوزير
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فرَة  . مث إن الطَّ وكانت سياسُة امللِك فيصٍل تتَّجُه يف املقام األوِل إىل تسخِري املوارِد لتنميِة املواطِن السعوديِّ
ْفِط يف ِعْقِد السبعينيَّات قد أنتَجْت آالَف الُفَرص املغريِة لرجاِل  االقتصاديَة اليت صاحبِت ارتفاَع أسعاِر النـِّ
األعمال السعوديني وُشَركاِئهم األجانِب، وكنُت أحَد املستفيديَن من تلك الفرِص اليت أُِتيَحْت للجميِع 

على حدٍّ سواء.
ات العاملية، حيُث كنت أحبُث عن  ات احمللية فحسب، بل كنُت أتابع باهتمام املتغريِّ مل أكن متابًعا للمتغريِّ
ُص الذي أزاِوُله، وهذا يتطلَُّب مين أن أبقى على اتِّصاٍل دائٍم بالعامل احلديث». ل إليه التخصُّ آخِر ما توصَّ

ْقَلُة الُكبرى النـُّ
هكذا عن طريق اُملَصاَدفة دخل والدي ميداَن األثاِث املكتيبِّ، مث األجهزة املكتبيَّة فاحلاسباِت اآلليَّة، واقتحم 

بعد ذلك جماَل خدمات اإلنرتنت، ليصبح أكرب ُروَّاد تقنية املعلومات والتجهيزات املكتبية يف اململكة. 
وجدير بالذكر أن كثًريا مما نراُه من صناعاٍت ومنتجات يف العامل املعاِصر إمنا َنَشأ عن طريِق املصادَفة، 
ولكنَّ الذين يَرون يف املصادَفِة ُفرًصا عمليًة ُتستثَمُر وحتوَُّل إىل ُمنتٍج مفيٍد أو ِسَلٍع نافعة، قليلوَن؛ بل نادروَن 
ا، لقد فاخَرْت شركة (جونسون آند جونسون) يوًما ما بأن ٥٠٪ من ُمنتجاِ©ا اكُتشفت باملصادَفة،  جد³
ومل ُتعَرف شركة فتَحْت جماًال لتحويل املصاَدفاِت إىل منتجاٍت استهالكية أكثَر منها؛ فعن طريق اُملصاَدفة 

قدمت الصَق اجلروح، ومسحوَق اجلسم (البودرة)، وغريها.

انفراٌد باألوليَّة
؛ فهو أوُل من أدخل إىل السعوديِة  َقُه ليكوَن سبَّاًقا يف جماالٍت شىتَّ إنَّ من ِنَعِم اهللا سبحانه على الوالِد أن وفـَّ
ة، منها: اآللُة الكاتبُة، واآللُة احلاسبُة، وجهاُز الناسوخ (الفاكس)، وجهاُز احلاسوب  عدًدا من األجهزِة املهمَّ
ُهه إىل االستثماِر يف هذا ا�اِل، وتوفِري هذه األصناِف من األجهزة يف اململكِة،  (الكمبيوتر)، وجاء توجُّ
، يف أسفاِره ورحالِته التجارية، وُمتابعِته لكلِّ جديٍد  الِعه على التطوُّر املتسارِع يف العامل اخلارجيِّ من اطِّ
مِة علمي³ا وِتْقِني³ا وصناعي³ا وجتاري³ا على األصعدِة كافَّة، وحضوره املكثَّف  وحديٍث يف أسواِق الدول املتقدِّ

للمؤمتََراِت والنشاطات يف ُخمَتِلِف دول العامل. 
وق،  لقد نشأت عنده قناعٌة راسخٌة أن هذه األجهزَة واآلالِت اإللكرتونيَة سيكون هلا أمهيٌَّة بالغٌة يف السُّ

ويف حياِة األمَّة عموًما؛ يف السعودية وخارجها. 
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اجلريسي في الوسط وعن ميينه:
 راشد الهوميل يليه رجل األعمال 

املصيريعي، وعن يساره: رجل األعمال 
البحريني تقي البحارنة ورجل آخر

اجلريسي مجتمعا ببعض املوردين 
األوروبيني أثناء إحدى زياراته األولى 

ملعرض هانوفر في أملانيا
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وكانت تلك التقنية احلديثُة من األجهزة شيًئا غريًبا على السعوديني، إال أ¿ا انتشَرت وذاَعت بُسرعٍة كبرية 
، وِصرنا نطُلُب منها أعداًدا كبريًة ُتشَحُن بالطائرات من أمريكا واليابان خاصة.  يف جمتمِعنا السعوديِّ

يين  الصِّ األصل  األمريكيِّ ذي  العاِمل  اسِم  (وانج) على  فهو جهاز  الوالُد  أوُل جهاز حاسوب جلَبُه  أما 
ار يف اململكة الطلَب املتسارَع على هذه األجهزِة فقرَّر ثالثٌة منهم  الدكتور وانج. وقد الحظ بعُض التجَّ

الدخوَل يف هذا امليداِن، وكان ذلك بعَد دخول الوالِد بسنواٍت.
ومما ميتاُز به والدي: املرونُة العالية يف التفكري؛ فهو على استعداد أن جيري تغيريات جذرية تتسم باجلرأة مبا 
يتناسب مع ما يتضح له من رؤية املستقبل، فقد بدأ تاجًرا تقليدي³ا يف الستينيَّات امليالدية يبيُع ويشرتي يف 
جماِل األواين املنزليَّة، ويف السبعينيَّات حتوَّل حتوًُّال تام³ا إىل جتارِة األثاِث املكتيبِّ واآلالت واألجهزة املكتبية 
واحلاسب اآليل، ويف الثمانينيَّات دخل جماَل التصنيع واالتصاالت، ويف التسعينيَّات امليالدية كان من الروَّاد 
الذين عملوا يف تطوير نظم املعلومات وتزويد السوق حبلول متقدمة، ويف مطَلِع األلفيَّة الثالثة باَت أحَد 

أهمِّ مزوِّدي خدمات اإلنرتنت وما يرتتب عليها من حلول متقدمة.

ثمرُة الِجدِّ
مل يقِف الوالُد عنَد حدوِد ما حقََّق من إجنازاٍت، لكنَّه مضى يف مضماِر العمِل التجاريِّ بعزميٍة وإصراٍر، 
تاريِخ  من  ماضيًة  وَطَوت صفحًة  البالِد،  ت صورَة  اليت غريَّ العظيمِة  فَرِة  الطَّ من  ُمستفيًدا  ومهٍَّة،  وَدَأٍب 

اململكِة؛ لتعيَش ¿ضًة عصريًة ضخمًة على مجيِع املستوياِت. 
َم  ْقَلٍة كربى، ُحياكي ½ا التقدُّ وكان ال بدَّ للتاجِر األملعيِّ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ أن ُيكلَِّل سريَة كفاِحِه بنـُ
س: (شركَة جمموعِة اجلريسيِّ القابضِة)، اليت تبنت  احلاصَل، فمن النواة األم، مؤسسُة بيِت الرياِض، أسَّ
عاُر الذي رفَعُه والدي، والرؤيُة اليت َحَرَص أن يوِصَلها إىل مجيِع  مفهوَم (احلل الشامل للمكتب) وهو الشِّ

العاملَني معه.
ومن أهمِّ ما اجته إليه العمُل يف ا�موعِة:

األثاُث املكتيبُّ على اختالف أنواِعِه ومستوياِتِه، بدًءا بتهيئِة املكاتِب، اليت ال تكتمُل دوَن اختياِر قواطَع 
وأجهزِة  الالزمِة،  املكتبية  باآلالِت  جتهيِزها  املتاحِة.مث  املساحِة  من  الُقصوى  االستفادَة  حتقُِّق  متناسقٍة، 
احلواسيِب وما يلَحُق ½ا من برامَج متنوِّعة، وأجهزِة األرَشَفة، وأنظمِة املعلوماِت واالتِّصاالِت املتطوِّرِة؛ 

لرفِع ُمستوى األداِء يف العمِل، اعتماًدا على َمهارِة االرتباِط واالتِّصاِل بالقريِب والبعيِد.
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ْقنيَّاِت احلديثِة يف تسريِع العمِل وتيسِريِه وإجناِحِه، إضافة إىل ما تتطلَُّع إليه  التـِّ  فضًال عن االعتماِد على 
املصارُف والبنوُك من تقنيَّاٍت وأنظمٍة مصرفيَّة، وكذلك ما تتطلَُّبه املطابُع من جتهيزاٍت متنوِّعة، وما حتتاُج 

إليه بعُض املنشآِت من أنظمِة األمِن والسالمة. 
املثايلِّ  املكتِب  للمكتِب ال تقُف عنَد حدوِد  ُتتيُحها ا�موعُة  اليت  املبتَكرَة والشاملَة  وبذلك فإنَّ احللوَل 
، لكنَّها تتجاَوُزُه إىل استشراِف آفاِق املستقَبِل الرَّحبِة، فانصبَّ اهتماُم الشركة على تقدِمي خدماٍت  العصريِّ
رفيعِة املستوى، ©دُف إىل إرضاِء الُعَمالِء، مع احلرِص على اإلسهاِم املتميِّز، واملشاركِة الفاِعَلِة يف دعِم 

تطويِر اململكِة العربيِة السعوديِة.
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صورة لرحلة نظمتها إحدى الشركات إلى 
باريس ملوزعيها، ومن ضمنهم بيت الرياض 

وميثلها عبدالرحمن اجلريسي الذي يظهر في 
الصورة (السابع من اليمني)
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جهاز فاكس ريكو

بعض املنتجات التي كانت مؤسسة بيت 
الرياض سباقة في إدخالها لسوق اململكة 
وذلك في بدايات النصف الثاني من القرن 

العشرين

آلة تصوير ريكس روتاري

كمبيوتر أبل ماكنتوش

آلة تصوير ميتا بالرول آلة صندوق فيكتور
آلة تصوير يوبكس باملاستر

آلة حاسبة كهربائية من فيكتور

آلة حاسبة يدوية من فيكتور

كمبيوتر واجن
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اجلريسي في اجتماع مع إحدى 
الشركات اليابانية في مدينة طوكيو 

اجلريسي يرتدي الزي التقليدي الياباني
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اجلريسي في زيارته إلى مصنع آالت 
التصوير يوبكس

اجلريسي في إحدى زياراته لليابان
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مجموعة الجريسي؛ فروٌع مزهرٌة، ألصٍل طيٍِّب
شركة جمموعُة اجلريسي هي الشركُة القابَضُة املؤلَّفُة من عدٍد من الشركاِت واملصانع، وهي فضًال عن 
ذلك تقوُم ببعِض األعماِل االستثمارية، بعيًدا عن جمال تلك الشركات؛ وذلك بتنميِة االستثماراِت العقاريِة 

واملسامهاِت املاليِة املتنوِّعة للمجموعة.
متنوعِة  شركاٍت  عشر  بلغت  اليت  ا�موعِة،  شركاِت  فيها  نزوُر  سريعٍة  جبولٍة  إال  الصورُة  تكتمُل  وال 
للمجتمِع  خدماٍت  من  ُمُه  تقدِّ وما  ِصها،  وختصُّ منها،  كلٍّ  ِه  توجُّ على  كثب  عن  لنقَف  صاِت؛  التخصُّ

والوطِن.
 أوىل شركاِت ا�موعِة: بيِت الرياض: 

بيت  (مؤسسة  القدمي  باِمسها  تعمُل  يوم كانت  قصَة والدِ©ا حبذافِريها،  الكرُمي  القارُئ  أيها  عرفَت  وقد 
الرياض اجلريسي)، وما بذَل الوالُد من ُجهٍد حىت استَوت على ُسوِقها، وقد وافق إنشاُؤها حركَة التطوُِّر 
ُعنواُنُه  لنفِسها  طريًقا  الوقِت  ذلك  منذ  الشركُة  ِت  فخطَّ السعوديِة،  العربيِة  اململكِة  يف  والتنميِة  والبناِء 
تفرُض  ياٍت كبريٍة  أماَم حتدِّ املستقبَل سيضُعها  أن  والتطويِر. وأدركْت  البناِء  الفاعلُة يف عمليَِّة  املشاركُة 
عليها االستعداَد الدائَم ملواكبِة كلِّ جديٍد، وإحساَن توظيِفِه فيما يضمُن هلا دواَم االستمراِر يف تقدِمي ُحلوٍل 

مكتبيٍَّة من اآلالت واألجهزة واألثاث، تنسجم مع شعارها املعروف (احلل الشامل للمكتب). 
وبفضِل هذا اإلدراِك الواعي واالستعداِد الدائِم، اسَتطاَع الوالُد تكويَن رؤيٍة شاملٍة ملا سيكوُن عليه مكتُب 
ُم بفروِعها  املستقبِل، وصارت شركة بيُت الرياِض بيًتا حقيقي³ا للَجودِة، وَموئًال للخربة واالستشارِة؛ إْذ تقدِّ

ُر للجميِع بيئَة عمٍل مثاليًَّة. املنتشرِة يف مجيِع مدِن اململكِة حلوًال متكاملًة توفـِّ
رًدا؛ إذ اعتمَد فيها الوالُد عند إنشائها على موظَّف واحٍد، مث ضمَّ إليه  وقد تطوَّرت الشركُة تطوًُّرا مطَّ
ٍف، على مداِر أكثَر  فني يف ازدياٍد حىت بلَغ أكثَر من ألف وسبع مئة موظَّ ًفا آخَر، وما زال عدُد املوظَّ موظَّ
ْيس والعّم صاحل  من مخسَني عاًما من العطاء، منذ تأسيسها عام ١٣٧٧ه، وقد كان العّم حممد عمر باقـَ
ر من إنشائها، واستمرَّ عملهم  سة يف تاريخ مبكِّ فني الذين عملوا مع الوالد باملؤسَّ املَُزْيِعل من أوائل املوظَّ

فيها بكلِّ َتفاٍن وإخالص، وتدرَّجا ىف مناصبها الُعليا حىت وقٍت قريب حني تقاعدا عن العمل ـ 
ع يف عمل الشركِة مل يأِت من فراٍغ، وإمنا بسياسٍة منهجيٍَّة مدروسة، تعتمُد على  هذا االمتداُد والتوسُّ
التعاُمِل مع اإلداراِت احلكوميَّة والِوزارات، والفوِز بثقِتها بتقدِمي خدماِت ما بعد البيِع من صيانٍة وغريها، 
ة والدمَّام واملدينة املنورة واُخلَرب ودولة البحرين، واستمرَّ افتتاُح  وافِتتاِح فروٍع يف مدِن املنطقِة الكربى؛ ُجدَّ

الفروع حىت بلَغت - بفضِل اهللا - ثالثَني فرًعا يف السعودية وخارجها.



الفصل اخلامس - مجموعة اجلريسي

٩٣

اجلريسي في إحدى رحالته إلى الواليات 
املتحدة األمريكية
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ٍر نسبي³ا، فخاَجلين شعوٌر  َة إدارة (شركة بيت الرياض) يف وقٍت مبكِّ  وقد أسند إيلَّ والدي حفظه اهللا مهمَّ
سها، وتتمتَّع بثقٍة عاليٍة عند  ة لدى مؤسِّ متناقٌض؛ يراوُح بني الرَّهَبِة من إدارة شركة ُكربى هلا مكانٌة خاصَّ
ة  روِر بالعمل حتت إدارِة والدي، ومنحي هذه الفرصَة املهمَّ الُعَمالء يف السوق احملليَِّة والعاملية، وبني السُّ
ِل  لتطبيِق ما تعلَّمُته من نظريات ومبادَئ إداريٍة أثناء دراسيت اجلامعيَِّة. وقد استعنُت باهللا وعَزمُت على حتمُّ
املسؤولية، شاكًرا لوالدي ثقَتُه الغاليَة يب، وقد التَمسُت منه النُّصَح والتوجيَه املستمرَّين، وكان لذلك أثٌر 
ُر يف غري  وق احملليِة واخلارجيِة على حنٍو ال يكاُد يتوافـَ عميٌق يف اكتسايب خرباٍت غنيًة، وإثراء معرفيت بالسُّ

ه ومديٍر غري سيِّدي الوالد. شركة بيت الرياض، وعند موجِّ
وقد منَحين والدي الصالحيَّاِت الكاملَة إلدارة بيِت الرياض؛ منُذ تولَّيُت رئاسَتها قبل ِعشريَن عاًما تقريًبا، 
فكان هذا حافًزا يل ألبذل طاقيت يف النهوِض ½ا، حىت شهَدِت الكثَري من التغيرياِت اليت طوَّرت صورَ©ا 
اُذ كثٍري من  ار. وبتوجيهات من الوالد مت اختِّ هنيَة لدى العمالء والعاملَني فيها فضًال عن املورِّدين والتجَّ الذِّ
القرارات التنظيميَّة واإلصالحات الداخلية اليت دفعت بالشركِة خطواٍت واسعًة إىل األماِم، سواٌء يف اإلنتاِج 

صاِت أو العائدات.  أو اَجلوَدِة أو التخصُّ
ركة، بدأُت - مبساعدِة املستشاريَن وفريِق العمل -  بعد حتقيِقنا النجاَح يف تنفيِذ اإلصالحاِت الداخلية للشَّ
وق  يف السعِي إىل إجناِز خطواٍت تطويرية تساعُد الشركَة على النَّجاح يف املنافسِة احملموَمِة القائمة يف السُّ
السعودية، لذلك َحَرصنا على احلصوِل على شهادة اآليزو، اليت توفِّر على الشركِة الكثَري من الوقِت واجلهد 
عند تواُصلها مع املورِّدين العامليِّني؛ للثقِة اليت حتوُزها بتحصيلها شهادًة عامليًة تعين التزاَمها بسياسِة َجودٍة 
دة، وقد ساعد احلصوُل على هذه الشهادِة يف تنظيم كثٍري من عمليَّات (بيت الرياض)، وتطويِر  عاليٍة حمدَّ

الثقافِة اإلداريِة لدى منسويب الشركة.
ْقلًة نوعيًَّة يف نظام املعلومات،  مثَّ قمنا بتطبيِق نظام املعلومات (أوراكل)، الذي حقََّق لـ (بيت الرياض) نـُ
، ورفع ُمستوى االنسيابيَِّة والسهولِة يف العمل،  وقد استفاَدِت الشركُة منه يف زيادِة درجِة التنظيم الداخليِّ

ُمها الشركُة لعمالئها. وقد جتلَّى ذلك يف صوٍر إجيابيٍَّة يف اخلدمات اليت تقدِّ
ذناُه بإعادِة رسم ُهويَِّة  َع الضخَم يف نشاطاِت الشركة، والنجاَح املصاحَب له، قراٌر اختَّ وقد واكَب التوسُّ
دِة  (بيت الرياض)؛ أل¿ا ُجزٌء من العملية التسويقيَّة، وحرًصا على مواكبِة اُهلويَّة لنشاطاِت الشركِة املتجدِّ
دوًما، فكلَّفُت فريًقا متخصًصا خبًريا دراسَة ُهويَِّة الشركِة يف صور©ا القدمية، واقرتاَح ُهويَّة جديدٍة متثِّل 
رؤيَتنا، وانتَهينا إىل اعتماِد تطويِر ُهويَّة (بيت الرياض) وتوحيِدها، باإلبقاِء على َجوهِر اُهلويَِّة القدميِة مع 
إجراء تعديالٍت أكسَبِت الصورَة مزيًدا من احلداثِة والعصرية، باإلفادِة من التطوُّراِت الفنيِة والتقنيِة احلديثة.

ات والتطوُّرات، وكان يلتزُم احلياَد جتاَه قراراِتنا،  ا من كلِّ هذه التغريُّ وكان والدي حفظه اهللا قريًبا جد³

اإلدارة العامة موعة اجلريسي 
مبدينة الرياض
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َهه، لذلك كان دائَم التشجيِع  لكنين كنُت أستشفُّ منه دوًما أنَّ ما ُنْصدرُه من قراراٍت متثُِّل رؤيَته وتوجُّ
لنا، والتتبُِّع جلديِدنا، مع منحنا الثقة والصالحيات الكاملة وهذا دليٌل على ُبعِد نظِره وُحْنَكِتِه يف إدارِة 
األعماِل وتفِويِض السلطِة مبفهوِمها احلديث، وال خيفى ما يف ذلك من دعٍم معنويٍّ لنا كنَّا بأمسِّ احلاجة 

إليه، جزاه اهللا عنا خًريا.
وثاين شركاِت ا�موعِة: الجريسيِّ لخدماِت الكمبيوتِر وأجهزِة االتِّصاالت:

ست هذه  مبتابعة الوالد لقطاِع احلواسيِب رأى أنه يتَّسُع بسرعٍة عالية، وأنه حيتاُج إىل اهتمام خاص؛ لذا ُأسِّ
يانِة  الشركُة يف عام ١٤٠٤هـ، لُتعىن بشؤوِن احلاسوِب واحللوِل الشاملِة للتِّقنيِة والربجمياِت والتشغيِل والصِّ

ُثنا الوالُد عن مرحلِة التأسيس قائًال: واملستلَزمات، وحيدِّ
وق السعودية،  ِة املنافسة يف هذا ا�اِل الذي كان جديًدا يف السُّ «لقد قابلتنا َعَقباٌت كثرية، متثَّلت يف حدَّ
صني ذوي  واحلاجُة إليه كبريٌة، ويف الوقِت نفِسه كانت السوُق تعاين نقًصا كبًريا يف الفنيِّني اخلرباء، واملتخصِّ
ًرا - ضرًبا  يانة. ومن َمثَّ كان ولوُجنا يف هذا ا�ال – مبكِّ الِكفاَية، الذين ُينتَظر منهم القياُم بالتشغيِل والصِّ
ر حلظًة بالرتاُجع أو  ُر وتتطوَُّر باستمرار، ولكننا مع ذلك مل نفكِّ من املخاَطَرة، حيث إن هذه التقنيَة تتغيـَّ
َي، واستقَطبنا ذوي اخلربِة واملعرفِة والكفايِة من مجيِع أحناء العامل، إضافة إىل  النكوص، وإمنا َقِبلنا التحدِّ

منظور املبنى الرئيس لشركة بيت 
الرياض في مدينة جدة 

في املنطقة الغربية بعد التجديد
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ًزا يف هذه الشركِة؛ لتصبَح اليوَم إحدى كربى الشركاِت  الكفاءات اإلدارية الوطنية، وحقَّقنا جناًحا متميـِّ
عاليِة  ِتْقنيٍَّة  ُحلوٍل  بتقدِمي  اشُتهرْت  وقد  السعوديِة،  العربيِة  اململكِة  يف  املعلوماِت  تقنيِة  جماِل  يف  العاملِة 

املستوى، يف جمال احلواسيِب والربامِج واالتِّصاالت».
جماِل  يف  العاملِة  الشركاِت  كربى  بني  ِم  املتقدِّ مركِزها  على  احملافظُة  الشركِة:  هذه  أهداِف  أهمِّ  ومن 
تقنيِة املعلوماِت يف اململكِة، ومتابعُة التطوُّرات يف هذا ا�ال باستمرار، وإجراُء كلِّ ما يلزُم خلدمِة هذا 
التطوُِّر؛ من دعِم اخلربات وإثرائها، إىل تقدِمي املنَتجاِت واخلدماِت اجلديدِة دائًما، وتقدِمي خدمات متميِّزة 
، والِقطاُع اخلاصُّ  مٍة، يستفيُد منها الِقطاُع احلكوميُّ متفرِّدٍة بنوِعها، واحملافظُة على بيئِة عمٍل راقيٍة ومتقدِّ

والشركاُت الكبريُة، ومزوِّدو اخلدماِت.
 وثالُث شركاِت ا�موعِة: الجريسيِّ للخدماِت اإللكترونية المحدودة:

ست هذه الشركُة عاَم ١٤٢١هـ، حتت اسم: شركة بتلكو اجلريسي خلدمات اإلنرتنت (أثري) قبل أن يتغري  ُأسِّ
إىل االسم احلايل، ويقوُل عنها الوالُد: إ¿ا أوُل شركٍة دخلت جماَل اإلنرتنت وحصَلْت على التصريح به، 
ة، وقد مضى أكثر  وكان ذلك عن قناعٍة منَّا بأمهيَِّة اإلنرتنت يف حياِتنا املعاِصَرة؛ إْذ أصبحْت ضرورًة ُملحَّ
من عشِر سنواٍت على تأسيِس الشركة، و©يَّأ هلا فريٌق خبٌري ذو قدراٍت علميٍة وتقنيٍَّة من ُخمَتِلِف أحناِء العامل.

املبنى الرئيس لشركة بيت الرياض في 
مدينة الدمام  في املنطقة الشرقية



الفصل اخلامس - مجموعة اجلريسي

١٠٠

ساِت احلكوميِة والشركاِت واألفراِد، داخَل اململكِة  ُز الشركُة بتقدِمي خدماٍت ذاِت َجودٍة عاليٍة للمؤسَّ وتتميـَّ
رِة  ُمها: خدمُة اإلنرتنت عن طريِق اُخلطوِط املؤجَّ العربيِة السعوديِة وخارَجها، ومن أهمِّ اخلدمات اليت تقدِّ
واخلطوِط اهلوائيَِّة، وخدماُت املشرتكَني الرَّْقميَُّة، أو ما يسمَّى باتصاِل DSL وخدمة االتصال اهلاتفي (إيزي 
نت)، وخدماُت الربيِد اإللكرتوينِّ، وخدماُت استضافِة مواقَع وتطبيقاٍت، وخدماُت حكوماٍت إلكرتونيٍَّة، 
الربامِج  الفينِِّّ، وغُريها من  الدعِم  برامِج  الردِّ اآليلِّ، وخدماُت  ُنُظِم  الدَّويلِّ، وخدماُت  الرَّبِط  وخدماُت 

الرائدِة يف جماِل خدماِت اإلنرتنت.

ويف عام ٢٠٠١م مت إدخال نشاط اخلدمات اإللكرتونية للحج والعمرة حتت اسم نظام «طواف» وهذا 
النشاط متخصص يف خدماِت احلجِّ والُعمَرِة، وقد شكل ذلك انطالقة لدخوِل شعريَيتِ احلجِّ والُعمَرِة آفاَق 
ُر للعمالء مجيَع املعلوماِت املتعلِّقِة  التقنيِة احلديثِة، باستخداِم ُنُظٍم آليٍة راقيِة املستوى آمنِة االستخداِم، توفـِّ
باملعتمريَن، من َبْدِء تسجيِلهم يف بلِدهم حىت َعودِ©م إليها، مروًرا بأداِئهم املناسَك. وميتاُز نظاُم (طواف) 
ذاِت  آليٍة  بطريقٍة  وينفُِّذها  العميِل،  احتياجاِت  مجيَع  تليبِّ  واخلياراِت  الصالحيَّاِت  متكاملَة  بيئًة  بتكويِنِه 
ِم الذايتِّ من  ُز الصالحياُت بالتحكُّ ُخطواٍت عمليَّة سهلِة االستخداِم، ومتنُحُه نتائَج واسعَة النطاِق، وتتميـَّ
ِّ للنظاِم ومتابعِة عملياِتِه وتنفيِذها دوَن الرجوِع إىل جهاٍت فنيٍَّة  ُنُه من االستخداِم الفينِّ ِقَبِل العميِل، ومتكِّ

أخرى. 
العمرِة  تربُط شركاِت  إلكرتونيَّة متكاملة،  إجياُد سوٍق  نظام (طواف) من رؤيٍة واضحٍة غايُتها  وينطلق 
مِة، وحتقيًقا ملبدأ خدمات العمرِة  ووكالَءها يف اخلارِج مبزوِّدي اخلدماِت؛ سعًيا لالرتقاِء باخلدماِت املقدَّ
اإللكرتونيِة، اليت تتكامُل مع نظام احلكومِة اإللكرتونيِة، والتجارِة اإللكرتونيِة، باستخداِم كلِّ أدواِت التقنيِة 
اِج البيِت  املتطوِّرِة اليت تدعُمنا ½ا حكومُة خادِم احلرمِني الشريفِني؛ َسعًيا إىل حتقيِق راحِة املعتمريَن وحجَّ

احلراِم، وتسهيًال ملا قد يعرتُضهم من َمصاعَب. 
ورابع شركاِت ا�موعِة: األريبِة للَمهاراِت النِّسائية:

أُنشَئت هذه الشركُة برغبٍة مشرتكة بني والدي وأخيت ُهدى، وذلك إمياًنا من الوالد بضرورِة إعطاء املرأِة 
صٌة يف الرتَمجة، ولديها اهتماٌم بقضايا التدريب  الُفرصَة الكاملَة يف ا�االِت اليت ُحتِسُنها، وأخيت ُهدى متخصِّ
والتعليم وطموٌح يف تطويِر مهاراِت الفتاِة السعودية، فكان تأسيُس هذه الشركِة يف عام ١٤٢١هـ، تلبيًة 
ٌص يف التدريِب على مجيِع برامِج احلاسوِب، وتعليِم  هلذا الطموح. وشركُة األريبة: مركٌز ِنسِويٌّ متخصِّ
واحملاسبِة،  والسكرتاريِة  التسويِق  مهاراِت  على  والتدريِب  واملراحِل،  املستوياِت  جلميِع  اإلنكليزيِة  اللغِة 
العربيِة عموًما والسعوديِة خصوًصا،  باملرأِة  االرتقاِء  تأسيُسها إىل  اإلدارِة. ويهدُف  وغِريها من دوراِت 
املهينِّ. وقد  والتدريِب  الفينِِّّ  للتعليِم  العامَِّة  سِة  املؤسَّ بإشراِف  وتنميِة مهاراِ©ا يف جوانَب خمتلفٍة، وذلك 
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صٌة ذاُت خرباٍت عاليٍة. أعدَّت األريبُة برامَج تدريبيًة متميِّزًة، يتوىل التدريَب فيها فرُق عمٍل متخصِّ
وأما خامُس شركاِت ا�موعِة فهي: مصنُع الجريسيِّ لألثاث:

ومدريَد.  وباريَس،  ميالنو،  مثِل:  عامليٍَّة،  مدٍن  بأمساِء  مرتبٌط  واملنزيلُّ  املكتيبُّ  واألثاُث  بعيٍد  عهٍد  منُذ 
يقول الوالد: 

«وجدنا أن فكرَة إقامِة مصنٍع يف الرياِض يليبِّ حاجاِت الشركاِت والوزاراِت يف مناطِق السعوديِة كافًَّة أمٌر 
سنا هذا املصنَع يف املنطقِة الصناعيِة الثانية، وقد َخضَع لتوسعٍة كبريٍة يف عام ١٤٣١هـ، ويعدُّ  ا، فأسَّ مهمٌّ جد³
أكَرب مصنِع أثاٍث يف اململكِة يقوم بتصنيع األثاث املكتيب جبميع أنواعِه؛ من مكاتب وطاوالت اجتماع 

وكراسي وكنب وقواطع خشبية، واعتمد شعاره: ( صناعة سعودية مبواصفات أوروبية).
وكان إنشاُء املصنِع عام ١٤٠٨هـ، على ِمساحِة ٤٥ ألَف مٍرت مربٍع، وتبوَّأِت الرياُض به مكانًة متألقًة يف 
ٍة َوجيزٍة من عُمِرِه- يف اكتساِب خربٍة عالية ومهارٍة فائقٍة، وتوَِّج هذا النجاُح  عاِمل األثاِث؛ إْذ جنح - يف مدَّ
بعدٍد من جوائِز التكرِمي، فحاز املصنُع (جائزَة امللِك فهد للمصنِع املثايلِّ)، لعامني متتاليـَْني، وُأدرَج ضمَن 
أفضِل عَشرِة مصانَع يف اململكِة، وحصل أيًضا على املركِز األوِل لـ(جائزِة امللِك عبِد العزيِز للمصنِع املثايلِّ) 

عاَم ١٤١٩هـ/ ٢٠٠٠م، ونال شهادَة (آيزو ٩٠٠١) عاَم ١٩٩٤م، مث عاَم ٢٠٠٤م».

مبنى  إدارة   
مصنع اجلريسي لألثاث



الفصل اخلامس - مجموعة اجلريسي

١٠٢

مصنع ستيلكيس اجلريسي 

وسادس شركاِت ا�موعِة: شركُة ستيلكيس الجريسّي المحدوَدة:
يف عام ١٤١٤هـ، أقيَمْت َشَراَكُة عمٍل بني شركِة جمموعِة اجلريسيِّ وشركِة (ستيلكيس) األمريكيَّة؛ إلقامة 
أثاث مكتيب سعودي مبواصفات  السعودية؛ إلنتاج  العربية  اململكة  مصنع ( ستيلكيس اجلريسي) داخل 
وجودة أمريكية. وذلك تتوًجيا لعالقِة تعاوٍن طويلٍة ومثمرٍة بني هاتني الشركَتني الرائدتني. وتعدُّ شركُة 
ستيلكيس من أكِرب الشركات املصنِّعِة لألثاِث املكتيبِّ، وأشهِرها يف العاِمل، وشركُة جمموعِة اجلريسيِّ رائدٌة 

ْقنيَّة املكتبيَّة يف اململكِة العربيِة السعوديِة. يف جماِل األثاِث املكتيبِّ والتـَّ
ينبسُط مصنُع شركِة (ستيلكيس اجلريسّيِ) على ِمساحٍة قدُرها ٢٢ ألَف مٍرت مربع، يف املنطقِة الصناعيَّة 
الثالثِة مبدينِة الرياِض، وهو مزوٌَّد بأحدِث األجهزِة الالزمة لصناعِة األثاِث املكتيبِّ وأدقِّها وأرقاها، وُتطبَُّق 
ِم باَجلودِة (آيزو/ ٩٠٠:٢٠٠٠)، وتطبيِق معايِري  فيه أعلى معايِري ضبِط اَجلودِة صرامًة، واملتوافقِة مع التحكُّ

احملافظِة على البيئة.
مًة  ) احملدودُة يف إرضاِء عمالئها يف اململكِة العربيِة السعوديِة، مقدِّ وقد جنَحْت شركُة (ستيلكيس اجلريسيِّ
هلم خيارات خمتلفًة ووافرًة من األنظمِة املكتبيَِّة املتكاملِة، اليت تشَمُل َوحداِت العمِل، والقواطَع، وَوحداِت 

. ختزيِن امللفَّاِت، والكراسيَّ
وسابُع شركاِت ا�موعِة: مصنُع مجموعة الجريسي لتقنية البطاقات:

كان تأسيُس املصنِع يف سنِة ١٤٢١هـ؛ تلبيًة لالحتياجاِت احملليِة، بيَد أنه جنح يف أن يكوَن شركًة عامليًة 
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نِت الشركُة يف وقٍت  رفيعَة املستوى، برغِم التناُفِس الشديِد يف السوِق العامليَِّة للبطاقاِت البالستيكيِة. ومتكَّ
ٍر من سدِّ حاجِة السوِق اخلليجيَّة الضخمِة، وأصبح مصنُع اجلريسيِّ لِتْقنيَِّة البطاقاِت يف وقٍت وجيٍز  مبكِّ
رائًدا يف تصنيِع البطاقاِت الذكيَّة واُملَمغَنطة اليت تعتمُد عليها البنوك يف إْصداِر البطاقات االئتمانية (فيزا، 
ماسرت كارد)، وبطاقات الصراف اآليل، وكذلَك تزويِد السوِق السعوديَّة واإلقليميَّة والعامليَّة مبا حتتاُج إليه 
من تلَك البطاقاِت، على اختالِف أنواِعها واستخداماِ©ا. وقد جنَح املصنُع يف تصديِر منتجاتِه ألكثِر من 

مخٍس وعشرين دولة.
وثامن شركاِت ا�موعِة: شركِة إنتاِج ورِق الكمبيوتر:

أقيَمْت هذه الشركُة يف عام ١٤٠٦هـ؛ بغرِض تلبيِة الطَلِب املتنامي على خمَتِلِف مناذج الطباعة، يف السوِق 
سنوي³ا،  الورِق  من  طنٍّ  آالِف  أربعِة  على  تزيُد  إنتاجيٍة  بطاقٍة  حالي³ا  الشركُة  وتعمُل  واإلقليميَِّة،  احملليَِّة 
وحتقيِق  الورِق  صناعِة  توطِني  إىل  وتسعى  األلواِن،  وفرِز  واملونتاِج  التصميم  ِتْقنيَّاِت  أحدَث  مستخدمًة 

ٌة ستعوُد بالنفِع على االقتصاِد الوطينِّ. االكتفاِء الذايتِّ منها، وتلك خطوٌة مهمَّ
وتاسع شركات ا�موعة: معهد الجريسي الثقافي للتدريب:

ِضمَن خطة الشركة االسرتاتيجية لتوطني الوظائف أسس هذا املعهد يف شهر حمرم عام ١٤٣١هـ؛ ليقوم 
بَدور فاعل يف تدريب الشباب السعودي على اكتساب مجلة من املهارات اإلدارية والفنية تؤهله للقيام 
بدوره املأمول يف البناء والتنمية، مما يسهم يف توطني الوظائف وخدمة ا�تمع، ويويل املعهد اهتمامًا بالغًا 

مصنع تقنية البطاقات 
وشركة إنتاج ورق الكمبيوتر
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بإعداد الربامج التدريبية املتميزة من خالل:
لة ذات اخلربة واملهارة. - اختيار عناصر التدريب املؤهِّ

- إعداد املواد التدريبية املتكاملة بشقَّيها النظري والعملي.
- األخذ بأسلوب التدريب التطبيقي البعيد عن األساليب األكادميية الَبْحتة. 

وآخر شركاِت ا�موعِة: مدارس المناهج:
يف َسعِيه لإلسهام يف أوُجه التنمية املتعددة قام الوالد باالستثمار التعليمي من خالل شراء مدارس املناهج 
األهلية عام ١٤٢٩هـ، حيث إن التعليم رسالة مهمة تتجّلى يف أثرها الكبري يف بناء الشخصية املتكاملة 
املتوازنة لإلنسان ألعداده للمشاركة يف صناعة التغيري وقيادة التطوير يف ا�تمع، وهي تشتمل على قطاعني 
األول للبنني واآلخر للبنات؛ ِبْدًءا من مرحلة رياض األطفال إىل املرحلة الثانوية وقد َمتَّ جتهيزمها بكافة 

الوسائل التقنية التعليمية احلديثة.
ُنمُّ عن  وتركز إدارة مدارس املناهج رؤيتها يف (الرِّيادة يف تعليم العلوم والرياضيات) وهي رؤية ِريادّية تـَ
ِفكر وَوعي مبتطلبات العصر الذي نعيش فيه، وها هي اآلن يف عامها اخلامس حتقق العديد من اإلجنازات إذ 
اختريت املدارس ملبادرة الشراكة مع َمْوِهبة يف القسمني االبتدائي واملتوسط، كما اعتمدت املدارس ألول 

مرة على مستوى اململكة لتطبيق شهادة البكالوريا العربية الدولية باملراحل الثانوية.
وتكليًال جلميع اجلهود اليت ُتبذل لتقدمي تعليم َنوعي متَميَّز تسعى املدارس للحصول على شهادة األيزو من 

خالل حتقيق أعلى معايري اجلودة الشاملة يف العمليتني اإلدارية والتعليمية.

الجريسيُّ وعالم التقنيَّة
تعامَل والدي الشيُخ عبُدالرمحِن اجلريسيُّ عَرب جمموعة اجلريسي مع عدٍد كبٍري من الشركاِت العامليِة من 
أشهِرها شركة (وانج) اليت كانت قدميًا أكَرب شركاِت احلواسيِب يف العامل، وقد أجنَز بالتعاوِن معها الكثَري 

من املشاريِع الكربى.
وكان للجريسيِّ تاريٌخ طويل مع حواسيب (آبل) اليت منحت الشركَة مسعًة طيِّبًة، وُعدَّت مرحلُة التعاون 
مع (آبل) مرحلًة ذهبيًة شديدَة التميُِّز يف تاريِخ الشركة؛ ملا امتاز به اجلهاُز من تقنيٍَّة عالية، وِلُرقيِّ ِفَرِق البيع 

. لها اجلريسيُّ والتسويق واِخلْدمة اليت شكَّ
إن هذا النجاَح الكبَري يف جماِل احلواسيِب جعل اسَم اجلريسيِّ يرتبُط بعامل التقنيَّة، حىت اشُتهر أنه املزوُِّد 
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األوُل والرئيُس للحواسيِب يف اململكة، وكان هلذه الشهرِة أصداؤها فاختارتُه شركُة (أرامكو) مستشاًرا هلا 
يف تقنيَِّة املعلومات، فكان ُيبدي رأيُه يف مجيِع قراراِت (أرامكو) املتعلِّقِة بتوفِري أجهزِة احلاسوِب وأنظمِتها 

وكلِّ ما يتصُل ½ا.
ويف عام ٢٠٠٣م قامت جمموعة اجلريسي بالتعاوِن مع شركِة هيولت باكارد (hp) بإنشاِء مصنٍع للحواسيِب 
بلغت قدرُته اإلنتاجيُة مئًة وعشرين ألَف حاسوٍب يف السنِة، وبعد عشرة أشهر من افتتاحه حصل على 
شهادة اآليزو ٢٠٠٠-٢٠٠١، وقد أغلق هذا املصنع عام ٢٠٠٨م بعد ما ُرفعت الرسوم املفروضة على 
ا آل إليه هذا املصنُع، فإن مرحلَة عمِله  استرياد األجهزة فأصبحت املنافسة صعبة حينها، وبغضِّ النَظر عمَّ

َفزاٍت نوعية.  متيَّزت بإنتاٍج عاٍل، حقَّق للجريسيِّ حينها قـَ
س فرًعا لــ(بيت الرياض) يف  ِع يف اململكة العربية السعودية، فقد أسَّ ومل يقتِصر نشاُط اجلريسيِّ على التوسُّ

البحرين، وكان ذلك عاَم ١٩٩٩م، وال زال الفرُع يعمُل بكفاءٍة. 
ويلَحُظ القارُئ منذ الَوْهَلِة األوىل أن الوالَد قد جعَل مساَر التقنيَِّة خياًرا إسرتاتيجي³ا ألعماله، ويف كلِّ يوٍم 
ْقنيَّة، وليس ُمستغرًبا أن تتهافَت الشركاُت على خدماِت  ُر الكوُن ويكون حموُر ارتكاِز تغريُِّه عامَل التـَّ يتغيـَّ
التقنيَِّة وأجهزِة احلواسيِب اليوَم، ولكنَّ املستغَرَب حق³ا أن يدخَلها شابٌّ من أرياِف جند يف وَسِط جمتمٍع مل 
ِر لالستثماِر يف جمال  َه والدي منذ ذلك الوقِت املبكِّ يكن يسَمُع باحلواسيِب يف السبعينيَّاِت امليالدية! إن توجُّ
التقنيَّة، وتطويَرُه للعمِل مع تطوُِّر التقنية ُيعدُّ عمًال ريادي³ا سبَّاًقا، ورؤيًة للُفَرص بُعيون فاِحَصة، واستشراًفا 

للمستقبِل مبني³ا على ُأُسٍس سليمٍة، قائمٍة على الِفراَسة واإلدارة احملنَّكِة بالفطرِة ال بتعلُِّم النظريات!
وحني ُسئَل والدي عن سبِب دخوِله يف جماِل احلاسوِب وُمستلَزماِته، قال:

«ال أبالُغ إن قلُت: إنَّ االستثمار يف ِقطاِع احلواسيِب ُيعدُّ من أصعِب ا�االت التجاريِة اليت قد خيتاُرها رجُل 
اِت يف هذا ا�ال، ومن َمثَّ يتطلَُّب من رجل األعماِل أن  اِت وُسرعِة املستِجدَّ األعمال؛ وذلك لكثرِة املتغريِّ
اِت املتساِرَعِة، وإن مل ينجح يف ذلك وجَد نفَسُه خارَج دائرِة  تكوَن لديه القدرُة على ُجماراِة تلك املتغريِّ
ا، وهي  املنافسِة، مث خارَج السوق! ألن املنافسَة بني املستثمريَن يف ِقطاع احلواسيِب منافسٌة شديدٌة جد³
أقوى من املنافسِة يف غِريها من ا�االِت االستثمارية، وإين ألرجو مجيَع رجاِل األعماِل الشباِب الراغبَني 

يف االستثمار يف عاِمل احلواسيِب أن يضعوا هذه املالحظاِت يف اعتباِرهم».
وال بدَّ أن نشَري أخًريا إىل أنَّ هذا النشاَط املتميِّز كان له أثُره الكبُري يف منِح اسِم اجلريسيِّ طابًعا إجيابي³ا، 
لكلمة  الذهنيَِّة  للصورِة  تقييم  بدراسِة  قامت  إذ  السوق؛  بدراسِة  صِة  املتخصِّ الشركاِت  إحدى  دتُه  أكَّ
(اجلريسي) لدى عيِّنة خمتاَرة للبحث، وكانت النتيجُة إفادة ٩٧٪ من العيِّنة بأن اسَم (اجلريسّي) يعين تقنيَة 

املعلوماِت، وليس األثاَث أو األجهزَة املكتبيَة فحسب.
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تتويٌج ُمسَتَحقٌّ
مسريٌة حافلٌة بالنجاِح وحتقيِق اإلجنازاِت، تلك اليت ُوفِّق والدي - بفضِل اهللا - إىل سِريها ِجبدٍّ ونشاٍط، وشعوٍر 
باملسؤوليِة، واضًعا ُنصَب عينيه خدمَة الوطِن واإلسهاَم يف ¿ضِتِه، وقد ُكلِّلت جهوُده الكبريُة يف َميداِن العمِل 
التجاريِّ والصناعيِّ بولوِج ميداٍن جديٍد كان ُنقلًة ُكربى يف حياِتِه العمليَِّة، وأشبَه بتتويج له جزاَء إجنازاِتِه، ففي 
الدورِة العاشرِة إلدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (١٤٠٩-١٤١٣هـ) انُتِخَب الوالد نائًبا للرئيِس، مث يف 
الدورِة التاليِة احلاديَة عشرَة تقلََّد رئاسَة الغرفِة ، وما يزاُل إىل اآلَن رئيًسا هلا، وبانتهاِء الدورِة احلاليِة اخلامسَة 

عشرَة يف عام ١٤٣٣هـ القادم يكوُن قد أمضى عشريَن عاًما يف رئاسِة الغرفِة.
ومن اجلدير ِذْكَرُه بكلَّ فخٍر؛ أنَّ الوالد ُيعدُّ أول من َتسنَّم منصب رئاسة الغرفة التجارية الصناعية عن 
طريق االنتخابات اليت كانت األوىل من نوعها يف اململكة العربية السعودية. وأول شخصية متارس عملية 

الرتشيح واالنتخابات وتفوز به يف اململكة، ومل ُيسبق يف ذلك يف أيٍّ من القطاعات.
وهو أوُل من مدَّ اجلسوَر بني رجاِل األعمال ووالِة األمر، إْذ قاَم بعَد فوِزِه برئاسِة الغرفِة التجارية يف املرِة 
َ فيها الدوَر  ِه للقاء خادِم احلرمِني الشريفِني امللك فهد بن عبدالعزيز، وألقى بَني يديِه كلمًة بنيَّ األوىل بالتوجُّ

املنـَُوط برجاِل األعمال يف البناِء والتنميِة الوطنية.
أمَّا على الصعيِد الدويل فهَو أوُل من فتَح أبواَب الغرفِة التجاريِة، وجعلها ُمشرَّعًة أماَم ِكباِر الشخصياِت من 
الزعماِء والوزراِء الذيَن يزوروَن اململكة، حيُث كاَن يدُعوهم لزيارِة الغرفِة التجارية؛ للقاء رجال األعمال 

واحلديِث معهم وذلك لتمتِني أواصر العالقِة التجاريِة بني اململكة العربية السعودية والدوِل األخرى.
وعن هذه المرحلِة َيبوُح لنا الوالُد قائًال:

ا، مل يكْن  َعدُّ إجناًزا وطني³ا مهم³ «إن أوَل ما جيُب أن ُيذكَر عن الغرفِة التجاريِة الصناعيِة هو أن قياَمها يـُ
عام  نشأِ©ا  منُذ  للغرفِة  األوِل  الراعي  ودعُم  الرشيدِة،  أوًال، مث جهوُد حكومِتنا  اِهللا  فضُل  لوال  ليتحقََّق 
١٣٨١هـ صاحِب السموِّ امللكيِّ األمِري سلماَن بِن عبِد العزيِز وِيلِّ الَعهد نائب رئيس َجمِلس الوزراء وزير 
فاع وأمِري منطقِة الرياِض آنذاك، فهو الداعُم األوُل واحملرُِّك الرئيُس ألنشطِتها، والعماُد واألساُس يف  الدِّ
املتعاقبِة - مواقَفُه  الغرفة يف دوراِتِه  إدارِة  أبًدا - حنُن أعضاَء جملِس  ننسى  أن  إجنازاِ©ا، وال ميكُن  ُرقيِّ 
. ولعلَّ يف مركِز الرياِض الدويلِّ  الداعمَة لقطاِع األعماِل، واملساندَة لعوامِل النموِّ االقتصاديِّ واحلضاريِّ
َعدُّ من أبرِز املنجزاِت العمرانيِة واحلضاريِة يف مدينِة الرياِض- خَري شاهٍد على دعِمِه  للمعارِض- الذي يـُ

الكرِمي ألعماِل الغرفِة».
ازدحام على التصويت في إحدى 
اجلوالت االنتخابية في الغرفة 

التجارية الصناعية
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اجلريسي بعد فوزه في انتخابات الغرفة 
التجارية يلقي كلمة أمام خادم 

احلرمني الشريفني امللك 
فهد بن عبد العزيز رحمه اهللا
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ويقوُل الوالد عن بداية التحاقه بعضوية الغرفة: 
ر أبًدا يف دخوِل الُغرفِة التجارية، ومل يكن دخوُهلا – قدميًا - عن طريِق االنتخاب؛ إْذ كان األمُر  «مل أفكِّ
اختياري³ا، وقد اتصَل يب األمُني العامُّ للغرفِة التجاريِة يف ذلك الوقِت صاحل الطعيمي وعَرَض عليَّ االنضماَم 
إليها وَقِبلُت، فصرُت عضًوا يف جملِس اإلدارة، وكانت الغرفُة التجاريُة حباجٍة إىل انِضماِم رجاِل األعماِل 
ودعِمهم، والتعاوِن مًعا لدعِم االقتصاِد الوطينِّ دعًما كبًريا، وكان مقرُّها يف شارع الثمريي، ومل تكن 
اِر، وتنميِة العالقاِت مع الِوزاراِت،  حينها سوى مكتٍب صغٍري، ولكنَّ له أثًرا فاعًال يف تقدِمي اخلدماِت للتجَّ

واملرجعيُة األوىل للغرفِة هي ِوزارُة التجارة. 
، وعدُد أعضاِء  كانت السعوديُة مترُّ مبراحِل تطوٍُّر كبريٍة يف ُخمَتِلِف ا�االت، خصوًصا يف ا�اِل التجاريِّ
الغرفِة اثنا عشَر عضًوا يف جملِس اإلدارة، ويرأُس الغرفَة يف ذلك الوقت الشيخ عبدالعزيز املقرين، يرمحه اهللا. 
ويف ذلك الوقِت مل يكن مثَََّة أشغاٌل كثريٌة مقارنًة بالوقِت احلايل، ولكنَّ املسؤوليَة واألعباَء كانت تزداُد سنًة 
َوِل األجنبيَّة.  بعد سنٍة، وال سيَّما زياراِت الوفوِد األجنبيَِّة إىل اململكِة، وزيارِة الوفوِد السعوديِة لبعض الدُّ
صة، وكلُّ تلك األموِر تعدُّ  َلت اللجاُن املتخصِّ وقد توثَّقِت العالقُة فيما بيننا وبني الِوزاراِت والوزراء، وُشكِّ

عبًئا إضافي³ا على املرء عموًما، ومسؤوليًَّة كبرية حيمُلها العضُو على عاتِقه».
وعن تولِّيه رئاسَة الغرفِة يقول: «إنَّ رئاسيت لغرفِة جتارِة وصناعِة الرياض جاءت بقناعِة األعضاء وثقِتهم 

يب وبُقدريت على اإلدارِة، بعد اعتذاِر الرئيِس األسبق.
إن تويلِّ رئاسة الغرفِة أضاف إيلَّ الكثَري، وذلك بلقاِء كباِر املسؤولَني والتواُصل مع القيادة، وكان هذا 
التواُصُل يبدأ من الُغرفِة أو بتوجيٍه من القيادِة واحلكومة، ومسؤوليُة الغرفِة وإدارُ©ا مل تكن باألمِر السهِل، 
ا، ولكن هل  إذ إ¿ا تشَغُل اإلنساَن عن التفرُِّغ لعمله اخلاصِّ وعن تواُصِله مع عائلِته، فهي ِعبٌء ثقيٌل جد³

ُيثمُر عمٌل ما وُيؤيت ُأُكَله إال بالتعِب واإلصراِر واإلخالص.
أيًضا،  العامل  القرار، وعلى مستوى  احلكومِة وأصحاِب  نظر  ثقيٌل يف  ِكياٌن كبٌري ووزٌن  للغرفِة  مث صار 
َه  وشرََّف خادُم احلَرَمِني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رمحه اهللا الغرفَة يف كثٍري من مناسباِ©ا، ووجَّ
 ، رجاَل األعماِل يف لقاءاِته ½م مرَّات عديدة، وأتاَح لنا أن نلقى رؤساَء كثٍري من الدوِل يف الديواِن امللكيِّ
على  وقدرِته  العامل،  اقتصاداِت  أهمِّ  بني  رفيعًة  منزلًة  واحتالله  السعوديِّ  االقتصاِد  تطوُِّر  بعد  خصوًصا 

استقطاِب الشركاِء العامليَني لدخول السوِق السعودية».
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ومن أبرِز إنجازاِت الوالد في الُغرَفِة التجارية:
 : - ُمنتدى الرياِض االقتصاديُّ

كانت الدورُة الثالثَة عشرَة يف مسريِة الُغرفِة برئاسِة الوالد، بدايَة انطالِق غرفِة الرياض حنَو أفِق الرؤيِة الكليَِّة 
) الذي كان له األثُر الكبُري يف نفوِس رجاِل  لالقتصاِد الوطينِّ؛ إذ شهدت ميالَد (منتدى الرياِض االقتصاديِّ

األعماِل والشركاِت والقياداِت عموًما.

- فروُع الغرفِة في المحافظات:
ِة اليت ُحتَسُب للغرفِة التجاريِة بالرياض برئاسِة الوالد، تلك االمتداداُت اجلديدُة للغرفة،  من اإلجنازاِت املهمَّ
وتشعُُّبها اِخلْدميُّ يف عدٍد من احملافظاِت التابعة ملنطقة الرياض. فضًال عن فروٍع ومكاتِب خدمٍة جديدة يف 
عدٍد من أحياء الرياض. وقامِت الغرفُة بتوفِري قنواِت الربِط اإللكرتوينِّ بينها وبَني هذه املراكِز والفروع؛ 
هِة للُمنتسبني، وتسهيِل االنتقاِل والسَفِر إىل  لتكوَن وحداٍت قادرًة على القياِم بكثري من اِخلْدماِت املوجَّ

الرياض من دون مشقٍَّة إلجناز بعِض اِخلْدماِت واملهمَّات.

: - الفرُع النسائيُّ
سيِّدات  من  واسعًة  وفئًة  الغرفة  وأعضاَء  الوالَد  يراوُد  ُحلًما  الرياِض  غرفِة  يف  نسائيٍّ  فرٍع  إنشاُء  كان 
األعمال، إىل أن أصبَح حقيقًة وواقًعا مستقال³ عن مركِز الغرفة، كسائِر الفروع األخرى. ويعدُّ هذا اإلجناُز 
اِت االستثنائيَِّة ملبادراِت الدورة الثالثَة عشرَة برئاسِة الوالد، وهو ُيفِصُح عن حاجٍة  واحًدا من أهمِّ احملطَّ
ُدها وفوُد الغرفِة  ُد حقيقًة َظلَّت تؤكِّ حقيقية إىل متطلَّباِت خدمِة الغرفة لقاعدٍة عريضٍة من املنتسبات، وجيسِّ
يف كلِّ لقاءاِ©ا اخلارجية، ويف لقاءاِ©ا بالوفوِد الزائرة، وهي أن املرأَة السعوديَة حاضرٌة وشريكٌة أصيلٌة يف 
ِك خبصوصيَِّتها وُمقتَضياِت الضوابِط  ، مع ِحرِصها على التمسُّ مجيِع مياديِن العمِل االقتصاديِّ واالجتماعيِّ
الشرعيَّة، وأتاح الفرُع النسائيُّ إمكاَن استقباِل الوفوِد النسائيِة لسيِّداِت األعمال من دوٍل شقيقٍة وصديقة، 

وحرِّيَة التواُصِل معها يف بيئٍة مرحيٍة مستقلٍَّة عن الرجاِل.
واجلدير بالذكر أن األخت ُهَدى اجلريسي قد أصبحت - من خالل انتخابات وتصويت عضوات اللجنة 
النسائية �لس الغرف - رئيسة اللجنة الوطنية النسائية �لس الغرف السعودية بأغلبية األصوات للدورة 

الثالثة عام ٢٠١١م، وملدة ثالثة سنوات. وقد فازت أيضًا قبل ذلك بذات املنصب عام ٢٠٠٧م. 
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اجلريسي يلقي كلمة أمام خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

حفظه اهللا
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صورة خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
حفظه اهللا أثناء زيارته للصني عام ١٩٩٨م عندما كان 
وليًّا للعهد وعلى ميينه معالي رئيس اجلانب الصيني 
في جمعية الصداقة السعودية الصينية وبعدهم 
عبدالرحمن اجلريسي رئيس اجلانب السعودي فيها
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اجلريسي في أحد لقاءاته مع صاحب 
السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز

رحمه اهللا
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- الغرفُة «أون الين»:
ِة اليت َشِهَد©ا الدورُة الثالثَة عشرَة من عُمِر الغرفِة، إطالُق بوابِة «الغرفة أون الين»  ومن اخلطواِت املهمَّ
ُم خدمًة شاملًة على اإلنرتنت، لتسهيِل تدفُِّق  اليت تعدُّ مدخًال إىل مشروع (الغرفة اإللكرتونية)، وهي تقدِّ
املعلوماِت، وإتاحِة قواعِد البياناِت اإللكرتونيَِّة اليت توفُر الوقَت واجلهَد يف الوصوِل إىل املعلوماِت الضروريِة 
املطلوبة؛ من فرٍص جتارية، ومناقصاٍت، وقواعِد الـُمِعدَّات املعروَضِة للبيِع أو التأجِري، واملعارض، وبياناِت 
املنتسبني، وبرامِج التدريب واِخلْدمات االستشارية، وقاعدِة إجراءاِت التسجيل، والرتاخيِص، وغري ذلك 

من البياناِت الضروريِة والتكميليِة.

- بنُك المعلوماِت االقتصادية:
واِم  ظلَّت الغرفُة يف دوراِ©ا املاضية مشغولًة إىل حدٍّ بعيد بقضيَِّة املعلوماِت وأمهيَِّتها، اليت كانت على الدَّ
إحدى التوصياِت الرئيسِة الصادرِة عن املؤمتراِت واملنتدياِت الِقطاعية والعامَّة، ومن هنا انبثَقْت فكرُة إنشاِء 
بنٍك للمعلوماِت االقتصاديِة، يسدُّ الفراَغ ويستكمُل النقَص الكبَري يف املعلومات املطلوبة، ويساعُد على 
الوصوِل إىل املعلوماِت واسرتجاِعها خدمًة لألوساِط االقتصاديِة والتجارية، وقام البنُك حىت اآلَن بإجناِز 

اجلريسي في أحد لقاءاته
 مع صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبد العزيز  رحمه اهللا
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يزاُل  وما  املفروشة،  السكنيَِّة  والوحدات  والفنادِق  والعقاريِة  الصناعيِة  للِقطاعاِت  حديثٍة  بياناٍت  قواعِد 
العمُل قائًما يف إعداِد قواعِد بياناِت التجارِة والزراعِة واملقاولني.

- الغرفة وشباب األعمال:
أصحاِب  أجياِل  بني  التواُصِل  فكرُة  الوالد  برئاسة  عشرَة  الثالثَة  الدورة  تبنَّتها  اليت  الَبديَعة  األفكاِر  من 
األعماِل، بإنشاِء (جلنِة شباِب األعماِل)، اليت ُتتيح جليِل الشباِب التواُصَل مع جيِل اآلباء، وإفادَة الوارثَني 
سيِّ ملنشآِت األعماِل  سني. وقد انطلَقت فكرُة هذه اللجنِة من إدراك عميٍق خلصوصيَّة البناِء املؤسَّ من املؤسِّ
َيُغ اُألْسِريَّة، ورأت الغرفُة أن تيسَري تدفُِّق اخلربِة وانتقاِهلا من اآلباِء إىل األبناِء  السعوديِة اليت يغلُب عليها الصِّ
يكون له أثٌر إجيايبٌّ عميٌق يف دعِم هذه املنشآِت واالرتقاِء ½ا يف مسريِة األعمال، وشهدت امللتقياُت اليت 
َمْتها اللجنُة حىت اآلَن وعرَضت فيها ُخنبًة من التجاِرِب احليِة والناجحِة حضوًرا كبًريا، يدلُّ على االهتماِم  نظَّ
والرغبِة احلقيقيِة يف االستفادِة من هذه التجاِرب، سواٌء يف تأسيِس أعماٍل جديدة، أو اكتساِب مزيٍد من 

ياٍت وصعوباٍت يف أعماٍل قائمة. اخلربات ملعاجلِة ما يعرتُض من حتدِّ
: - الغرفة والعمل الخيريُّ

َحَرَص الوالد يف إبَّاِن رئاسته للغرفِة التجاريِة الصناعيِة على تفعيِل وتعميِق أثِر الغرفِة وإسهاماِ©ا االجتماعيَِّة 

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز

 رحمه اهللا
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ْوعيَّة اليت َمشَِلت بعطاءاِ©ا وبراِجمها جماالٍت ومجعيات ذاَت  واخلرييَِّة، فُأنِشئ عدٌد من اللجاِن وفرِق العمِل الطَّ
، ومجعيِة رعايِة املَُعوِقني،  فائدٍة عظيمٍة يف ا�تمع، مثل: أصدقاِء املَرضى، ومركِز األمِري سلماَن االجتماعيِّ

واجلمعياِت اخلريية، وغريها.
ورأى القائموَن على الغرفِة ضرورَة دعِم هذا امليدان وتطويِره، وتأسيِس املزيِد من اللجاِن اخلريية؛ مثل: 
ْوعيَّة، واجلمعيِة اخلرييِة لأليتام، ومجعيِة اإلعاقِة السمعيَّة، وتأهيِل نـَُزالِء  أصدقاِء اهلالِل األمحر، واللجنِة الطَّ
وتبينِّ  الُكلوي،  الَفَشل  َمرضى  ودعِم  َموية،  الدَّ األوعيِة  فهٍد جلراحِة  امللِك  وتشغيِلهم، ومركِز  جوِن  السُّ
جائزِة الغرفِة خلدمِة ا�تمع، ودعم مشاريِع حتسِني البيئة، وإنشاِء احلدائِق واملتنَـزَّهات، وتنظيِم املناسباِت 
االجتماعيِة بوساطِة جلنٍة جديدٍة أُنِشئت لتنظيِم املهرجاناِت والنشاطاِت املشا½ِة يف األعياِد واإلجازاِت 

واملواسم.

- الغرفة والمدينُة الصناعيُة في «سدير» ومشاريُع أخرى:
حجَر  الغرفُة  ووضعت  الصناعية)،  سدير  (مدينة  إنشاء  مشروَع  الغرفُة  تبنَِّت  الصناعيِّ  املستوى  على   
مًة جادًَّة  األساِس لكليِة الرياِض لألعمال، اليت ستصُري فيما بعُد جامعًة للعلوِم التطبيقيِة. وتبنَّت محلًة منظَّ

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز 

رحمه اهللا
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دامت أربعَة أعواٍم ملصلحِة ُمنتجي التُّمور، أسَفَرت عن ُحلوٍل ومشاريَع تسويقيٍَّة واعَدٍة داخليٍة وخارجيٍة. 
، وغريها. ال يف القطاِع اخلاصِّ فضًال عن كثٍري من املشاريِع العقاريِة والتمويليِة، وقضايا توطِني العمَّ

- أنشطته الخارجية مع الغرفة:
يشَهُد النشاُط اخلارجيُّ الذي يقوُم به الوالُد على ِحرِصِه الدائِم واملستمرِّ لتوثيِق ُعرى العالقاِت التجاريِة 
ِة اليت مثََّل ½ا جمتمَع األعماِل  واالقتصاديِة بني اململكِة ودوِل العامل، فهناك سلسلٌة من الزياراِت الرمسيَِّة املهمَّ
؛ تلبيًة لَدَعواٍت رمسيٍَّة، يف إطاِر السعِي املستمرِّ الذي تبُذُله الغرفُة لرفِد حركِة  والقطاَع اخلاصَّ السعوديَّ
مٍة  االقتصاديِة والتجاريِة واالستثماريِة مع دوٍل وأسواٍق متقدِّ العالقاِت  القوِة، وتعزيِز  بأسباِب  األعماِل 

ٍة لتطويِر قطاعاِتنا الصناعيِة واإلنتاجية والنهوِض ½ا. وقويٍة ومهمَّ

شهادُة عارٍف
ثنا األستاُذ محيد العنزي(١) عن مسريِة الوالِد - حفظه اهللا - يف الغرفِة فيقول: وحيدِّ

ورئاسِة  عضويِة  يف  وحضوٍر  إسهاٍم  أطوِل  أصحاِب  أحُد  هو  اجلريسيُّ  عليٍّ  بُن  الرمحِن  عبُد  «الشيُخ 

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
واألمير سلطان بن سلمان

رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار

رئيس حترير جملة الغرفة التجارية. ١ .
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منظوماِت ُخنَِب األعماِل اليت قادِت الغرفَة التجاريَة الصناعيَة بالرياِض ومسريَة الغرِف يف اململكِة، التحَق 
إداراِت  جمالِس  عضًوا يف  وظلَّ  (١٣٩٥-١٣٩٨هـ)،  اإلدارِة  �لِس  السادسِة  الدورِة  بعضويِة  اجلريسيُّ 

الغرفِة للدوراِت التاليِة: السابعِة والثامنِة والتاسعِة (١٣٩٨-١٤٠٩هـ).
وقد شهدت مسريُة الغرفِة يف تلك احلقبِة: صدوَر املرسوِم امللكيِّ ذي الرْقم ٦ بتاريخ ١٤٠٠/٤/٣٠هـ 
الذي قضى بزيادِة عدِد أعضاِء جملِس اإلدارِة من اثين عشَر عضًوا إىل مثانيَة عشَر عضًوا، مع متديِد أمِد دورِة 

جملِس اإلدارِة من ثالِث سنواٍت إىل أربٍع، وأصبح لرئيِس جملِس اإلدارِة نائبان بدًال من نائٍب واحٍد ».

َعطاءاٌت ُأخرى
َص مهمَّات  ُمها الغرفُة لرجاِل األعماِل يف اململكة، فلخَّ ُسِئَل والدي - حفظه اهللا - عن اخلدماِت اليت تقدِّ

الغرفِة يف اإلجابِة اآلتية:
«تنهُض الغرفُة التجاريُة الصناعيُة بالرياض بتقدِمي كثٍري من اِخلْدماِت لرجاِل األعماِل، ومن ذلك مثًال: 
التجاريَة والصناعية،  أموَرُهم  أنظمٍة ولوائَح وتعليماٍت َمتسُّ  ما يصُدر من  والُصنَّاِع بكلِّ  اِر  التجَّ إبالُغ 
البلداِن اليت يستوردوَن منها أو ُيصدِّروَن إليها، وحصُر مجيِع املشاكِل  وإرشاُد رجاِل األعماِل إىل أهمِّ 
ِة، وفضُّ املنازعات التجاريِة والصناعيِة  املتعلقِة ½م ومناقشُتها؛ متهيًدا لعرضها على اجلهاِت احلكوميَِّة املختصَّ
اِر واملصنِّعني، وإقامُة املعارِض  بالتحكيِم داخَل الغرفة، وكشُف ُخمَتِلِف الُفَرِص االستثمارية املتاحِة أمام التجَّ
التجارِة والصناعِة وتطوُِّرمها، وإعداُد شىتَّ  ِم  تقدُّ ُيسِهُم يف  ما  الفنية، وكلِّ  التدريِب  واألسواِق ومراكِز 
راساِت والبحوِث املتعلِّقِة بالتجارة والصناعة، والتصديُق على كلِّ الشهاداِت واملستنداِت املتعلِّقِة  أنواع الدِّ

بالتجارة واملصنِّعني. هذا غيٌض من فيٍض ال يتَّسُع ا�اُل حلصره».
، ومجيُع أعضاِئها هم من خنبِة رجاِل األعماِل،  ويؤكد الوالد القول بأن عمَل الغرفِة «هو عمٌل مجاعيٌّ
ولديهم احلسُّ الوطينُّ العايل، واحلرُص على مصلحِة االقتصاِد الوطينِّ. وما إجنازاُت الغرفِة إال مثرٌة طيِّبٌة من 
ُم بوافِر الشكِر إىل مجيِع اإلخوِة أعضاِء الغرفِة؛ ملا قدَّموه يل  ، ومن هنا فإين أتقدَّ مثاِر هذا العمِل اجلماعيِّ

اِذ القراراِت اليت حتقِّق مصلحَة وطِننا العزيِز». واِم من دعٍم ومساندٍة وُنصٍح يف اختِّ على الدَّ

ُحنكٌة في زمِن األَزَمات
يواصُل األستاُذ محيد العنزي حديَثه عن الوالِد وأثِره يف الغرفِة التجاريِة فيقول:

 اجلريسي مع صاحب السمو امللكي
  األمير سلمان بن عبدالعزيز 

وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع
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ًة كان هلا  « شهَدِت الدوراُت األربُع اليت َرَأس فيها الشيُخ اجلريسيُّ الغرفَة - وال يزاُل - أحداًثا مهمَّ
، ومتثَّلت يف احلَدِث اجلَلِل غزِو القوَّاِت العراقيِة لدولِة الكويِت، مث  ٌ يف مساِر تطوُِّر القطاع اخلاصِّ أثٌر بنيِّ
حرِب حتريِر الكويت. ومل تَكْد ©دُأ املنطقُة حىت شبَّْت أحداُث احلادي عشَر من سبتمرب، مث حرُب احتالِل 
العراِق، اليت ما تزاُل تداعياُ©ا مستمرًَّة حىت اليوِم. وشهَدْت تلك اآلونُة أيًضا اِخنفاًضا شديًدا يف أسعاِر 

النِّفِط أثَّر سلًبا يف اقتصاِد اململكِة.
هذه األحداُث كانِت اختباًرا من نوٍع جديٍد لربامج الِقطاع اخلاصِّ وفعالياِتِه عَرب منظوماِتِه بغرفِة الرياِض 
وجملِس الغرِف، وقد جنح الشيُخ اجلريسيُّ وجمموعُتُه القياديُة يف جعِل القطاع اخلاصِّ ذا أثٍر مهمٍّ يف تباُدِل 
األدواِر والشراكِة مع برامج الدولِة وخطِطها، وَحتقَّق بذلك إجناٌز كبٌري بكلِّ املقاييِس، كان من أبرِز مثاِرِه 

َلع، ومْنُع حدوِث َفَجواٍت ِخْدميٍة يف أيِّ قطاٍع. استمراُر تدفُِّق السِّ
وإن تلك األحداَث وأمثاَهلا - على َجسامِتها - رَفَدت الغرفَة ورجاَهلا مبزيٍد من اخلربة، وأبرَزت ِمساِت 
الشخصيَِّة القياديِة للشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ الذي قاد واجباِت القطاِع اخلاصِّ بكلِّ اقتداٍر وُحنكٍة ودرايٍة 
عاليٍة، مبعاونِة إخواِنِه يف جملِس إدارِة الغرفِة واألمانِة العامِة، ومبؤازرِة القاعدِة العريضِة من منتسيب الغرفِة.

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير  ماجد بن عبدالعزيز

رحمه اهللا
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ُمها الغرفُة وُمتابعِتها، وكان  وكان الشيُخ اجلريسيُّ حريًصا على حضوِر مجيِع الفعالياِت واألنشطِة اليت تنظِّ
الهِتماِمه وآراِئِه املتزنِة أبرُز األثِر يف جناِح هذه اللقاءاِت والفعالياِت.

وتناَمْت أدواُر الغرفِة شيًئا فشيًئا يف كلِّ ما يتصُل بواجباِ©ا وأهداِفها املرسومِة بتالُقِح دينامكيَِّتها الذاتيِة 
إىل  العامِة،  واللجان واألمانِة  اإلدارِة  أعضاِء جملِس  النَُّخِب من  فيها طموحاُت  انَصَهرْت  اليت  واليوميِة، 
جانب َسيٍل من التفاُعالِت اليت مل تنقِطع مع احمليِط احملليِّ واإلقليميِّ والعامليِّ عَرب تدفٍُّق كبٍري للوفوِد الزائرِة 
باسِم  للحديِث  دائًما  َم  املقدَّ الدوليِة  العالقاِت  اجلريسيُّ رجَل  الشيُخ  وقد كان  العاِمل،  دوِل  ُخمَتِلِف  من 
رُة بُعمٍق يف داخِلِه،  ٍة وثوابَت ال تتغُري، يدفُعُه إىل ذلك وطنيُتُه املتجذِّ القطاِع اخلاصِّ من مُنطلقاٍت مهمَّ
وحبُُّه الذي ليس له حدوٌد خلدمِة وطِنِه يف مجيِع احملافِل الدوليِة، ومل يكن حديُثُه مع تلك الوفوِد يقتِصُر 
على اجلانِب االقتصاديِّ فحسُب، بل كان حريًصا على إيصاِل الصورِة احلقيقيِة عن بالِدنا وجمتمِعنا، وكثًريا 
دوَن عقَب زياراِ©م أ¿م اسَتَمعوا ملعلوماٍت كثريٍة على درجٍة من األمهيَِّة  ما كان رؤساُء تلك الوفوِد يؤكِّ

كانوا جيَهلوَ¿ا عن بالِدنا.
وظلَِّت الغرفُة َطواَل الدوراِت اليت كان فيها الشيُخ اجلريسيُّ - وال يزاُل - ُممسًكا بِزماِم القيادِة؛ سنًدا 

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير سطام بن عبدالعزيز 

أمير منطقة الرياض 
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اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير  عبدايد بن عبدالعزيز 

رحمه اهللا

ا للدبلوماسيِة الشعبيِة اليت محلت جزًءا من ُمهوِم الدولِة يف الكثِري  ، وِمفتاًحا مهم³ وَعُضًدا للخطاِب الرمسيِّ
من ُمنعَطفاِت السياسِة الدوليِة والعالقاِت بني األمِم والشعوِب، وخاصًة يف السنواِت اليت تَلْت أحداَث 
احلادي عشَر من سبتمرب، فخرَجت وفوُد رجاِل األعماِل حتَت ِمظلَِّة ُغرفِة الرياِض وشقيقاِ©ا من الُغَرِف 
األخرى وجملِس الغرِف، لتصحيِح الكثِري من املغالطاِت الثقافيِة والتارخييِة وتقاطعاِت املصاِحل والدعاياِت 

اليت اتَّسَمت ½ا تلك اِحلقبُة.
أما على صعيِد اإلجنازاِت املباِشرِة اليت حقََّقتها الغرفُة �تمِع األعماِل، فهناك الكثُري من املشروعاِت اليت 
تقُف شاهًدا حي³ا على التغيِري الكبِري الذي أحدَثتُه غرفُة الرياِض؛ يف مقدمِتها تقدُمي النموذِج والرِّيادِة يف جماِل 
بَق يف  إحالِل األيدي العاملِة الوطنيِة حملَّ األجنبية، وقد نالت يف ذلك جائزَة الدولِة يف اإلجناِز. وحقََّقِت السَّ
، وذلك باعِتماِد الربامِج  كلِّ َدوراِ©ا بَنجاِحها يف توجيِه آالِف الشباِب للُعبوِر حنَو الوظيفِة بالِقطاِع اخلاصِّ
التأهيليِة والتدريبيِة الفاِعَلة. وأسهَمِت الغرفُة يف َصقِل الصورِة الزاهيِة ملدينِة الرياِض بعدٍد من املشروعاِت 
مِتها: مركُز الرياِض الدويلُّ للمعارِض، ومركُز املنَتجاِت الوطنيِة، واإلسهام يف إنشاِء  النموذجيَِّة، ويف مقدِّ

(ُمَتنـزَِّه سالم الوطينِّ)، وغُري ذلك من املشروعاِت».
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اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير خالد الفيصل

أمير منطقة مكة املكرمة

في رئاسة مجلس الغرف السعودية 
تقلَّد الوالد َمْنِصب رئيس جمِلس الُغَرف السعودية لَدورَتني يف الفرتة من (١٤١٤هـ - ١٤١٧هـ)، والفرتة 

من (١٤٢٣هـ - ١٤٢٦هـ).
وحيدثنا األستاذ فهد بن صاحل السلطان(١) عن إجنازات الوالد يف ا�لس فيقول:

 لقد حتقَّق أثناء تَويلِّ سعادة الشيخ عبدالرمحن اجلريسي حفظه اهللا رئاسة جمِلس الُغَرف السعودية، ونيابة 
ة، نذكر منها – مثاًال ال َحصًرا – اآليت: رئاستها: الكثري من اإلجنازات األساسية واملِهمَّ

ـــ اإلسهام الفاِعل يف حضور الِقَطاع اخلاص، على املستوى الوطين، وَدْعم َمطالِبه لدى القيادة.
الدول، وتعريفها بطبيعة االقتصاد  العديد من  العالقات االقتصادية واالجتماعية مع  ـــ اإلسهام يف تعزيز 

َرص االستثمار املُتاَحة فيه، والرتويج لصاِدرات البالد غري النفطية. السعودي، وفـُ
ـــ متثيل جمِلس الُغَرف السعودية يف العديد من اللِّجان السعودية األجنبية املشرتكة.

األمني العام �لس الغرف السعودية. ١ .
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ـــ توقيع اتفاقيات َتعاُون اقتصادي مع العديد من احتادات الُغَرف يف بلدان خمتلفة.
�ِلس  رئيًسا  باعتباره  وذلك  املنزلية؛  واألجهزة  لإللكرتونيات  السعودي  املعهد  تأسيس  يف  اإلسهام  ـــ 

األعمال السعودي الياباين.
ُلوماِسيَّة لدى اململكة، للعمل على تذليل الَعَقبات اليت ُتواِجه  بـْ ْعَثات الدِّ ـــ التواُصل املستِمّر مع مسؤويل البـَ

أصحاب العمل السعوديني يف بالدهم.
ـــ اإلسهام الفاعل يف إقامة َمَقّر مستقّل �ِلس الُغَرف السعودية.
ْزٌر يسري مما حتقَّق بفضل اهللا أثناء تَرؤُِّسه للمجِلس. وهذا كلُّه نـَ

وقد تَرأَّس سعادته ُوفوًدا عديدة لرجال األعمال السعوديين إلى بالد عديدة منها:
(مايو  وأوكرانيا  (مارس ٢٠٠٥م)،  واليابان  (يونيو ٢٠٠٤م)،  (أكتوبر ٢٠٠٣م)، وكازاخستان  اهلند 
٢٠٠٥م)، وأملانيا (يونيو ٢٠٠٥م)، والدمنارك (يونيو ٢٠٠٧م)، والصني (مايو ٢٠٠٨م)، وهونج كونج 
(يونيو ٢٠٠٨م). كما التقى حفظه اهللا رئيس مجهورية تنزانيا والَوفد املُراِفق له (إبريل ٢٠٠٩م)، ووزير 
اخلارجية  ووزير  (يوليو ٢٠٠٩م)،  األثيويب  اخلارجية  ووزير  نفسه،  الشهر  املغريب يف  اخلارجية  التجارة 
األوىل  العمل  َوْرشة  عَّالية  فـَ ِضْمن  األمريكي  التجارة  لوزير  املساِعد  والوكيل  (يناير ٢٠١٠م)،  الصيين 
للتعاُون االقتصادي السعودي األمريكي (يناير ٢٠١٠م)، كما التقى سعادته رئيس وزراء اهلند ُمَرتئًِّسا 
َوْفد رجال األعمال السعوديني (فرباير ٢٠١٠م)، وكذلك رئيس مجهورية فيتنام (إبريل ٢٠١٠م)، ووزير 

التجارة والصناعة املغريب (أكتوبر ٢٠١٠م)، ونائب وزير التجارة األمريكي (يونيه ٢٠١٠م). 

داد دروٌس في االتِّزاِن والسَّ
ما تزاُل أياُم والدي يف جملِس الغرف السعودية حاضرًة يف أذهاِن كثٍري من َمنسوبيِه، حيث سافر إىل عدٍد 
من الدَوِل وَجرى له بعُض املواقِف االجتماعيِة واالقتصاديِة اجلديرِة بالتوثيِق، وقد ذكر بعَضها املهندُس 

ي الُكردي(١) فيقول: أسامُة بن حممَّد مكِّ
عوديِة، مساعًدا لألمِني العامِّ،  «من أَهمِّ مراحِل حيايت مرحلُة عَملي يف جملِس الُغَرِف التِّجاريِة الصناعيِة السُّ
مث أميًنا عام³ا يف املرحلِة ما بني (١٩٩٠م إىل ٢٠٠١م)، وقد اقَتَضت طبيعُة العمل أْن أتواصَل مع سعادِة 
الشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ يف هذه السنواِت العشِر أو اإلحدى َعْشَرَة، خاصًة أنَّ جزًءا كبًريا من عملي 

ورى. األمُني العامُّ �لِس الُغَرِف السعوديِة سابًقا، وعضُو جملِس الشُّ ١ .
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اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

أمير املنطقة الشرقية

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي
سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
رئيس ديوان سمو ولي العهد

واملستشار اخلاص لسمو ولي العهد
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فِر يف ُمِهمَّات مع وفوِد ا�لِس،  كان يف الرِّياِض، فيما يتعلَُّق بنشاطاِت الُغَرِف، واستقبال الُوُفوِد، والسَّ
وإجناز املهامِّ اليت تتعلَُّق بنشاطاِت رجاِل األعماِل، واالهتماِم ½م، وال ِسيَّما فيما يتَِّصُل بالساحِة الوطنيِة.

 َ وقد استفدتُّ من تعاُملي مع الشيِخ عبِد الرمحِن يف خضمِّ هذه السنواِت دروًسا، لعلي أستطيُع أن أُبنيِّ
أمهَّها فيما يأيت:

الدرُس األوُل:  ُحسُن الُخُلِق:
مع  تعاُمِلِه  وُحسِن  ُخُلقِه،  َدماثِة  َمَدى  اليقِني  علَم  يعلم  اجلريسيِّ  بالشيخ  باالتِّصاِل  َشُرف  من  كلَّ  إن 

اآلَخرين؛ فكنَّا نرى فيه دائًما التجسيَد العمليَّ حلديِث الرَّسوِل صلَّى اهللا عليه وسلَّم: 
(إنَّ من أحبِّكم إَيلَّ وأقرِبُكم مينِّ َجمِلًسا يوَم الِقيامِة: أحاِسَنُكم أخالًقا). 

غِري والكبِري، واجلاهِل والعامل، والعامِل  ومل يقتِصر ُحسُن ُخلِقِه على فئٍة دون فئة، بل كان كذلك مع الصَّ
واملديِر، والفقِري والغينِّ. ومل أشَهدُه َطواَل سنواِت عَملي معه أغلَظ القوَل ألحٍد، أو َجتاَوَز النُّصَح املهذََّب 

َ اجلانِب معهم. الرَّقيَق الصادَق، فما َتراُه إال ُمِعيًنا للناِس، لنيِّ
أذكُر أنين يف إحدى املناسباِت اليت ُدعيُت إليها مع الشيِخ َشَعرُت باَحلرِّ، فَروَّحُت على نفسي بَوَرقٍة كانت 

اجلريسي مع صاحب السمو امللكي 
األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز
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م مل يوفِّروا التكييَف املناسَب، أو مل  ُأُذِين: قد يكوُن يف فعِلَك إشعاٌر للُمِضيفَني بأ¿َّ أمامي، فَهَمَس يف 
يهيِّئوا اجلوَّ األمثَل يف قاعِة االجتماعاِت! فما أحَسَن ُخُلَقُه! وما أمجَل مراعاَتُه لشعوِر َمن َحوَلُه! وهذه 

َخلَّة ُيغَبُط عليها.
الدرُس الثاني: الِجدُّ والمثابرُة:

مع إجنازاِته العظيمِة وَجناِحِه الكبِري، مل ينَس الشيُخ قطُّ أنَّ العمَل جزٌء رئيٌس من اهتماماِت اإلنساِن، وأنَّ 
النجاَح يف العمِل يتطلَُّب استمراًرا يف بذِل اجلهِد واملثابرة عليه. حىتَّ إنين مسعُته يذُكُر يف إحدى املناسباِت 
ُهم بناًء  ُيوتـَ صاِ©م، وقد فتحوا بـُ فَني ويتسلَّمون ُخمَصَّ أنه َيشُعُر باملسؤوليَِّة ُجتاَه العاملَني لديه؛ أل¿م باتوا موظَّ
على هذه الوظائِف، وأنَشؤوا ½ا عائالٍت، وأَحلقوا أبناءُهم باملدارِس، ومن َمثَّ من املهمِّ العمُل جبدٍّ وِحرٍص؛ 

رِق اُملْمكنِة. ِم وزيادِة َدخِلِهم جبميِع الطُّ الستمراِر هؤالِء يف وظائِفِهم، وَمْنِحهم فرصَة التقدُّ
ومن َمثَّ؛ فإن املثابرَة يف العمِل ليست لكي يستفيَد الشخُص املثاِبُر وحسُب، لكن لُيفيَد كلَّ َمن حوَله.

الدرُس الثالُث: الصدُق والوضوُح:
دَق والدقََّة يف كلِّ ما يقول، ومل أمسع منه قطُّ كلمًة غَري صحيحٍة أو معلومًة خاطئًة؛ فقد  يتحرَّى الشيُخ الصِّ
كان حني َيُشكُّ يسأُل ويتتبَُّع، وكثًريا ما كلََّفين البحَث عن بعِض املعلوماِت؛ ليتيقََّن أنَّ ما يقوُلُه صحيٌح 

اجلريسي مع ملك األردن امللك
حسني بن طالل رحمه اهللا
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؛ ألنه يبحُث عن املعلومِة الصادقِة النافعِة، ويأىب أن يعتمَد إال على ما هو صواٌب، وَتأتَّى من طبِعه  وحقٌّ
ُلها املتلقِّي ويسَعُد ½ا؛ ألنه قدَّمها  فافيُة يف تعاُمِله مع الناِس، شفافيٌة رقيقٌة وصرحيٌة، يقبـَ هذا الوضوُح والشَّ

إليه بلطٍف َجمٍّ وحرٍص عليه.
الدرُس الرابُع: الهندسُة اإلداريُة:

منه يف  أَر  ومل  مسؤوليََّته،  موظٍف  العمِل وحتميِل كلِّ  توزيِع صالحيَّاِت  على  ا  حيِرُص جد³ الشيُخ  كان 
إنَّ هذه  يقول:  بقراٍر، ولساُن حاِله  اسِتئثار  أو  الُغَرِف أيَّ إصراٍر على رأٍي،  ساته، وال يف جملس  مؤسَّ

لوها واَ¿ُضوا ½ا، وهذه صالحيَّاُتكم فُخذوها. واجباُتكم ومسؤوليَّاُتُكم فتحمَّ
ْؤثُر التواُصَل واملتابعَة، وهو جزٌء مهمٌّ من َمْنح الصالحيَّاِت، أن يكوَن التواُصُل  وكان - حفظه اهللا - يـُ
َمَنَح  ما  إذا  أنَّه  يعلُم  ألنَّه  َوَجَده؛  إالَّ  أحٌد  إليه  حيتاُج  اجلميِع؛ ال  من  قريًبا  الدواِم  على  فكان  مستمر³ا. 
الصالحيَّاِت لآلخرين؛ فعليِه أن يكوَن قريًبا منهم؛ لُيمدَّهم بالرأِي واملشورِة. وما هاَتفُته مرًَّة، أو َطَلبُت 
موعًدا منه؛ إالَّ حقَّق رغبيت، برغِم كثرِة َمشاِغِله وارتباطاِتِه داخلي³ا وخارجي³ا. وهو شديُد احلرِص على منِح 

َرَصُهم من املسؤوليَِّة، وزرِع الثقِة يف نفوِسِهم، متجنًِّبا املركزيَة يف العمل. اجلميِع فـُ
الدرُس الخامُس: ُبعُد النََّظِر:

اِذ  ُل يف اختِّ مل يكن الشيُخ اجلريسيُّ ينظُر قريًبا من قدَميِه؛ بل كان دائَم النظِر إىل األُفِق البعيد، وال يتعجَّ
قراٍر ولكن يتأىنَّ ويضُع يف ُحسباِنه األثَر بعيَد املدى هلذا القراِر، وملَّا كان ال ُيغِفُل حساَب األثِر البعيِد، 

فِمْن باب َأْوىل أال ُيغِفَل األثَر القريَب.
أقرتُح عليِه فكرًة ما، كان يف كلِّ مرٍة  أو  أو أستشُريه يف مسألٍة،  عندما كنُت أعرُض عليه موضوًعا، 
يستفسُر عن جزئيَّاِت املوضوع، وعن األثِر القريِب والبعيِد له، وهل للزَّمِن تأثٌري فيه؟ ومن َمثَّ يتَّخُذ قراَرُه 

بناًء على اآلثاِر بعيدِة املدى له.
رُس السادُس: المسؤوليُة والكرُم: الدَّ

كثٌري من الناِس يعلموَن أن العمَل قائٌم على املسؤوليِة، وهناك اعتقاٌد سائٌد أن املشاركة يف أعمال الُغرفِة 
التجارية الصناعية سواٌء يف رئاسِة جملِس الُغَرِف، أو رئاسِة الُغرفِة، أو عضويِة جملِس إدارِ©ا، َمِظنَُّة كسٍب 
ِزماَمها، يف  َميِلُك  َمن  َدخًال كبًريا على  َتُدرُّ  وأ¿ا  والتِّجاريِة،  االقتصاديَِّة  والُفَرِص  االستثماريِة،  للُفَرِص 
ُن من النهوِض ½ا إال َمن َميَنُح  حِني الواقُع يثبُت َعكَس ذلك، فهي مسؤوليٌة وواجٌب والتزاٌم، وال يتمكَّ
َر َمنَحها ملن يستِحقُّها، فإن  الصالحيَّاِت الصحيحَة واملناسبَة لآلخريَن؛ ألنه لو استأثَر بالصالحيَّاِت، أو أخَّ
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اجلريسي في مدريد مع امللك
اإلسباني خوان كارلوس 
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اِته. كثرَة األعباِء سَتحوُل دون إجناِزه مجيَع مهمَّ
ا، ومن اخلطأ  وأقوُل بوضوٍح: إنَّ املسؤوليَة االجتماعيَة الواقعَة على عاتِق رُجِل األعماِل مسؤوليٌة كبريٌة جد³
ة يف عهد الشيخ عبدالرمحن، بل هي ِعبٌء ُيضاُف إىل أعباِئه!  الظنُّ أن هذه املناصَب غنيمٌة بارَدة وخباصَّ
وآُمُل أال ُأغِضَب الشيَخ حينما أذكُر هذه القصَة، لكينِّ أراها دليًال عملي³ا على ما حنن بصدِد احلديِث عنه:

احَتْجنا يوًما يف جملِس الُغَرِف - وهو ليس َهيئًة َخِرييًَّة - إىل آلِة تصويٍر (فوتوكويب) جديدٍة؛ إْذ كان لدينا 
ٌة تستدعي تصويَر أوراٍق تصويًرا واضًحا جيًِّدا، فاتَّصلُت بالشيِخ عبِد الرمحِن يف شركِته. مناسبٌة مهمَّ

قلُت: حنتاُج إىل آلِة تصويٍر كبريٍة. 
قال: انُظر ما عنَدنا يف املعِرِض، واخَرت ما ُيناِسُبكم.

قلُت: اخَرتنا ما ُيناِسُبنا.
قال: كم وَجدتَّ سعَرها؟

قلُت: مئًة ومخسَني ألَف ريـاٍل!
عر؟ فوَن ختفيًضا يف السِّ قال: أمل مينحُكم املوظَّ

اجلريسي مع ملك السويد
كارل جوستاف
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قلُت: بلى واهللا، ولكنَّ املبلَغ ما يزال كبًريا.
قال: كم صاَر؟

قلُت: مئًة وثالثَني ألَف ريـاٍل.
قال: وكم معكم؟

قلُت: ال منلك سوى مخسَني ألًفا.
قال: ال بأس، أرِسل من يأُخُذ اآللَة.

، وشاهٌد  إنه درٌس من دروٍس كثريٍة يف الكرم، تعلَّمُته من أيب علي، وهو - يف الوقِت نفِسِه - َردٌّ عمليٌّ
، على َمن َيرى أنَّ هذه املناصَب َمغنٌم، فهَي يف احلقيقِة مسؤوليٌة وبذٌل وعطاء. واقعيٌّ

أمَّا دَعواُته للوفوِد الزَّائرِة على حساِبِه اخلاصِّ - يف وقٍت مل يكن �لِس الُغَرِف ميزانيٌة كافيٌة لدعوِ©م إىل 
عوديِة عندما نكوُن خارَج  الَغداِء والَعشاِء - فأكثُر من أن ُحتصى، ومثُل ذلك دَعواُتُه الكرميُة للوفوِد السُّ
اململكِة. وحني أهمُّ بدفِع بعِض املصروفاِت من ميزانيَِّة جملِس الغرِف يف املناسباِت، كان يأىب حبزٍم، وَيرُفُض 

َم والسبَّاَق يف اجلوِد والعطاء! إالَّ أن يكوَن هو املتقدِّ

اجلريسي في لقاء في البحرين مع 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 

أمير البحرين رحمه اهللا
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الدرُس السابُع: الثقافُة والخطابُة:

مل يتعلَِّم الشيُخ اجلريسيُّ اللغَة اإلنكليزيَة يف معهٍد خاصٍّ أو جامعٍة عامليٍَّة، ولكنه أتقنها مبجهوٍد فرديٍّ 
ن من إتقاِ¿ا باالهِتمام ½ا وممارسِتها يف  باالستعانِة مبعلِّمَني يف بداية الطريِق أخذوا بيِده إىل مبادِئها، مث متكَّ
أسفاِره اخلارجيَِّة، حىت غدا خطيًبا ِمصَقًعا فيها، قادًرا على االرجتاِل وإيصاِل أفكاِره إىل مستمعيِه، بلغة 
ؤ أو تردُّد! وكثًريا ما كان ُيفاَجُأ - يف أثناِء زيارِة الوفوِد األجنبيِة إىل اململكِة، أو  َلكُّ سليمٍة صحيحٍة دون تـَ
زيارِتنا هلم يف بالِدِهم - بالطلِب إليه أن ُيلقَي كلمًة يف الوفوِد ا�تمعِة، ورمبا مل ُيبلَّغ إال قبَل موعِد احلديِث 
بدقائَق! فكان بفضل اهللا تعاىل يرِجتُل ُخطبًة متميِّزًة بثقٍة بالنفِس واقِتدار، باللُّغِة العربيِة، أو باإلنكليزية. 
واخلطابُة بال ريٍب َمَلكٌة، لكنَّها حتتاُج إىل غزارٍة يف العلِم واملعلوماِت، واطِّالع على كلِّ جديٍد، وهذا ما 
الٌع على تفاصيله!  كان ميتاُز به الشيُخ، فما من موضوٍع اقتصاديٍّ ُيناَقُش يف حضوِره إالَّ وله معرفٌة به، واطِّ
ومل يتأتَّ له ذلك إال بكثرِة القراءِة، والرغبِة الدائمِة يف متابعِة ما جيدُّ يف دائرِة اهتماماِته! حىت إنه ليشُري يف 

كثٍري من كلماِته إىل املراجِع واإلحصائيَّاِت الصادرِة عن جهات موثوقة!

اجلريسي مع الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم حاكم دبي 



ناعيَّة رفةِ التِّجاريَّةِ الصِّ الفصل السادس - في الغُ

١٣٥

الدرُس الثامُن: صدُق المحبَِّة للوطِن:
مل أتلقَّ هذا الدرَس من الشيِخ كالًما منه أو ادِّعاًء، ولكنين رأيُته منه رأَي العني، فحبُّ الوطن ُمتغلغٌل يف 
ورِة املغلوَطِة عن اململكِة العربيِة  قلِبه، وهو يعربِّ عنه عمًال وسلوًكا، خصوًصا فيما يتعلَُّق بتصحيِح الصُّ

السعوديِة يف ُدوِل العاِمل.
للمملكِة وسياسِتها، وتعرَّضنا يف بعض  مبناِهِضَني  نواَجُه  املناسباِت والرحالِت اخلارجيَِّة  بعِض  وكنا يف 
املراِت ُملظاَهراٍت صاخبة ِضدَّ اململكِة وواقِعها يف احملافِل الدولية، فكانت َتْظهُر يف هذه األحداِث غريُته 
على  وُيلقي  وُحنكٍة  بذكاٍء  املعِرتَضِة  اجلموِع  اَخلطابَة يف  فيتوىلَّ  له،  اخلالُص  وطِنه، وحبُّه  على  الصادقُة 
شِة يف أذهاِ¿ِم، صادًرا يف ذلك عن معرفٍة عميقٍة وشاملٍة  ُر من الصورِة املغلوَطِة املعشِّ مسامعِهم ما ُيقِنُع ويغيـِّ

مبا يدوُر يف اململكِة، وَخبفايا ودقائِق األموِر فيها.

الدرُس التاسُع: االهتماُم باألسرِة:
وقفُت بنفسي على مدى اهتماِم الشيِخ بأسرِته وحرِصه على تربيِة أوالِده، وتعليِمهم وتدريِبهم، وغرِس 
وَن له من عمل. وإذا كنُت  القيِم األصيلِة يف نفوِسهم، مع حثِِّهم على العمِل الصاِحل، وإتقاِن كلِّ ما يتصدَّ

اجلريسي في لندن مع ولي عهد 
بريطانيا األمير تشارلز
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 . قد استفدتُّ منه كلَّ الدروِس املذكورِة آِنًفا، فال ريَب أن اسِتفاَدَة أوالِده وذويِه منها أصدُق وأعمقَُ
وكثًريا ما كنُت أستشُري الشيَخ يف بعِض ما يتِصُل برتبيِة األوالِد - وكان أبنائي حينها صغاًرا – فأمسُع منه 
ه ِيلَ النُّصَح  ما ينفُع ويفيد، بل كنُت أتأمَُّل حبرٍص وعنايٍة طريقَته يف خماطبِتهم والتعاُمِل معهم. وكان ُيوجِّ
دوًما فيما خيتصُّ بالدَّعوِة مع األبناِء، وقد أمثَرت تربيُته بتوفيِق اهللا تعاىل ما نراُه اليوَم يف أبناِئه، فهم مجيًعا 

من الرِّجال النَُّجباِء الناجحَني يف َعَمِلهم وِخْدمِتهم لوطِنهم، امللتزمَني بديِنهم واألخالِق احلميَدة».

رؤيٌة من داخِل الُغرَفة
ويقوُل األستاُذ حسني بن عبد الرَّمحن العذل(١) عن والدي حفظه اهللا:

ْلِه املاُل والنجاُح عبَد الرمحِن اجلريسيَّ عن مسؤوليِتِه االجتماعيِة؛ إذ أحسَّ - منُذ مرحلٍة مبكرٍة -  «مل يـُ
بضرورِة اقتطاِع جزٍء كبٍري من وقِتِه الثمِني خلدمِة ا�تمِع، فكان عمُلُه ونشاُطُه يف الغرفة التجاريِة الصناعيِة 
بالرياِض، مث يف جملس الُغَرِف السعوديِة، قناتني للجريسيِّ لَبدِء العطاِء االجتماعيِّ عرفاًنا بَدْيٍن للبلِد الذي 
الواسِع  العاِمل  إىل  ومنها  املدينِة،  رحابِة  إىل  القريِة  بساطِة  من  ليخرَج  طموحاِتِه  ع  ووسَّ واحَتَضَنُه  ظلََّلُه 

الفسيِح.

اجلريسي مع ولي عهد بلجيكا عند 
زيارته للغرفة التجارية بالرياض 

في عام ١٤١٤هـ

األمُني العاّم للغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياض. ١ .
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وكانت املسريُة العمليَُّة يف الغرفِة ذاَت ِشقٍَّني: أوُهلما االخنراُط يف عضويِة جملِس إدارِة الغرفِة لدوراٍت متتاليٍة، 
انتهت به ليصبَح نائًبا ثانًيا لرئيِس جملِس اإلدارِة، مث بدأِت احلقبُة الثانيُة والشقُّ الثاين من املسريِة عندما قرَّر 
اجلريسيُّ خوَض انتخاباِت الغرفِة على رأِس قائمٍة من رجاِل األعماِل ½دف التغيِري اجلذريِّ يف أداِء الغرفِة، 
َر©ا الدولُة هلذا القطاِع؛ ليكوَن  ، واإلفادِة من املساحِة الرحبِة اليت وفـَّ ومواكبِة الدوِر اجلديِد للِقطاِع اخلاصِّ

مشارًكا حقيقي³ا يف النهضِة االقتصاديِة ويف صناعِة القراِر االقتصاديِّ والعالقاِت مع اخلارِج.
الثمرَة احلقيقيَة جلهِدِه املتواصِل عندما فازت قائمُتُه دوَن اخرتاق، وأصبح رئيًسا �لِس  وَجىن اجلريسيُّ 

اإلدارِة باإلمجاِع، وما زاَل ينهُض بأعباِء الرئاسِة خلمِس َدوراٍت متتاليٍة؛ مدُة كلٍّ منها أربُع سنواٍت.
ومنُذ اليوِم األوِل لرئاسِتِه ا�لَس بدأت رياُح التغيِري والتطويِر ©بُّ على أداِء الغرفِة، فقاَد مع زمالئه محلَة 
مدِّ جسوِر التواصِل مع األجهزِة احلكوميَِّة على مجيِع املستوياِت، ولقَي آذاًنا صاغيًة وقلوًبا منفتحًة، نَفَذ 
رَكِة احلقيقيِة بني الِقطاَعِني احلكوميِّ  وزمالُؤُه ِ½ا إىل مراكِز صناعِة القراِر، ووَضعوا اللَِّبناِت األوىل للشِّ

. واخلاصِّ
مث قاَد اجلريسيُّ يف ا�لِس محلًة أخرى ال تقلُّ أمهيًة عن احلملِة األوىل؛ ملدِّ جسوِر التواُصِل مع الشركاِء 
االقتصاديَني يف اخلارِج، مبرافقِة فريٍق من ا�لِس للوفوِد املسافرِة إىل الدوِل العربيِة واألجنبيِة، وبدأِت الوفوُد 

اجلريسي مع الرئيس
األمريكي السابق جورج بوش 
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النظريُة بالتقاُطِر على الغرفِة؛ إىل أن أصبَحت زيارُة الغرفِة ركًنا أساسي³ا يف برنامِج أيِّ ضيٍف للمملكِة، 
فاراِت  بالسِّ تكون  ما  أشبَه  الغرفِة  وفوُد  والوزراِء، وصارت  الوزاراِت  ورؤساِء  الدوِل  رؤساِء  والِسيَّما 
االقتصاديِة للمملكِة، وَحِظَيت بالدعِم والتأييِد من احلكومِة ممثَّلًة بالِوزاراِت املعنيَِّة؛ كالداخليِة، واخلارجيِة، 

واملاليِة، والتجارِة والصناعِة، والعمِل، والشؤوِن االجتماعيِة، والصحِة، واالقتصاِد، والتخطيِط.
ولقد كان للجريسيِّ أثٌر فاعٌل يف تلك احلَمالِت واملبادراِت؛ أل¿ا تنسجُم مع طبيعِتِه وتركيبِتِه النفسيِة؛ فهو 
، ومل ينَس وزمالُؤُه  دبلوماسيٌّ بطبِعِه وَدِمٌث بطبيعِتِه؛ لذا َكَسَب قلوَب عاِرفيِه يف الِقطاَعِني احلكوميِّ واخلاصِّ
ُهم األساسيَّ جتاَه ُمنتسيب الُغرفِة، وأصبحِت الغرفُة خليَة حنٍل ال ختلو من النشاطاِت واالجتماعاِت  ُهم  وواجبـَ تـَ مهمَّ
ِصه. على مداِر العاِم، ناهيك عن أنشطِة اللجان اليت يشارُك فيها زهاُء ألِف رجل أعماٍل؛ كلٌّ يف جماِل ختصُّ

ِل بعَد أن شعَر بأنه أدَّى دوَرُه على أكمِل وجٍه، ولكن املرَء  ولقد أبدى اجلريسيُّ الرغبَة ِمراًرا يف الرتجُّ
يصُل إىل مرحلٍة يصبُح بعَدها ُملًكا عام³ا ال يستقلُّ بقراِرِه عن الرغبِة العامَِّة مهما كان الثمُن باهًظا من بذل 
ًال النقَد أحياًنا  ِة متحمِّ اجلهِد والوقِت والصحِة. ومن َمث فإن اجلريسيَّ كان ينقاُد للرغبِة العامَِّة ويقبُل باملهمَّ

ممَّن ال ُيدركون بواطَن األموِر؛ كأنَّ لساَن حاِله يقوُل:
َعَرْفَت  َشيًئا  وغاَبْت  َعنَك  أشياُء

أما على الصعيِد الشخصيِّ فإن إجناَز اجلريسيِّ أكُرب وأوسُع من أن ُحيَصَر: سواء يف جماِل املشاريِع ومنوِّ 
ذلك  ومن  املعمورِة.  بقاِع  ُخمَتِلف  من  والشهاداِت  األوِمسَِة  يف  املتمثِِّل  املعنويِّ  التقديِر  يف  أو  األعماِل، 
فوُزه بعضويِة الشرِف من األكادمييِة الروسيِة للعلوِم االجتماعية، اليت مل حيَظ ½ا سواُه يف منطقِتنا العربيِة. 
وحسُبه شرًفا أن يقوَم بالتوقيِع على اتفاقيِة التعاوِن االقتصاديِّ مع جنوِب إفريقيا حبضوِر وشهادِة خادِم 
احلرَمِني الشريَفِني امللِك عبِد اِهللا بِن عبِد العزيِز الذي كان ولي³ا للعهِد آنذاك، وكذلك توقيُع اتفاقيِة التعاوِن 
، وكان  االقتصاديِّ مع روسيا يف موسكو مع نظِريه السيِّد برمياكوف رئيِس غرفِة التجارِة والصناعِة الروسيِّ

ذلك برعايِة خادم احلرَمِني الشريَفِني امللِك عبِد اهللا بن عبِد العزيِز والرئيِس الروسيِّ فالدميري بوتني.
وقلَّما يسافُر وفٌد حكوميٌّ ال يكوُن فيه اجلريسيُّ إال وُيسأُل أعضاؤه عنُه باالسم؛ خاصًة بعَد أن أبلى بالًء 

حسًنا يف جملِس الغرِف رئيًسا ونائًبا للرئيِس من قبُل، ومشارًكا يف الوفوِد وجمالِس األعماِل املشرتكِة. 
، فهو يتسُم باألدِب اجلمِّ وُحسِن  وأختُم باإلملاِح إىل مزايا العمِل املباِشِر مع األستاذ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
التعامِل والتداوِل واملشورِة، وامليِل إىل التوافِق وجتنُِّب التصادِم؛ لذا حظَيْت معظُم قراراِت ا�لِس بدعٍم 

ومؤازرٍة من األعضاِء؛ أل¿م كانوا ُشركاَء يف صناعِتها.
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اجلريسي مع الرئيس الفرنسي
السابق جاك شيراك

اجلريسي مع رئيس وزراء جمهورية الصني
 فى مزرعته باملزاحمية
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أما على الصعيد االجتماعيِّ فال يكاُد يتخلَُّف اجلريسيُّ عن املناسباِت املهمَّة، حىت صار ُيفتَقُد يف أيِّ مناسبٍة 
ال تسمُح ظروُفه حبضورها، وقد زاده ذلك عبًئا على عبء، ولكنه عاقٌد العزَم على الوفاِء ½ذا االلتزاِم 

مهما كلَّفه من مشقٍَّة وَنَصب.
، وحديقٌة  أتوقَُّف عنَد هذا الَقْدِر؛ ألن سريَة األستاذ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ حافلٌة بالَعطاِء، وهي ِسْفٌر ثريٌّ
غنَّاُء، و¿ٌر متدفٌِّق، َحياُر املرُء من أين يبدُأ يف احلديِث عنها، وماذا خيتاُر منها، فالنجاُح حمبٌَّب للنفوِس، وهو 
ما حقَّقه األستاُذ اجلريسيُّ بكلِّ املقاييِس، وحسيب أن أردَِّد - ألحثَّ نفسي على اللَّحاِق بِه وبأمثاِلِه مَن 

الناجحَني - ما قاله الشاعُر العريبُّ:
ُهوا ِإْن مل َتُكوُنوا ِمثَلُهْم      ِإنَّ التََّشبَُّه بالِكراِم َفالُح      فَتَشبـَّ

أما األستاُذ محُد بن صاٍحل احلميدان(١) فيورُد بعَض املواقِف والذكرياِت اليت مجعتُه بوالدي فيقول:
النبيلِة اليت يتَّصُف ½ا الشيُخ عبُد الرمحِن  باِع  الطِّ العمِل وحبُّ اخلِري جزٌء من  «التواضُع واإلخالُص يف 
، ومن تواُضِعِه أذكُر حرَصُه - أطاَل اللهر يف ُعُمِره - على ُمصافَحِة مجيِع أعضاِء الوفوِد الزائرِة  اجلريسيُّ
في الغرفِة املستقبلَني للوفِد، صغِريهم  للغرفِة عندما يكوُن يف استقباِهلم، وكذلك حرُصُه على مصافحِة موظَّ

وكبِريهم.

اجلريسي مع رئيس جنوب إفريقيا 
السابق نيلسون مانديال عند زيارته 

للغرفة التجارية بالرياض

نائُب األمِني العامِّ للغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياض. ١ .
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راِز األوِل؛ فهو حريٌص على االستماِع لكلِّ من لديه رأٌي أو مشكلٌة،  وأشهُد له بأنه مستمٌع جيٌد من الطِّ
ومن ذلك أذكُر له - برغِم كثرِة مشاغِله - استماَعُه املطوََّل ملشكلة أحِد ذوي االحتياجات اخلاصة الذي 

حضَر  إىل َمبىن الغرفِة عند زيارِة أحِد كباِر الشخصيَّاِت. 
، فكيف ألحٍد أن ينسى ذلك املوقَف عندما استقبلِت الغرفُة أحَد  دِع باحلقِّ وأشهُد له بأنه جريٌء يف الصَّ
الوفوِد التجاريِة األمريكيِة يف أوائِل التسعينيَّاِت امليالديِة، وأقاَمت حفَل غداٍء تكرميًا للوفِد، حبضوِر رئيِس 
، وعلى إحدى طاوالِت الَغداِء - وكنُت جالًسا عندها - حتدََّث أحُد  الغرفِة الشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
ٍع اقتصاديٍّ ُدِعَي إليه ملُك املغرِب احلسُن الثاين -رمحه اُهللا-  ضيوِف الوفد األمريكي عن مشاركِتِه يف جتمُّ
وأنه يف اجللسِة اخلتاميِة – وقد كان الشيخ عبدالرمحن اجلريسي حاضًرا - ُتِلَي البياُن اخلتاميُّ للُملتقى، 
ٍع اقتصاديٍّ دَعت إليه الوالياُت املتحدُة األمريكيُة، يشمُل  وُذكر يف البياِن أنه جرى االتفاُق على إنشاِء جتمُّ
بالتعقيِب، فسمح  ! فرفَع اجلريسيُّ يَده مستأذًنا  دوَل الشرِق األوسِط، ومنها دولُة االحتالِل اإلسرائيليِّ
تـََّفق  امللُك له بالكالِم، فأوضَح الشيُخ اجلريسيُّ أن ما ُذكَر يف البياِن اخلتاميِّ عن عضوية دولة االحتالل مل يـُ
عليه بتاًتا، ومن َمثَّ أُلغَيت هذه الفقرُة من البياِن. وكان الضيُف املتحدُِّث معجًبا جبرأِة اجلريسيِّ وَصراَحِته 

ووضوِحه.

اجلريسي في لندن مع رئيس الوزراء 
البريطاني السابق جون ميجر 
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وأشهُد للشيِخ عبِد الرمحِن أنه رجٌل طموٌح ناجٌح، وعندما تبحُث يف مقوِّماِت جناِحِه، جتُدها متمثِّلًة يف 
حتديِدِه الدائِم ألهداِفِه، والسعِي الدؤوب إىل بلوِغها، وتفانيِه يف العمِل، وإخالِصِه يف حتقيِقها. 

وأتذكُر منُذ ِصَغري حني كان حملُّ والدي - رمحه اهللا وغفر له - ليس ببعيٍد عن حملِّ الشيِخ عبِد الرمحِن، 
يف شارِع امللِك فيصل (شارِع الوزيِر): 

أن الوالَد كان يشُري إىل الشيِخ عبِد الرمحِن باإلعجاِب والتقديِر، والثناِء على نبوِغِه، وكان يذكُر يل - وهو 
سـي الغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض، وأحُد رجاِل األعماِل فيها - أن الغرفَة كانت حريصًة  أحُد مؤسِّ
على استقطاِب رجاِل األعماِل الفاعلَني؛ للمشاركِة يف جملِس إدارة الغرفِة، وأن والدي كان أحَد من سعى 
ُم الكثَري  ِة إعجاِبِه به، وقناعِتِه أنه سيقدِّ إىل استقطاِب الشيِخ عبِد الرمحِن للمشاركِة يف جملِس اإلدارِة؛ لشدَّ

. للغرفِة، وللمجتمِع السعوديِّ
إن عطاَءُه املستمرَّ واقتطاَع الكثِري من وقِتِه للمشاركِة يف املناسباِت االجتماعيِة واإلنسانيِة واخلرييِة، جيَعُلين 
راِز األوِل، فبالرغِم من رئاسِتِه �موعِتِه التجاريِة، ولعدٍد من اجلمعيَّاِت اخلرييِة،  أشهُد له بأنه إنساٌن من الطِّ
اليت تضيُف إىل أعبائِه املزيَد من العبِء واالنشغاِل، برغِم ذلك نراُه دائًما -أدام اُهللا عليه الصحَة والعافيَة- 
؛ ليزرَع فرحًة  ُر عن أيِّ مشاركٍة، سواٌء كانت ختتصُّ بالغرفِة، أو كانت على املستوى الشخصيِّ ال يتأخَّ

اجلريسي مع املستشار النمساوي 
السابق كورت فالدهامي في النمسا
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ا على أن تكوَن الغرفُة مشاِركًة يف األحداِث، وعلى تقدِمي صورٍة مجيلٍة  يف وجِه الداعي، فهو حريٌص جد³
عنها، قبَل أن ينظَر إىل صورِة شخِصِه الكرِمي، وهذا السلوُك لديه نابٌع من تواُضِعِه الشديِد، وهدوِء طبِعِه 

الذي يلَحُظه كلُّ من يلقاه عن قرٍب.
وأختُم شهاديت عن الشيِخ عبِد الرمحِن مبوقٍف طريٍف، ُيظهُر دماثَة أخالِقِه، وَظْرَفُه، وسرعَة البديهِة لديه: 
اعتادت جلنُة شباِب األعماِل بالغرفِة استضافَة عدٍد من رجاِل األعماِل الشباِب، ورجاِل األعماِل الروَّاِد 
يوِف يف تلك  ًبا بالضُّ ا على أن يكوَن مستقِبًال ومرحِّ لنقِل جتربِتهم للشباِب، والشيُخ اجلريسيُّ حريٌص جد³

اجللساِت. 
ويف ليلٍة افتتَح جلسًة ألحِد الضيوِف الشباب، مشًريا إىل أنه من شباِب األعماِل الناجحَني، وكان الضيُف 
َ أن الضيَف  حليَق اللحيِة والشارِب، وتبدو عليه حيويُة الشباِب، إال أنه يف أثناِء احلديِث عن جتربِتِه تبنيَّ
ليس من الشباِب، وذلك حني رفع بطريقٍة ال شعوريٍة طرَف (الشماِغ) وانكشَف بياُض شعِره، وبعَد أن 
انتهى الضيُف من حديِثِه، وقبل أن ُيتيَح الشيُخ عبُد الرمحِن الفرصَة للحضوِر إللقاِء األسئلِة على الضيِف، 

وبعَد شكرِه على نقِل جتِرَبِتِه الناجحِة - استدرَك اجلريسيُّ قائًال: 
َ يل أنه يف عمري! فانفَجَر  إنين يف بدايِة اجللسِة أشرُت لألخ الضيِف بأنه أحُد الشباِب الناجحَني، وقد تبنيَّ

حِك، وكانت لفتًة طريفًة من الشيِخ». احلضوُر بالضَّ

اجلريسي مع رئيس الوزراء املاليزي 
السابق مهاتير محمد
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اجلريسي يلتقي
 رئيس مجلس الوزراء التركي 

رجب طيب أردوغان

اجلريسي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني 
الراحل رفيق احلريري في سفارة لبنان 

في الرياض
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رؤيٌة من خارِج الغرفِة:

كاَن والدي حريًصا أشدَّ احلرِص على متثيِل وطِنِه يف كلِّ تفاصيِل حياِتِه، وليس متثيَل رجاِل األعماِل يف 
الغرفِة التجاريِة وحسُب.

ويذكر الدكتور تيسري كمنكاش(١)  بعَض مواقِفه ومشاهداِته يف أثناِء زيارِة وفٍد سعوديٍّ برئاسة والدي 
إىل أوكرانيا، فيقول:

«يف شهِر أيَّار (مايو) من عاِم (٢٠٠٥م) لِقيُت يف العاصمِة األوكرانيِة (ِكِييْف) أوَل مرة األستاَذ عبَدالرمحِن 
من  مؤلًَّفا  أوكرانيا  زار  الذي  السعوديِّ  الوفِد  رئيَس  آنذاك؛  السعوديِة  الُغرِف  جملِس  رئيَس  اجلريسيَّ 
بِن صاٍحل  الدكتوِر فهِد  ، وحبضوِر  السعوديِّ الوطينِّ  ِقطاعاِت االقتصاِد  مخسَني رجَل أعماٍل ميثِّلون كلَّ 
السلطاِن األمِني العامِّ �لِس الغرِف السعوديِة، واملهندِس سعٍد املعجِل نائِب رئيِس الغرفِة التجاريِة الصناعيِة 

بالرياِض.

كنُت قد مسعُت الكثَري عن مناقِب اجلريسيِّ وخربِتِه وَكَفاَءِتهِِ وانضباِطِه، وِطيِب معَشِرِه، وصِربِه العظيِم 
على االستماع إىل اآلَخِر، واحرتاِمِه ألهِل وطِنِه ورجاالِتِه، وفوَق ذلك كلِِّه اعتزاُزه ببيئِتِه وبوطنِه، فكان 

ٌة يف نفسي، وحمبٌة خالصٌة يف ِوجداين.  للشيِخ مكانٌة خاصَّ

َب به باسِم رئيسِة الوزراِء األوكرانيِة (يوليا تيموشينكو)، وألتفَق معُه على  فسارعُت إليه يف الفندِق؛ ألرحِّ
َجدوِل أعماِل لقاِء الوفِد السعوديِّ املقرَِّر معها، وعندما اجتمعُت به وجدتُّ نفسي أماَم رجٍل َطلِق اُملَحيَّا، 
، وَحياٍء  ُد هيبَة املسؤوليِة العامَِّة يف تواُضٍع جمٍّ مِت، جيسِّ ناصع اجلبني، أشمِّ األنِف، فائِق األناقِة، وقوِر السَّ

، وِحْلٍم كبٍري، وعقٍل راجٍح، ورجولٍة نادرٍة. فطريٍّ

بأ¿ا مجيلٌة ورائعٌة، وأضاف  العاصمَة األوكرانيَة؟ فأجاَب  الرتحيِب سألُتُه: كيف وجدتَّ  بعَد عباراِت 
ِحبَرفيِة الدبلوماسيِّ احملنَِّك: ولكنين تعلَّمُت أْن ال شيَء يف الدنيا يساوي َحفنًة من صحراِء بالدي، تعلَّمُت 
أنَّ َأمِسَي ويومَي وغدَي كلَّها مرتبطٌة ببالدي، تعلَّمُت أن أضَع (الوطَن) يف عيينَّ مث ُأْطِبَق َجفينَّ، َمزهو³ا 

ُمعتز³ا.

خبٌري اقتصاديٌّ بشؤوِن أوروبا الشرقية. ١ .
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وأذكُر أن فخامَة رئيسِة الوزراِء (تيموشينكو) سألتُه عن واقِع املرأِة يف اململكِة العربيِة السعوديِة؟ فأجاب 
متحدًثا بكلِّ فخٍر واعتزاٍز: 

إن ما تعيُشُه املرأُة السعوديُة من َوقاٍر وحفٍظ للكرامِة حتُسُدها عليه نساُء العاِمل، فما عملِت املرأُة السعوديُة 
يف املعامِل أو املصانِع، أو خرَجْت من بيِتها ليًال للبحِث عن لقمِة العيِش.

 إن املرأَة السعوديَة لديها كثٌري من االمتيازاِت سواٌء من األسرِة أو من ا�تمع، وال شكَّ أ¿ا ستنَجُح يف 
يَن اإلسالميَّ احلنيَف  َد أن الدِّ حتقيِق تنميٍة إسالميٍة حمضٍة، ونرجو أن تكوَن منوذًجا لكلِّ نساِء العاِمل، لتؤكِّ
ُهنَّ االقتصاديَة واالجتماعيَة منُذ قروٍن، وقبَل أن حتصَل النساُء الغربيَّاُت على قليٍل  قد أعطى النساَء حقوقـَ

من هذه احلقوِق.
وفيما بعُد، لقيُت اجلريسيَّ يف موسكو حَني أتاها تلبيًة لدعوِة أكادمييِة العلوِم الروسيَِّة اليت اختاَرتُه أوَل 

، وهو لقُب (أكادميّي).  شخصيٍة من الشرِق األوسِط، ومنَحتُه أرفَع لقٍب علميٍّ فخريٍّ
، جاءه عنَد انتهاِء  روى يل أبو عليٍّ يف هذا اللقاِء قصَة خبٍري أمريكيٍّ كان يعمُل لدى جمموعِة اجلريسيِّ
َعقِدِه حزيًنا، راجًيا جتديَد عقِدِه، وسأله الشيُخ اجلريسيُّ عن سبِب رغبِتِه يف ذلك؟ فأجابه بأن السبَب هو 

زوجُتُه اليت ُأعِجَبْت باحلياِة يف الرياِض، وال ترغُب يف العودِة إىل أمريكا.
: يبدو أن زوجَة األمريكيِّ ُمسلمٌة من أصٍل عريبٍّ!! فأجابين بأن اخلبَري األمريكيَّ وزوجَتُه  فقلُت أليب عليٍّ
: إن زوجَتُه َحِظَيت يف السعوديِة  أمريكيَّا األصِل والفصِل واحلسِب والنسِب! وقد قال اخلبُري األمريكيُّ
مبعاملٍة َمَلكيٍة ال حتُلُم ½ا أيُّ امرأٍة أخرى يف بالِدها، صحيٌح هي ال تقوُد السيارَة، لكْن مثَة َمن يقوُم خبدمِتها 
اِت الَوقوِد للتزوُِّد به، أو يف مرائِب  دائًما ويوفِّر هلا ما حتتاُج إليه، املرأُة يف السعوديِة ال تقُف يف أرتاِل حمطَّ
اإلصالِح، وال تؤرُِّق نفَسها أين ُتوِقف سيارَ©ا يف الزِّحاِم، وذكر أ¿ا تشعُر يف اململكِة بأماٍن حقيقيٍّ يف جوٍّ 
بعيٍد عن املضايقاِت أو األخالِق السيئِة، وبأن النظاَم األخالقيَّ اإلسالميَّ حيَفُظ لألسرِة كرامَتها، ويصوُ¿ا 
من كلِّ ما خيدُش احلياَء، إْذ ال مناظَر فاحشًة، وال اختالَط بني املرأِة والرجِل إال يف أضيِق نطاٍق، وهي 

سعيدٌة ½ذا النَمِط من احلياِة الكرميِة العزيزة.
هذا هو عبُد الرمحِن اجلريسيُّ الذي كان وال يزاُل عنواًنا وعَلًما ُمَشرًِّفا لبالِدِه يف الداخِل واخلارِج».



ناعيَّة رفةِ التِّجاريَّةِ الصِّ الفصل السادس - في الغُ

١٤٧

اجلريسي مع رئيس مالطا 
غيدو دي ماركو 

اجلريسي يلتقي الرئيس البرازيلي
 السابق لوال دي سيلفا 
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ُمرتَكزات النَّجاح
َم لنا من حبِر َجتِرَبِتِه الطويلِة ُزبدًة نافعًة باملرتكزات اليت ¿َضت  لندِع احلديَث لصاحِب هذه اإلجنازاِت ليقدِّ

عليها، فيقول:
ناعة واألعمال، أتأمَُّل كثًريا يف حايل  «بعَد هذه العقوِد من العمل اجلادِّ الدؤوِب يف مياديِن التجارِة والصِّ
: كيف تسىنَّ  اليوَم، وما بلغُتُه من حتقيِق األهداِف، والفوِز بأرقى النجاِح، فيجوُل يف َخَلدي سؤاٌل ُيلحُّ عليَّ
َيل الوصوُل إىل ما أنا عليِه اآلَن بعَد أن مل أُكن شيًئا مذكوًرا يف جماِل احلياِة العمليَِّة؟ ولعل يف إجابيت على 

هذا السؤال ما يفيد طالب املعايل وعشاق الطموح. وسأخلصها يف املرتكزات التالية: 
مع اهللا

ْر يف ِنَعِمِه وآالِئِه وعظيِم ُصنِعِه، وأكِثْر من دعاِئِه  ُكن قريًبا من اِهللا، واسَتحِضْر رضاُه يف قلِبَك دائًما، وتفكَّ
ومناجاِتِه، وَأرِجْع شكواَك أبًدا إليه. ولقد أيقنُت يف مسريِة حيايت الطويلِة أن النجاَح ال يتحقَُّق إال مع 

دِق معه. صفاِء الرُّوِح، وهذا الصفاُء ال يتأتَّى إال بالُقرِب من اِهللا والصِّ
جهٌد جماعيٌّ

إنَّ النجاَح ال يتحقَُّق إال مبجهوٍد مجاعيٍّ وتعاوٍن صادٍق، وهذا يعتمُد على األشخاِص الذين يعملوَن معَك 
ويقفوَن إىل جانِبَك؛ وإين َألَشهد أن شركة بيِت الرياِض وسائَر شركايت وأعمايل إمنا قامت على أكتاِف 
رجاٍل بذلوا من اجلهِد الكثَري، َجزاهم اهللا عينِّ خًريا. وكنُت وال أزاُل على قناَعيت بأن أهمَّ ما يقوُم عليه 
جناُح صاحِب العمِل: اختياُرُه الدقيُق َملن سيعمُل معه، وتيقُُّنُه من ُقُدراِ©م وَكَفاَءِ©ْم، وأ¿م يشاركونه الِقَيَم 
ذاَ©ا، وأن شخصيَّا©م أصيلٌة جمبولٌة على مبادَئ راسخٍة ال تتزعزُع، وحتقُُّقُه من َوالِئهم للعمِل وللُمنشأِة 

اليت يعملوَن فيها.
االلتزاُم بالكلمِة

َ بينهما ُعرى الثقِة واملسؤوليِة، وإنه ملن  إن التزاَم رجِل األعماِل والتاجِر بكلَمِتِه مع َعميِلِه، كفيٌل أن مينتِّ
املؤسِف حق³ا أال نرى للكلمِة واالتفاِق الشفهيِّ معًىن يف أياِمنا هذه، فما أيسَر أن ينُقَض التاجُر اتفاًقا مع 
عميٍل له، وما أسهَل أن ُخيِلَف وعًدا قطَعُه آلخَر. حىت بات الناُس ال يثُق أحُدهم باآلَخِر. والتاجُر امللتزُم 
ُر القارَئ الكرَمي بأن الذي  بكلمِتِه جتُدُه طيَب السمعِة، ُيقبُل عليه العمالُء ويرغبوَن يف التعاُمِل معه. وأذكِّ
كان بيين وبني األِخ مباَرك باَعاِرَمة - مديِر البنِك األهليِّ - إمنا هو كلمٌة، وكذلك األُخ َمحٌَد احلنطيٌّ 

الذي كَفَلين عنَد الشيِخ حممٍد اِملْشَعِل(١). 

انظر قصة الوالد معهما يف الفصل الرابع.  ١ .
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الشيخ عبدالعزيز بن نصار وقد حضر 
ملساندة اجلريسي في انتخابات الغرفة 

التجارية

صورة التقطت عام ١٩٧٥م، جتمع 
عبدالرحمن اجلريسي وعن يساره 

إبراهيم الغنام رحمه اهللا، وعن ميينه 
السيد كالره ومن بعده صالح املزيعل  
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ُل المسؤولية تحمُّ
ْن نفَسُه على حتمُّل  إن املرَء مهما أوَيت من ُقدراٍت وِجدٍّ ومهٍَّة، ال ميكُن أن يضمَن بذلك النجاَح ما مل يوطِّ
نتائِج عَمِلِه وقراراِتِه، وعليه أن يضَع يف ُحسباِنِه أن األخطاَء ليست مشكلًة؛ ولكنَّ  ِل  املسؤوليَِّة، وحتمُّ
املشكلَة أال يعرتَف باخلطِأ، وأالَّ يسعى جاهًدا يف تصحيِحِه. إن ُحنكَة رجِل األعمال الناجِح تتبدَّى يف 
ُحسِن االستفادِة من اخلـــسارة يف َجِين األربــاح، والتفكِري يف منافَذ جديدٍة للربِح، وأالَّ ُيعاِوَد اخلطَأ نفَسه؛ 

ألن َتكراَر اخلطِأ مراٍت جيعُل الشخَص شريــكـًا فيه.
إرادُة النجاح

من أهمِّ ُمرتكزاِت النجاِح أن يكوَن املرُء مريًدا له، وال ميكُن أن يتحقََّق ذلك دوَن إرادٍة ُصلبة وتصميٍم 
أكيد، إن احلياَة عموًما صعبٌة، والنجاَح فيها أصعُب، لكنه جديٌر ببذِل اجلهِد، ومثراُتُه تستحقُّ التحدَي، 
ولنعَلم أن احلياَة سلسلٌة متواصلٌة من الكفاِح، وإذا ما سَقطنا مرًَّة، فيجُب أن نعاوَد الَكرََّة ِمراًرا وأال نستسلَم 

 لليأِس؛ ألن تكراَر السقوِط - مع إرادِة التصويب - يزيُدنا قوًَّة وإصراًرا على السِري يف املستقبِل.
السمعُة الطيِّبة 

على كلِّ رجِل أعماٍل أن يصنَع لنفِسِه مسعًة طيبًة ُيشتَهُر ½ا يف السوِق، مث إنَّ عليه أن جيهَد يف احلفاِظ 
معِة والذكِر احلَسِن، حىت قيل: رأُس ماِل التاجِر مسَعُتُه. وإن السبيَل األقرَب إىل ذلك يكوُن  على هذه السُّ
بالتزاِم الصدِق واألمانِة، وُحسِن التعامِل واالستقامِة، مع أداِء االلتزاماِت املاليِة يف وقِتها، وجتنُِّب أسلوِب 

اجلريسي مع الشيخ سليمان الراجحي 
في لقاء مفتوح يستعرض فيه 

الراجحي جتربته الشخصية 
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ْرها عن أوقاِت  ُهم ورواتَبهم ويؤخِّ فيِه حقوقـَ املماطلِة يف أداء احلقوق، مع العمالِء والعاملني، ومن َميُطْل موظَّ
استحقاقها، َيُكْن فاقًدا لاللتزام مع القاعدِة األساسيَِّة لعَمِلِه، ومن َمث سيكوُن فاقًدا لاللتزاِم مع ُعَمالِئِه؛ 

سِتِه. وهذا حتًما سيؤدِّي إىل تشويِه ُمسَعِتِه، واإلساءِة إىل مؤسَّ
االهتماُم بدقائِق األمور

يذهُب الظنُّ ببعِض الناِس إىل أن النجاَح قائٌم على االهتماِم باألموِر الكبرية؛ كاالهتماِم بوضِع االسرتاتيجيَّاِت 
واُخلَطِط، واختياِر القياداِت اإلداريِة عاليِة الَكَفاَءة. وهذا صحيٌح يف اُجلملِة، لكْن من الضروريِّ أيًضا عدُم 
فَني يف املواقِع الثانويِة واملغموَرِة؛ ملا هلؤالِء من أثٍر كبٍري  االستهانِة بدقائِق األموِر واألشياِء الصغريِة، أو املوظَّ

 يف إجناِح العمِل أو اإلخفاِق فيِه.
إلى رجاِل المستقبِل

َه إىل أبناِئِه الشباِب بالنُّصح  مل يشِأ الوالُد أن ينهَي احلديَث عن مرتكزاِت النجاح والتفوُِّق قبَل أن يتوجَّ
، يقول  املياديِن جبرأٍة وشجاعٍة وعزميٍة وحتدٍّ ُخمَتِلِف  العمِل يف  والتوجيِه؛ تشجيًعا هلم على خوِض ِغماِر 

حفظه اهللا:
َه يف هذا املقاِم إىل أبنائي وإخواين من الشباِب السعوديِّ الطامِح إىل دخوِل عاِمل األعماِل  «أودُّ أن أوجِّ

والتجارِة، نصيحًة؛ آمًال أن جيدوا فيها ما ينَفُعهم:
لوا صعوَد القمِة، فلكلِّ جمتهٍد  أنصُحهم أن يتحلَّْوا بالصرب والثقِة بالنفِس، وأن يتسلَّحوا بالعلِم، وأالَّ يتعجَّ
نصيٌب، وليس عيًبا أن تبدَأ أيها الشابُّ بدايًة متواضعًة وحتثَّ اُخلطا حنَو املكانِة اليت تطَمُح للوصوِل إليها، 

فرحلُة األلِف ميٍل تبدُأ خبطوٍة واحدٍة.
ُهم، أولئك الذين  وأدعو شباَبنا أن يأخذوا ِعربًة، ويتمثَّلوا مناذَج رجاِل األعماِل السعوديَِّني والعرب وجتاِربـَ
هرِة والنجاِح.  تزُخُر ½م اململكُة ودوُل اخلليِج وسائُر بالِد العرِب، ممَّن ثابروا وكافَحوا حىت بلُغوا آفاَق الشُّ
خِر، وارتَقوا الِقَمَم خطوًة بعَد خطوٍة حىت  فر، وحنُتوا طريَقُهم يف الصَّ وقد بدأ كثٌري منهم ِمشواَرهم من الصِّ

تسنَّموا ُذراها، وباتوا أعالًما ُيشاُر إليهم بالَبناِن يف عاِمل املاِل واألعماِل.
ُلون التعامَل مع األقوياء». فكن قوي³ا دائًما؛ يف علِمَك وثقافِتَك، ووظيفِتَك وعمِلَك، فالناُس بعامَّة ُيفضِّ

كونوا ِعصاِميِّين ال ِعظاِميِّين
ِة ِكفاِحِه بعنوان «العصاميَّة» قال فيها: وقد سبَق أن كتَب والدي مقالًة عن قصَّ

«بدأُت حيايت التجاريَة ُحبُلٍم ليَس إال؛ فِمن حملٍّ صغٍري يف احليِّ التجاريِّ مبدينِة الرياِض واصلُت صعوَد 
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ُسلَِّم النجاح يف عاِمل املاِل واألعماِل، حىت أصبَح ُحُلمي حقيقًة وواقًعا ملموًسا، فأنا مل أِرْث عن والدي 
ِه واجتهاِدِه،  أيَّ ثروٍة؛ بل ورثُت العصاميَة، والعصاميُة صفٌة تطَلُق على كلِّ من َيِصُل إىل مراتَب ُعليا ِجبدِّ
 ، وال يعتمُد يف ذلك على غِريِه؛ من عشريٍة، أو قبيلٍة، أو حىت إرٍث، وهي نسبٌة إىل عصاِم بِن َشْهَربٍ اَجلْرميِّ

بياينِّ فيه: حاجِب النُّعماِن بِن املنذِر، وأصُل التنويِه به هو قوُل النابغِة الذُّ
ْفُس ِعَصاٍم َسوََّدْت ِعَصاما           َحىتَّ َعال وَجاَوَز اَألْقواما نـَ   
َرتـــــــُه َمِلًكا ُهـــــــماما وَعلََّمتُه الـــــَكرَّ .. واِإلْقــداما            وصــــــَيـَّ   

على  وال  قوِمِه  على  متَّكٍل  غَري  وباكتساِبِه،  بنفِسِه  قدَرُه  يرفُع  ملن  مثًال  عصاٍم  نفُس  اختَُِّذْت  هنا  ومن 
َمفاِخِرِهم.

البدايِة،  انطلُقوا من  الذين  احلبيِب مناذُج كثريٌة من  بلِدنا  لدينا يف  بل  استثناًء يف ذلك،  أعدُّ نفسي  وال 
اِر احلروِب،  وحقَّقوا جناحاٍت متميِّزًة؛ ولكن جيُب التفريُق بينهم وبني َمن حَصَل على الثَّروِة ُمصادفًة؛ كُتجَّ
وكَمن حَصَل عليها دوَن مكافحٍة يف تكويِنها، أو من ُيطَلُق عليهم صفُة (عظامي)؛ أي: يعتمُد على ِعظاِم 

أجداِدِه يف ذلك.
ِل إىل النجاِح وتكويِن الثَّروة. فُيسِعُدين يف  ِه إىل الشباِب املتعجِّ ومناسبُة حديثي هذا هي رغبيت يف التوجُّ
َم بعَض األفكاِر اليت استقيُتها من ُخمَتِلِف التجاِرِب التجاريِة اليت عايشُتها َطواَل اخلمسَني  هذا املقاِم أن أقدِّ
عاًما املاضيِة، وكلِّي أمٌل يف أن تكوَن تلك األفكاُر والقواعُد ذاَت فائدٍة للشباِب الطامِح يف أن يكوَن له 

دوٌر فاعٌل يف جمتمِعِه، بأعماِلِه التجاريِة، أو غِريها من ا�االِت احلياتيِة األخرى.
ُل على اِهللا، فمىت متَّ ذلك، فإن اإلنساَن يكوُن  مِتها التوكُّ ويف رأيي للنجاح عدٌد من العوامِل، يأيت يف مقدِّ
َرٍض عليه القياُم به لتجاوِز ما يواجُهُه يف حياِتِه من َعَقباٍت. عندما يبدُأ شخٌص عمًال  قد قام بأهمِّ ُعنُصر مفتـَ
جتاري³ا، رمبا يواِجُه يف بعِض اللَحظاِت َعَقباٍت كثريًة، تؤدِّي به إىل اخلسارِة، وقد مررُت بذلك يف بدايِة 
حيايت العمليِة؛ ومتنَّيُت حيَنها لو مل أكْن بدأُت؛ فقد عانيُت اخلسارَة يف مطَلِع عملي التجاريِّ مدَة سنتني؛ 
لي عليه جَعلين أصُمُد، وال أصاُب بأيِّ نوع من اليأِس أو اال¿زاميِة؛ بل تعلَّمُت من  لكنَّ إمياين باِهللا وتوكُّ
َر من الظروِف اليت مررُت ½ا، ومل ُأذِعن هلا؛ بل عِملُت على تفاديها يف املستقبِل. أخطائي، وأخذُت الِعبـَ

أنا شخصي³ا ال أعتقُد وجوَد أعماٍل جتارية أو غِري جتاريٍة، ال يواِجَه صاحُبها َعَقباٍت ملموسًة، وخاصًة يف 
ِل عليه قبَل كلِّ شيء، مقرتًنا بالعمِل اجلادِّ، سيكوُن سهًال عليه  مرحلِة البداياِت؛ ولكْن باإلمياِن باِهللا والتوكُّ

ل! ُل على اهللا دون عمٍل وبذِل جهٍد فهو تواُكٌل مذموٌم ال توكُّ جتاوُزها، أما التوكُّ
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قد  اليت  ياِت  والتحدِّ املصاعِب  من  أليٍّ  االستسالِم  وعدُم  الصُرب  فهو  بسابِقِه،  املرتبُط  الثاين  العامُل  أما 
يواجُهها الشابُّ يف حياِتِه التجاريِة، فالشابُّ عندما يبدُأ عمَلُه التجاريَّ جيُب عليه أن يدرَك أن هذا النشاَط 
هو مصدُر رزِقِه على املدى الطويِل، فعليه أن يبَين حياَتُه على أساِس أ¿ا ختُدُم أهداًفا طويلَة املدى ترفُع 
من شأِنِه، وليست ختُدُم أهداًفا آنيَّة، ومهُّه الوحيُد هو الرِّبُح مهما كانت الوسيلُة املؤدِّيُة لذلك؛ ألنه بذلك 
قد يبين ثروًة فقط، وال يبين َجمًدا وال مسعًة، وهذا ُمرتبٌط بوجوِب تواُفِر أخالقياِت العمِل اليت حضَّ عليها 
اِر الذين ُيشار إليهم بالَبناِن: ال يكذُب، وال يسرُق،  اإلسالُم؛ فالتاجُر الذي يريُد أن يكوَن يف مصافِّ التجَّ

، واألرزاق على اِهللا. وال يظلُم، وال يسيُء لآلخريَن، كلمُتُه كلمُة شرٍف، وقوُلُه قوُل حقٍّ
أما العامُل الثالُث، فهو التعلُُّم املستمرُّ، والسعُي إىل اكتساِب املزيِد من اخلربِة واملعرفِة، وخاصًة يف جماِل 
يرغُب يف  الذي  املشروِع  باختياِر  قياِمِه  عنَد  االرجتايلُّ  الطابُع  عمِلِه  على  يغلُب  ال  نفِسِه، حبيُث  العمِل 
موِح أن  استثماِر أمواله فيه؛ بل يبدُأ بدراسِة املشروِع واإلعداِد له. وجيُب على رجِل األعماِل الشابِّ الطَّ
، وعليه أن يكوَن مثقًَّفا يف ا�اِل الذي  اِت اخلارجيِة اليت تؤثُر يف نشاِطِه التجاريِّ ًقا للمتغريِّ يطوَِّر نفَسُه َوفـْ
يعَمُل فيه. وإن تعلَُّم اللغِة األجنبيِة له أمهيٌَّة كبريٌة، وخاصًة اللغَة اإلنكليزية، وتأكيًدا على ذلك أذكُر أنين 
يف بداياِت حيايت التجاريِة مل أكْن أجيُد اإلنكليزيَة، ولكن بفضٍل من اِهللا، وإدراًكا مينِّ ألمهيِة تعلُِّم تلك 
نُت من إجاَدِ©ا، وقد أفادين ذلك كثًريا وكان له آثاٌر  اللغِة، بذلُت من الوقِت الكثَري يف تعلُِّمها إىل أن متكَّ
إجيابيٌة عميقٌة عليَّ شخصي³ا، وعلى ُخمَتِلِف األنشطِة التجاريِة اليت أمارُسها، وعلى مكانيت العمليَّة يف املياديِن 

العامليِة، والزِّياراِت اليت أقوُم ½ا، والوفوِد اليت أستقبُلها.
سِة  وتأكيًدا على أمهيِة مواكبِة التطوُِّر وضرورِتِه، فإنين أذكُر أنه قبَل أربعِة ُعقوٍد من الزماِن، بدأنا يف مؤسَّ
ُمشتقَّاِتِه  من  احلاسوِب  بعَد  ما  مث  احلاسوُب،  جاء  بعدها  الكاتبِة،  اآللِة  يف  باالستثماِر  الرياِض)  (بيِت 
التكميلية، فهل دون هذه العقليِة الراغبِة يف التطوُِّر، كان ميكُن أن يـََتسىنَّ ملؤسسِة (بيِت الرياِض) ذاِت 
ساِت األعماِل التجاريِة يف منطقِة الشرِق  البداياِت املتواضعِة أن تتبوََّأ مكانَتها؛ لتصبَح إحدى ُكَربياِت مؤسَّ

األوسِط؟!
أخًريا: إن االنضباَط، والدقَة يف املواعيِد، وعدَم التسويِف، وعدَم تأجيِل أعماِل اليوم إىل الغِد، والنظرَة 
فَني وغِريهم - كلُّ ذلك من ُمقوِّماِت النجاح، اليت  املتفائلَة، واحرتاَم كلِّ املتعاملني - من عمالَء وموظَّ
َطواَل  لنا  ِمساٌت ستكوُن مصاحبًة  فيها؛ فهي  التفريِط  ِك ½ا وعدم  والتمسُّ التحلِّي  نعمَل على  أن  علينا 

سِة اليت نعمُل على إجناِحها». َمسريِتنا، وسرتُسُم شخصيَتنا وثقافَتنا، وشخصيَة املؤسَّ
الشباِب، من رجٍل خبٍري  نافعٍة جليِل  العصاميَِّة، وفيها ما فيها من نصائَح  تلَك كانت مقالَة والدي عن 
صَني يف الفكِر  ، وَيل هنا مالحظٌة ال ختفى على املتخصِّ ناجٍح صاحِب جتربٍة طويلٍة يف جماِل العمِل التجاريِّ
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، وهي أن أسلوَب والدي يف اإلدارِة مل يكن ينتمي إىل مدرسٍة إداريٍة دون ُأخرى، وال َمييُل إىل  اإلداريِّ
تطبيِق نظريٍة إداريٍة وإغفاِل ُأخرى، بل هو إداريٌّ بالِفطَرِة، يتعامُل مع املوقِف حبَسِب ما ُيناِسُبه، على الرُّغم 
اِلِه على أ¿م آالٌت وَمِكناٌت ضمَن  فيِه وُعمَّ من أنه مل يدُرس نظريَة اإلدارِة املوقفيَّة، وهو ال يتعاَمُل مع موظَّ
سها تايلور، ومل ينَجِرف لصاِحل  ركاِت وأدواِ©ا كما فعلت نظريُة اإلدارِة العمليِة اليت أسَّ ُعَدِد املصانع والشَّ
س إنتاَجُه َوفَق ُمراعاِة نفسيَِّة العامِل ومعنويَّاِته كما فعلت مدرسُة العالقاِت اإلنسانيِة  العامِل متاًما أو يؤسِّ

سها إلتون مايو وزمالُؤه. اليت أسَّ
وِق، وُيدرُك أنه يف نظام َمفتوٍح له ُمْدَخالٌت من موارَد بشريٍة  بل كان يعمُل بنظٍر ثاقٍب وُمتابعة دقيقٍة للسُّ
هٌة إىل ا�تمِع تتمثَُّل يف ُمْنَتجات  وماليٍة وآالٍت وغِريها، وله أنشطٌة جتري َوفَق أهداٍف، وله ُخمَْرجاٌت موجَّ
ُل فيما بعُد تغذيًة راجعًة تستفيُد منها شركاُته  َجمموعِة شركاٍت متنوَِّعٍة، جيري تداُوُهلا يف ا�تمِع وتشكِّ
َلت إليِه  ومصانُعه، و½ذا فإن أيَّ نشاٍط جتاريٍّ وصناعيٍّ يف حالِة َدَوراٍن متجدِّد، وهذا ِمْن َأحَدِث ما توصَّ

نظريَّاُت اإلدارِة، وهي نظريُة النِّظاِم املفتوِح اليت نَشَرها (كاتزكان).

أسراُر النَّجاِح
وأبدى الدكتوُر َمحَد البعادي(١) بعَض ملحوظاِتِه على أهمِّ أسراِر النجاِح يف حياِة الوالِد، وهي:

«الملحوظُة األولى: األهداُف.
ُه الَقراراِت اليت يتَّخُذها يف كلِّ  إن الشيَخ عبَد الرمحِن اجلريسيَّ رجٌل ذو أهداف، وهذه األهداُف توجِّ
أموِرِه. وهذه احلقيقُة متنُحُه وضوًحا يف الرؤيِة وُقدرًة على تقومي العمِل والناِس، سواٌء العاملوَن معه أو 
ِن  ُر الشيُخ االجتهاَد واملبادراِت الذكيَة واخلالَّقَة، ويكَرُه العشوائيَة واالضطراَب؛ أل¿ما يُدالَّ غُريهم. ويقدِّ
على ضياِع الرؤيِة وعَدِمها. ومع أنه رجٌل َودوٌد وصاحُب (نكتٍة) وراٍو بارٌع للقصِة، ومع أن للعاطفِة أثًرا 
كبًريا يف حياِتِه الشخصيَِّة؛ تراُه شديَد املوضوعيَِّة يف مسائِل العمِل، ويقوُِّم األشخاَص العاملَني معه - حىتَّ 
فوا  عيِد الشخصيِّ - تقوميًا موضوعي³ا صارًما مبني³ا على َمدى حتقيِقِهم لألهداِف اليت ُوظِّ لو أحبـَُّهم على الصَّ

من أجِلها.
الملحوظُة الثانيُة: اإلصراُر.

ساِتِه أهداًفا، مث يسعى  إن األهداَف دوَن إصراٍر على حتقيِقها ال قيمَة هلا؛ لذا فإن الشيَخ يَضُع لنفِسِه ومؤسَّ
مبثابرٍة إىل حتقيِقها.

سِة بيِت الرياِض سابًقا. نائُب الرئيِس التنفيذيِّ ملؤسَّ ١ .
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الملحوظُة الثالثُة: الَكَفاَءة اإلداريُة.
إن اإلصراَر على حتقيِق األهداِف ال قيمَة له دوَن وضِع الرتتيباِت الالزمِة إلجناِز األهداِف. ومع أنَّ علَم 
، بل يف إكساِب مهاراٍت وإجراءاٍت ووسائَل ذهنيٍة وعمليٍة مفيدٍة،  ا يف إعطاِء ُبعٍد نظريٍّ اإلدارِة مفيٌد جد³
فإن أفضَل أشكاِل اإلدارة هو ما أجنَز العمَل املطلوَب يف أسرِع وقٍت وأوفِر ُكلفٍة وأقلِّ عدٍد من العاملني. 
ساِتِه َوْفَق هذا اإلطاِر. وإذا وجد أحياًنا أن  وقد رأيُت الشيَخ يف كلِّ عمِله يسعى إىل حتقيِق أهداِف مؤسَّ
ًتا أو دائًما. قد  اهليكَل التنظيميَّ املعموَل به َحيُدُّ من الَكَفاَءة اإلداريِة، فإنه ال يرتدَُّد يف تغيِريِه أو جتاُوِزِه مؤقـَّ
سٍة ما مفيٌد إلجناِز أعماِهلا العاديِة لكنه غُري ُجمٍْد يف إجناِز عمٍل طارٍئ  جيُد مثًال أن التنظيَم املعموَل به يف مؤسَّ
ُم فيه الَكَفاَءة أو جلنة إلجناِز العمِل  ٍة عاجلٍة؛ لذا قد يتجاوُز هذا التنظيَم ويكلُِّف شخًصا بعيِنِه يتوسَّ أو مهمَّ

املطلوِب، وُيعطيهم الصالحيَّاِت اليت حيتاجوَن إليها.
فَني. الملحوظُة الرابعُة: العالقُة مع املوظَّ

ُم فيهم الَكَفاَءة:  ساِتِه، والِسيَّما من يتوسَّ كثًريا ما يقوُل الشيُخ لألشخاِص املعيَّنَني حديًثا يف مؤسَّ
فوه يف العمِل لديِه  «أرجو أال ُيفرَِّقنا إال التقاعُد أو املوُت»، وهو يعين ما يقوُل حبذافِريه؛ لذا يستمرُّ موظَّ

ُعقوًدا طويلًة، وكثٌري منهم يقضي كلَّ حياِتِه املهنيَِّة مع الشيِخ مل يعرف رئيًسا سواه. 

اجلريسي مع رئيس شركة 
مايكروسوفت بيل جيتس عند زيارته 

للمملكة عام ٢٠٠٩م
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ِة عوامَل، أمهُّها اثنان: وأعزو ذلك إىل عدَّ
للعمِل، مع ما يرتتَُّب على ذلك من  التامَّ - غَري املرتدِِّد -  الوالَء  فيِه  يتوقَُّع من موظَّ الشيَخ  األوُل: أن 

اإلخالِص واالجتهاِد وبذِل كلِّ سبيٍل إلجناِحه.
فيِه بإنصاٍف، حسَب ُعقوِدهم، وَيرعاُهم وحيِرُص  الثاين: أن الشيَخ يف مقابِل الوالِء والَكَفاَءة يعامُل موظَّ
ن من ذلك، يف عالقٍة تشبُه  على َمصاِحلِهم وُيشارُكُهم أفراَحهم وأتراَحهم، وَحيِرُص على لقاِئهم كلَّما متكَّ

يف بعِض نواحيها العالقَة األسريَة.
الملحوظُة الخامسُة: االنضباُط.

قبَل  سِة أحياًنا  املؤسَّ الرمحِن، كنُت آيت إىل  الشيخ عبِد  انضباًطا من  قلَّما رأيُت يف حيايت شخًصا أكثَر 
الدواِم بنصِف ساعة، خاصًة صباَح السبِت، ألتفقََّد مبانَيها ومراِفَقها، وأفاجُأ يف ُمعظِم األحياِن أن الشيَخ 
قد سبَقين إىل ما مهَْمُت به. لكنَّ انضباَطُه مل يكن مقتصًرا على املواظبِة ودقَِّة املواعيِد وااللتزاِم بكلِّ ذلك، 
وإمنا يشَمُل تنظيَم حياِتِه الشخصيِة واِملْهِنيَّة واالجتماعيِة على حنٍو تظَهُر فيه درجٌة عاليٌة من االنضباط، 
ُنُه  فهو يوازُن بني التزاماِتِه املخَتِلَفِة ويعطي كال³ منها حقَّها، ويوزُِّع وقَتُه على هذه االلتزاماِت توزيًعا ميكِّ

من إجناِزها مجيًعا.

اجلريسي يتوسط أعضاء إنفستكورب 
والرئيس األمريكي السابق جورج بوش 
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الملحوظُة السادسُة: النظرُة الشاملُة.
َر، هو جزٌء من منظومٍة أوسَع  يرى الشيُخ اجلريسيُّ أن العمَل احلرَّ سواٌء كان جتارًة أم صناعًة، مهما َكبـُ
منه؛ وبعُض هذه املنظومِة حتَت سيطرِة صاحِب العمِل وبعُضها ليس كذلك. ويف كال احلالِني ال بدَّ من 
التحقُِّق من تواُفِر أسباِب النجاح للعمِل؛ وبعُض هذه األسباِب ُيديُرها املالُك نفُسُه وبعُضها يقتضي العمَل 
مع آخريَن، وبعُضها يقتضي َخْلَق جوٍّ يسَمُح بالعمِل وحلِّ إشكاالِتِه يف امليداِن واستباِق هذه اإلشكاالِت؛ 
ساِتِه، وإمنا يسعى دوًما إىل بناِء عالقاٍت طيبٍة مع  لضماِن عدِم قياِمها. لذا ال يكتفي الشيُخ بإدارِة مؤسَّ

ُعَمالِئِه القائمَني واملتوقَّعني، مع العمِل على توفِري بيئٍة مهنيٍة وإداريٍة تساعُد على إجناِح األعماِل.
الملحوظُة السابعُة: الصدُق وااللتزاُم.

إذا  لكنه  مصلحِتِه،  لتحقيِق  عاديٍة  غَري  مهاراٍت  ذلك  ويستخدُم يف  بارٌع،  مفاوٌض  الرمحِن  عبُد  الشيُخ 
رِف الثاين بكلمٍة أو َعقٍد مكتوٍب أو أمِر شراٍء أو غِري ذلك من وسائِل  انتهى من املفاوضة وتعاقَد مع الطَّ

َل يف ذلك خسارًة.  االرتباِط، فإنه ينفُِّذ ما التزَم بِه حىت لو حتمَّ
وقد رأيُتُه مرات ينفُِّذ التزاماٍت خسَر فيها مبالَغ طائلًة، وهو يسعى بالطبِع إىل تقليِل خسارِتِه إذا َخِسَر، 
لكنه يلتزُم مبا وقََّع عليه. هذا االلتزاُم مع كونه واجًبا شرعي³ا وأخالقي³ا، هو – يف الوقِت نفِسه - مفيٌد للعمِل 
لون بضائَع بيِت الرياِض على ُمناِفسيها؛ الطمئناِ¿ِم إىل أن اجلريسيَّ  أيًضا، وقد رأيُت كثًريا من الزَّبائن يفضِّ

سيخُدُم بضاعَتُه حىت بعَد بيِعها وتسلُِّم مثَِنها، وسيلتزُم بصيانِتها، بل بتغيِريها لو لزَم األمر.
، ورغبُت يف املشاركِة ½ا لتسجيل  لُتها من واقِع عملي مع أيب عليٍّ هذه بعُض امللحوظاِت املتفرِّقة سجَّ
بعِض ذكرياِت العاملَني معه؛ آِمًال أن جيَد فيها طلبُة علِم إدارِة األعماِل دروًسا يستفيدوَن منها، سائًال اَهللا 

ِة والعافيِة». عزَّ وجلَّ أن ميَُدَّ يف ُعُمِرِه وُمينَّ عليه بالصحَّ

ُمشاَهداٌت عن ُقرب
كان والدي َجمَّ التواُضِع، شديَد االحرتاِم لُعقوِل اآلَخريَن، مهما تباعَد معُهم يف املكانِة أو الُعمر. 

وسأنقُل فيما يأيت ُمشاهداٍت وشهاداٍت ُألناٍس مقرَّبَني منه عايُشوا مواقَف معه.
حكى الكاتُب الصحفيُّ عبُداهللا العاصم موقَفِني شاهَدُمها يف أثناِء عَمِلِه يف الغرفِة التجاريِة بالرياض:

ثاِن بلغٍة عربية مكسرٍة ويضحكان، فلما  لََّم ومسعُت رجلِني يتحدَّ «املوقُف األوُل: كنُت يوًما صاعًدا السُّ
، واآلخَر عامُل نظافٍة بنغاّيل! اقرتبُت منهما، تبنيَّ أن األوَل عبُد الرمحِن اجلريسيُّ
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 ، املوقُف الثاين: جاء وفٌد غريبٌّ ملقرِّ الغرفِة، واجتمَع مع رجاِل أعماٍل سعوديني برئاسِة عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
هوا مجيًعا لتناوِل طعاِم العشاِء، وودَّعُهم أبو عليٍّ وهو يف غايِة السروِر، وقِدَم شابٌّ  وعقَب االجتماِع توجَّ
حنيٌل - والكلُّ يهمُّ باملغادرة - وَمهَس يف أُذِن اجلريسيِّ بكالم، عنَدها حتوَّل الرجُل الَودوُد املبتِهُج إىل 
ُبركاِن غضٍب، وخلع مشلَحُه (الِبْشَت) من كتَفيِه، ونادى الشخَص املسؤوَل عن تنظيِم العشاِء، وسأله 
صِة ألعضاِء الوفِد، وسائقي سيَّاراِت رجاِل األعماِل  موا العشاَء لسائقي السيَّاراِت املخصَّ حبزٍم: ملاذا مل تقدِّ
، وقال له: أرجوكم.. أرجوكم.. إ¿م َأْوىل من  احلاِضرين؟! وكلما همَّ الشخُص بالتوضيح قاطَعُه أبو عليٍّ
اجلميع يف تناوِل العشاِء، وليس عيًبا أن جيلُسوا على طاولِتنا لنأكَل مًعا، وهم أهمُّ ممَّن سواهم، وأنا مستعدٌّ 

َص مقعدي على طاولِة الطعاِم أليِّ سائٍق!  أن خيصَّ
إن هذا الغضَب الشديَد من الشيخ كان من أجِل سائٍق واحٍد مل يتناوِل العشاَء، وواِهللا إنه ليس سائَقُه، 
يدرَي هذا  أن  دوَن  نفِسها،  الطعاِم  قاعِة  للسائقَني وغِريهم يف  َصْت  قد ُخصِّ أماكَن كانت  أن  والواقع 

السائُق!».
صاِت يف دورِة االقتصاد، وحبقِّ اجلميِع يف  وكان والدي يؤمُن إمياًنا ُمطلًقا بضرورِة تكاُمِل عمِل التخصُّ

الرِّبح. 
يقول األستاُذ أمحد سامل بادويالن، الكاتُب املعروف: 

ُهما أو يتناَوْهلُما يف أحاديِثِه الصحفيَِّة؛ ولكين عرفُتهما من  ، مل ُيعلنـْ «سأورُد موقَفِني رائَعِني للشيخ اجلريسيِّ
أحِد العاملَني يف (بيِت الرياِض):

اليت تصرُفها  والعودِة  السفِر  تذاكِر  بإعداِد دراسٍة عن  اجلريسيِّ  لدى  فَني  املوظَّ أحُد  قام  األوُل:  املوقُف 
، فلو أنَّ اجلريسيَّ  ساِت اجلريسيِّ ألكثَر من ألَفي عامل، وهذا الرْقُم غُري رمسيٍّ بل هو تقديريٌّ جمموعُة مؤسَّ
، حيقُّ له - كأيِّ مواطٍن - أن ميارَسُه إذا اسَتوىف شروَط  افتتَح مكتًبا للسياحِة والسَفِر - وهذا نشاٌط جتاريٌّ
ُر سنوي³ا قيمَة نسبِة (اَحلْسم) اليت متنُحها اخلطوُط السعوديُة لوكاالِت السَفِر، هذا  الرتخيِص - فإنه سيوفـِّ
َم خدماِتِه لشركاٍت أخرى، من السهِل على اجلريسيِّ  فضًال عن أرباٍح أخرى ميكُن أن حيقَِّقها املكتُب لو قدَّ

جْلُبها بعالقاِتِه الشخصيِة وثقِة الناِس به.
ا ½ذا التوفِري، لكنَّه فاجأُهم بقوِلِه: إنين سعيٌد  ) سيكوُن سعيًدا جد³ ولقد توقَّع َمن أعدَّ الدراسَة أن (أبا عليٍّ
باجتهاِد من أعدَّ الدراسَة؛ ولكننا لو أردنا أن نعمَل كلَّ شيٍء، فكيف يستفيُد اآلخروَن منا؟! مث إن هذا 

! ِص جمموعِة اجلريسيِّ العمَل ليس من ختصُّ
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عضُو إدارِة الغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياض. ١ .

ُد باألرقاِم أن جمموعَة اجلريسيِّ لو أحدَثْت وكالَة دعايٍة وإعالٍن،  َمْت له دراسٌة تؤكِّ واملوقُف اآلَخُر: ُقدِّ
ُر يف السنِة الواحدِة ما ال يقلُّ عن مخسِة ماليِني ريـاٍل، وكان ردُّ أيب عليٍّ مثَل الردِّ السابِق، فهو  فإ¿ا ستوفـِّ

حريٌص على أال يستأثَر وحَده باألعماِل والرِّبِح، وأن ُيتيَح لآلخريَن فرَص العمِل والنجاِح.
، اإلداريُّ بالرؤيِة واملوقِف، الذي مل ُيراِودين شكٌّ يوًما يف متيُِّز أسلوِبِه  هذا هو الشيُخ عبُد الرمحن اجلريسيُّ
، وهو مل يدُرسُه يف جامعاٍت أو معاهَد، وإمنا هو نتاٌج لفكٍر  اإلداريِّ الذي أرى نتاِئَجُه ماثلًة أمام ناِظَريَّ
نريٍِّ استقاُه من جتاِرِب احلياِة واخلربِة يف العمل، ومن عقل متفتِّح واع؛ فهو بطبيعِتِه يأخُذ إجيابيَّاِت أيِّ عمٍل 
ويرمي سلبيَّاِته، ويعتقُد أن البناَء ال يتمُّ إال بعمليٍَّة تباُدلِيٍة تفاُعِليٍَّة، تبدُأ بتحديِد اهلدف، ُمثَّ القياِم بَدمِج 

ًال إىل حتقيِق ذلك اهلدف». جمموعِة نظرياِت اإلدارِة، توصُّ
ويف هذا املقاِم يذُكُر األستاُذ فهد بن ثنيَّان بن فهد الثنيَّان(١)  أهمَّ ما ملَسُه يف شخصيَِّة الوالِد فيقول:

«لقد تسىنَّ يل يف أياِم االنتخاباِت القصرية أن أقَف على جوانَب مثريٍة يف شخصيَّة الشيِخ عبِد الرمحِن 
؛ فقد وقفُت فيها على أمَريِن أعتقُد أ¿ما سبُب جناِحِه وحمبَِّة الناِس له: اجلريسيِّ

يُة وااللتزاُم. األمُر األوُل: التواضُع والعفويُة. واألمُر الثاين: اجلدِّ
فقد كان - حفظه اُهللا - من أوائِل الذين يصلوَن إىل مقرِّ احلملِة االنتخابيِة، وآخر من يغادُرها، بالرغِم من 
ُم  َمشاغِلِه الكثريِة، وللمرِء أن يتعلَم من ذلك دروًسا يف اجلدِّ واالنضباِط. ومع أن هذا املنصَب قد ال يقدِّ
ُر، كان عنَدُه مبنزلِة التزاٍم َقِبَلُه، وعليه أن يؤدَيُه بإتقاٍن، وأن يعطَيُه حقَُّه كامًال، وال خيفى  عنَدُه وال يؤخِّ
يِة يف متابعِة األموِر اليت يفتِقُدها الكثُري من رجاِل األعماِل،  ما يف هذا من درجة عاليٍة من االنضباِط واِجلدِّ

: وقد صدق فيه قوُل املتنيبِّ
      َعلى َقْدِر َأْهِل الَعْزِم َتْأِيت الَعزاِئُم           وَتأِيت َعلى َقْدِر الِكراِم اَملكاِرُم

ياِق نفِسِه، كنَت تراه َطواَل اليوِم يستقبُل الناخبَني ويتباَدُل معُهم أنواًعا شىتَّ من األحاديِث، كلٌّ  ويف السِّ
ِصِه، وكنَت تراُه يستقبُل الناَس بَأرحييٍَّة عجيبٍة وكأنه يعرُف كلَّ واحٍد منهم معرفًة خاصًة،  حسَب ختصُّ
أو كأ¿م من أصدقاِئِه اُخللَِّص حياِوُرُهم ومياِزُحُهم، حىت إن الكثَري من الذين َقِدموا لينَتِخُبوا غَريُه، كانوا 
حَني املنافسَني أنُفَسهم كانوا جيالسوَنُه وخيالطوَنُه حىت ليظنَّ املرُء  حريصَني على السالِم عليه. بل إن املرشَّ
أ¿م أعضاُء يف الئحِتِه االنتخابيَِّة. وهذا وإن كان يدلُّ على حمبَِّة الناِس له، فهو من جانٍب آخر يدلُّ على 
األَدب والتواُضِع اجلمِّ الذي يتمتَُّع به الشيُخ، والذي أكسَبُه حمبَة الناِس وثقَتهم. وقد قالوا قدميًا: كلُّ شيٍء 

َر َغال». َر َرُخَص، إال األدَب؛ فإنه إذا َكثـُ إذا َكثـُ
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الزَّواُج والذرِّيَّة
سنة  يف  وذلك  ُعمِره،  من  والعشريَن  الثالثِة  يف  وهو  حياِته؛  من  رة  مبكِّ مرحلٍة  يف  والدي  زواُج  كان 
ار، وبعد زواِجه بأربِع سنواٍت عام ١٣٧٧هـ استقلَّ  ١٣٧٤هـ، وكان حينها ال يزاُل يعمُل مع ابِن نصَّ
سِته (بيت الرياض). كان زواُجه متواِضًعا بعيًدا عن املظاِهِر اَجلوفاء؛ إْذ أقيَم يف منزِل أهِل  بعمِلِه يف مؤسَّ
زوجِته، واقتصَر احلضوُر على عائلَتِني فقط؛ مها أهُل العروس، وعائلُة اجلريسي، وانتهت إجراءاُت الزَّواِج 

بعد صالِة العشاِء دوَن أيِّ احتفاٍل، وكان املهُر ألَفي ريـاٍل فقط.
َة زواِجِه - كما لو كانت البارحَة - فيقوُل: ُر الوالُد قصَّ يتذكَّ

طايت، قال يل: يا ولدي، إنَّ جيَلنا غُري  ا عن ُخمطَّ ٌد يف أحد األياِم يف أمٍر كان بعيًدا جد³ «فاَحتَين عمِّي حممَّ
جيِلُكم، وزماَننا غُري زماِنُكم، وإن املُغِرياِت اليت يتعرَُّض هلا الشابُّ اليوَم قد حتِرُفُه عن جادَِّة االستقاَمِة، 
وإن الزواَج عصمٌة للمؤمِن، وهو النِّعمُة اليت أنعَم اهللا ½ا على العبِد املسلِم، بعَد َصِربِه عن املنكراِت، وُبعِدِه 

كينَة والرِّضا. عن احملرَّماِت؛ ليناَهلا باحلالِل، وجيَد فيها اُألنَس والسَّ
وآخَر؛  بني حٍني  تراوُدين  بل كانت  البتََّة،  بايل  غائبًة عن  تكن  الزواِج مل  فكرَة  إن  القوَل:  وأصُدُقــكم 
ُل طبيعَة عملي؟ مث من أيَن يل بتكاليِف الزواِج  ُبوَر اليت تتحمَّ ُر: أين أجُد الَزوَجة الرضيَّ الصَّ فكنُت أفكِّ

ومتطلَّباِتِه؟! 
وأبديُت لعمِّي عدَم رفضي املبدئيِّ للفكرِة، وذكرُت له ما أراُه من َعَقباٍت َحتُوُل بيين وبَني اإلقداِم على 
حتقيِقها؛ من ضعِف ُقدريت على احتماِل أعباِء الزواِج، ومسؤوليات الزوجِة واألوالد املستقبليَِّة! فردَّ عليَّ 
ر  ًال على اِهللا، حىت تيسَّ ُر الزواَج للعبِد إذا ما أحسن النيََّة. وحق³ا ما إن َمهَْمُت باألمِر متوكِّ قائًال: إن اَهللا ييسِّ
األمُر على حنٍو عجيٍب، ومتَّ بسرعٍة وُيْسٍر، وما أحوَجنا اليوَم إىل تيسِري الزواج لطالبيِه، بدَل تكبيِل الشباِب 

بُقيوٍد ثقيلٍة من الطلباِت واملصاريِف، اليت ُتنفُِّرهم منه وَحتِْمُلهم على إيثاِر الُعزوبِة!
مَة للزوجِة، وقد َمنَّ اُهللا  ومل تِزْد تكاليُف زواجي على ألَفي ريـاٍل، هيَّأُت ½ا السكَن واألثاَث، واهلدايا املقدَّ
ُر  عليَّ بزوجيت أمِّ عليٍّ - حفظها اهللا - وهي امرأٌة صاحلٌة، ذاُت ُخلٍق عاٍل وأدٍب رفيع، عرَفْت كيف تدبـِّ
األموَر، وحتَفُظ الِقرَش األبيَض لليوِم األسوِد، فِنْعَم الزوجُة البارَُّة، والصديقُة املخِلصُة، والصاحبُة املؤنسُة، 

أبثُّها َمهِّي فتخفُِّف عين، وأستشُريها فأجُد عنَدها الرأَي احلصيَف.
وبعَد ُمضيِّ عاٍم واحٍد، غَمَر بيَتنا الفرُح بوالدِة ابنِتنا جواهَر، الثمرِة األوىل من مثراِت هذا الزواِج الطيِّب، 
َقنا  ، وُهدى، وخالٍد، وفهٍد، واحلمُد ِهللا أن وفـَّ وكم كانت فرحُتنا ½ا كبريًة! مث أكرَمنا اهللا بإخوِ©ا: عليٍّ
للقياِم برتبيِتهم أحسَن تربيٍة، ُمتعاونَني يف ذلك ُمتكاتفَني. وإنين ألقوُل صادًقا: إن َدوَر أمِّ عليٍّ يف تربيِة 
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اجلريسي في صورة حديثة 
ديسمبر  ٢٠١٠ م



الفصل الثامن -  األسرة

١٦٦

أوالِدنا كان أهمَّ بكثٍري من دوري؛ إْذ كان العمُل يستغرُق مين ُجلَّ وقيت، وال ُيبقي ألسريت إال أقلَّ القليِل، 
ُبوَر  وهي مَع ذلك مل تشتِك أو تعَرتِْض يوًما، وقد أدَّت دوَرها على أكمِل وجٍه، فَجزى اهللا زوجيت الصَّ

» خَري اجلزاِء. «أمَّ عليٍّ
وبعد ُمضيِّ قرابِة عشريَن عاًما من زواجي األوَّل أكرَمين اُهللا بزوَجيت الثانيِة أمِّ زياٍد، وهي امرأة مربية 
©تم باحلياة الزوجية واألسرية، ورزَقين اهللا منها ذرِّيَة مباركَة بإذِنِه: زياد، ونورة، وياسر، وعمر، وحممد، 
وُجَريسي. جعلهم اهللا عوًنا إلخواِ¿ِم، وسنًدا هلم، ُمتآلفَني ُمتآزريَن على الربِّ والتقوى، قائمَني بِصَلِة الرَِّحِم 

بينُهم خَري قياٍم وأكمَل متاٍم.
ْلَسًما ناجًعا حلياِ©م الزوجيَِّة؛  َم كلماٍت من النُّصِح ألزواِج اليوِم؛ لعلَّها تكوُن بـَ ويف هذا املقاِم أودُّ أن أقدِّ
البيِت؛ حفاًظا على  ذلك شعاَرنا يف  فقد كان  األطفاِل،  أماَم  اخلالفاِت  إظهاِر  احلرُص على عدِم  أوَُّهلا 
مشاعِرهم، وأعتقُد أننا َجنحنا - بتوفيِق اِهللا- يف ذلك كلَّ النجاِح، وقَطفنا من مثراِتِه أطيَب اَجلىن. حىت 

إنين ألَحلُظ يف أوالدي حرَصُهم على اتِّباِع املنهِج ذاِتِه مع أزواِجِهم. 
وأنصُح بالتعامِل مع األوالِد باعتباِرِهم امتداًدا لآلباِء ال أنداًدا هلم، فأنا أعَظُم ما أرجوه أن يكوَن أوالدي 
ِة والعامَِّة؛ لذلك َحَرصُت مع والدِ©ِم على ُحسِن تربيِتهم صغاًرا،  أفضَل مين، وأن ينَجحوا يف حياِ©م اخلاصَّ
َأِب  َبذْلَنا ُجهَدنا أن نكوَن هلم قدوًة يف ُحسِن التعامِل مع اِهللا، واألسرِة، والناِس، وقدوًة يف اِجلدِّ والدَّ فـَ
واالجتهاِد، وُعِنينا برتبيتهم وتعليِمهم؛ لينَطلُقوا بعَد ذلك يف َمياديِن العمِل واحلياِة، ويرُمسوا ألنُفِسِهم مسريًة 

من التفوُِّق والنجاِح».
نعم؛ لقد كان لنا - حنُن أبناَء الشيخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ - اجتاهاٌت علميٌة وعمليٌة متنوِّعة؛ إْذ كانت 
أخيت (َجواِهر) - حفظها اهللا – متفوِّقًة يف ِعلِمها وتكويِن أسَرِ©ا، خترََّجت يف كلية الرتبية يف اختصاص 
(علوم وتربية)، وحصلت على املاجستري يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي، وعملْت مديرًة لإلشراِف الرتبويِّ 

مبِنطَقِة الرياض حىت تقاعدْت أواخر عام ١٤٣١هـ.
) خترَّج يف اجلامعة األمريكية يف سويسرا؛ ختصص مزدوج يف إدارة األعمال و احلاسب اآليل،  وأخي (عليٌّ

ويعمل حالي³ا رئيًسا �موعة اجلريسي.
صت يف الرتمجة، وهي تتحدَُّث  أما (ُهدى) فقد أكَمَلت دراَسَتها يف جامعة جنيف يف سويسرا أيًضا وختصَّ
أربَع لغات (العربية واإلجنليزية والفرنسية واإليطالية)، وتعمُل اآلَن مديرَة (شركة األِريبة) التابعِة �موعِة 
، ورئيس ا�لس التنفيذي لفرع السيدات يف الغرفِة التجارية الصناعية يف الرياض، وقد حازت  اجلريسيِّ
لقب (فاِرسة) يف َجْوقة استحقاق الوطين من رئيس فرنسا؛ تقديًرا جلهودها يف تطوير العالقات التجارية 

بني اململكة العربية السعودية وفرنسا.
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أمام منزل العائلة القدمي في شارع 
اخلزان حيث يبدو عبدالرحمن 
اجلريسي في الوسط وأمامه 

ولده فهد اجلريسي، وعن يساره: 
عبدالرحمن اجلعفر وعبداهللا بن 
محمد اجلريسي رحمه اهللا، وعن 

ميينه: سعد احلميدي وعبد الرحيم 
العمودي رحمه اهللا وعبداهللا
با مقدم وعبداهللا با سليمان،

وخلفه صالح املزيعل

اجلريسي (على اليسار) في صورة 
قدمية جمعته مع بعض 

األقارب واملعارف
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ر الذي  كَّ اجلريسي على صهوة اجلواد سُ
استأجره من منطقة الهرم بالقاهرة 

في إحدى رحالته إلى مصر 

عبدالرحمن اجلريسي ممسكاً 
ببندقية الصيد ويظهر على 

ميينه راشد الهوميل وآخرون
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أما أنا (خالُد بن عبِد الرمحِن) فقد تفرَّْغُت لدراَسِيت أوًال، مث عِملُت مع والِدي يف أثناء دراسِيت اجلامعيِة، 
مث واصلُت دراَسِيت الُعليا حىت أكرَمين اهللا باحلصوِل على شهادَيت دكتوراه يف جمال إدارة األعمال؛ األوىل 
من أمريكا، والثانيُة من لبناَن، وأعمل حالي³ا الرئيَس التنفيذيَّ لشركة (بيِت الرياض) و(اجلريسي خلدمات 

الكمبيوتر) و(اجلريسي للخدمات اإللكرتونية) و(مصنع اجلريسي لألثاث والكراسي). 
ِص إدارِة أعماٍل، ويعمل  مثَّ أخي (فهد) الذي أكمَل مشواَرُه التعليميَّ وخترَّج يف جامعِة امللِك سعود بتخصُّ

نائًبا لرئيس (شركِة بيت الرياض) و(اجلريسي خلدمات الكمبيوتر). 
. وأخي (زياد) الذي خترَّج يف كلية اإلدارة جبامعة امللك سعود، وهو حالي³ا املديُر العامُّ �موعِة اجلريسيِّ

ص أصول الدين، وتتابُع يف الدراساِت الُعليا. وأخيت (نورة ) خترَّجت يف جامعِة اإلماِم حممد بن سعود اإلسالمية ختصُّ
مث أخي (ياسر) وقد خترَّج يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ختصص إدارة مالية، وهو مساعُد الرئيِس 

لشركِة اجلريسيِّ خلدمات الكمبيوتر واالتصاالت.
أما أخي (عمر) فهو طالب يف جامعة األمري سلطان ختصص إدارة مالية، وهو رئيس جملس إدارة مدارِس 

املناهج األهلية التابعة لشركة جمموعة اجلريسي.
وأخي (حممد) طالٌب يف جامعِة األمِري سلطان.

وأخرياً أخي (ُجَريسي) طالٌب يف جامعِة دار العلوم.

العالقُة باألبناِء
يصُف الوالُد عالقَتُه بأبناِئِه يف األسرة أًبا، ويف العمل زميًال، ويف التعامل اليومي صديًقا، فيقول: 

ديِق  َم هلم أفضَل ما لديَّ من صورِة األِب والصَّ «إن أبنائي يسمعوَن مينِّ وأمسُع منهم، وأحاوُل أن أقدِّ
ورجِل األعماِل الناجح، وأن أكوَن قريًبا منهم جتَمَعنا املودَُّة واحملبَّة، وأنا ألقاُهم عادًة على َوجَبِة الَغداِء أو 
ٍة قصرية؛ لكثرة ارتباطايت - وهم ُيقدِّروَن ذلك – كما أجتمُع مَعُهم يوَمِي اخلميِس  الَعشاِء وإن كان ملدَّ
واجلمعِة يف املزرَعِة، وأحاوُل جاهًدا أن أجلَس معُهم لنتناقَش يف بعِض أموِرهم، وملعرفِة أخباِرِهم وأخِذ 
آراِئِهم، وتباُدِل األفكار معُهم، وإن األحاديَث فيما بيننا إمنا هي أحاديُث العائلِة الواحدِة املتماِسَكِة املبنيَِّة 
تربوي وإنساين  فيهما مغًزى  الوالد  له مع  التواُصِل واأللفِة واحملبَّة». ويذكر أخي (عمر) موقفِني  على 

فيقول:
وا أعماَهلُم، فطلَب مين الوالُد تقدَمي طعاِم  اُل صيانٍة، وحان وقُت الَغداِء، وملـَّا ُيِتمُّ «كان مرًَّة يف منزلنا عمَّ
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َبين  لكنَّه عاتـَ القوِل،  الوالُد مينِّ هلذا  فَغِضَب  ُنطِعُمُهم ؟!  فلماذا  إ¿م غُري مسلمَني،  فأجبُته:  الغداِء هلم، 
بِرفٍق؛ لِعلِمِه َحبداثِة سينِّ حيَنها، وقال يل: يا عمُر، لقد كان الرسوُل - صلى اهللا عليه وسلم - يزوُر جاَرُه 
اليهوديَّ املريَض، فكيف تقوُل مثَل هذا الكالم؟! مث شرَح يل الفرَق بني ُحقوِق اإلنساِن على اإلنساِن، 
منا الطعاَم هلم مًعا.  ُل أحُدمها اآلَخَر، وال يتعاَرضاِن، مث قام بنفِسِه، وقدَّ وبني الَوالِء والَرباِء، وأ¿ما يكمِّ
أْم من حيُث  املفيدُة اجلديدُة،  املعلوَمُة  َحِييُت؛ سواٌء من حيُث  إنساني³ا تربوي³ا لن أنساه ما  فكان موقًفا 

األسلوُب الراقي يف تقدِمي النصيحِة.
وأذكُر أننا كنَّا يف أحِد األياِم منَطلقَني إىل مزَرَعِتنا يف منطقِة املزامحيَِّة - وقد اعتاَد معظُم أفراِد األسرِة 
قضاَء إجازِة ¿ايِة األسبوع فيها - وكان الوالُد معي يف سيَّاَريت، فتجاَوزُت سيارَة أخيت هدى مع أطفاِهلا 
الثالثِة، ورأى أحُد أبناِء ُأخيت سيارَتنا، فطلَب إىل والَدِتِه أن تتَّصَل بنا، فاتصَلْت بالوالِد وسلَّم عليها، مث 
أخَذ طفُلها اهلاتَف وقال للوالِد: بابا عبد الرمحن، ليش تسبقونا؟!، فأجاب الوالُد بعد أن َضِحَك من قوِلِه: 

هيا، تعاَلوا اسبقونا، واحنا نستنَّاكم.
وانتَهِت املكاملُة هنا، وتوقَّعُت أن املوقَف أيًضا قد انتهى معها، وفجأًة طَلَب مين الوالُد أن أتوقََّف على 
جانِب الطريِق حىت يتجاَوزونا، واستجبُت لطلِبه حىت جتاَوزونا، وبقينا حنُن خلَفُهم. وكلُّ ذلك كان مراعاًة 

ًرا بالًغا يف نفسي». من الوالِد لرغبِة ِسبِطِه الصغِري، وقد خلَّف هذا املوقُف أثـَ

صورة جتمع اجلريسي بأبنائه فعن 
ميينه خالد ثم ياسر ثم محمد ثم 
جريسي، وعن يساره فهد ثم زياد 

ثم عمر 
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كنى السُّ
يف بدايِة حياِتِه الزوجية استأَجَر الوالُد َمنزًال يف وَسط ُمَقيِربَة، وهذا املكاُن اآلَن من األحياِء الشعبيَِّة يف 
وَسِط الرياض. وكان املنزل من طٍني ال كهَرباَء فيِه وال ماء. مث ترك هذا السكن إىل منزٍل آخر يف سبالة 
ابن َعيَّاف(١)  حيث اشرتاه مببَلِغ (٦٥٠٠) ريـاٍل، وكانت ِمساحُته مخسَة أمتاٍر يف أحَد عشَر مًرتا، وهي 
تعاِدُل ِمساحَة ُغرفٍة حالي³ا، وهو مبين من الطني فيِه جملس صغري ال يتسع إال ألربعة أشخاص والدرج صغري 
جًدا، وكانت غرفة النوم يف الطابق الثاين، وليس يف املنزل نوافذ، وهناك فتحة يف املنزل مثل املنور تضيء 
ا، وكان ُحيِضُر املاَء من بئٍر  املنزل يف النهار، ويضاء يف الليل بالسرج واإلتريك، وباملنزل مطبخ صغري جد³
ُتسمَّى (نـََروى)، ويف هذا املنزل ُرزق بابَنِتِه الِبكِر جواهر اليت مألت حياَتُه بالسعاَدِة واُألنِس. وبقَي والدي 
يف هذا املنزِل مدَة مخِس سنواٍت، مث باَعُه بـ (٩٥٠٠) ريـاٍل، واستأَجَر منزًال آخَر بقَي فيه اثَين عشَر عاًما، 
حىت َبىن له منزًال واسًعا يف شارِع اخلزَّاِن عام ١٣٩٠ هـ، وكان (فيال) صغريًة على ِمساحِة ٦٠٠ مرت مربَّع، 

مكوَّنًة من طابَقني، وحتَتوي على ثالِث ُغَرِف نوٍم، وَجمِلَسني أحُدمها للرِّجاِل واآلَخر للنساِء.
ِصي، وكان  ِصي بالقرب من جامع األمريِة حصة وشارع التخصُّ انتقَل الواِلُد بعدها للسكِن يف حيِّ التخصُّ

املبىن عبارة عن ثالث فلل على مساحة ستة آالف مرت مربع. 

اجلريسي بني أبنائه 
وأحفاده عام ٢٠١٠م

وموقعها احلايل ضمن مركز الشركة العقارية يف وسط الرياض مقابل قصر احلكم. ١ .
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اجلريسي مع بعض بنيه وأحفاده 

اجلريسي ميارس رياضة املشي في 
مزرعته باملزاحمية 
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ر الوالُد حفظه اهللا مجعنا يف جممع سكين واحد، فتوجه  وبعد أن كربت العائلة وتوسعت بزواج األبناء فكَّ
ًعا سكني³ا على مساحة مخسني ألف مرت مربع، وقد قسمه إىل مثان فلل سكنية متَّ  حنو حّي الرائد وابتىن جممَّ

تصميمها على الطراز األندلسي، وقد انتقلت األسرة بكافة أفرادها للسكن يف ا�مع عام ١٤٢٨هـ.

عر مع الشِّ
، كما أن له خواِطَر صاَغها  عِر العريبِّ وتذوُُّقه، سواٌء منه الَفصيُح والنَبِطيُّ لدى الوالد حفظه اهللا اهتمام بالشِّ
َل بعَضها هنا، ألكشَف عن جانٍب خفيٍّ من جوانِب  َعدُّ ½ا شاعًرا؛ ورأيُت أن أسجِّ ، وال يـُ يف قالٍب شعريٍّ

شخصيَِّة الوالِد واهِتماماِته.
عر النََّبِطيِّ يذُكُر فيها قريَتُه (َرْغَبَة) وُيشيُد ½ا وُجبهوِد  لعُت عليِه من قصائِده، قصيدٌة بالشِّ ومن أمجِل ما اطَّ
امللِك  الشريَفِني  أهِلها، وُيشيُد ُجبهوِد خادِم احلرَمِني  األمِري سلماَن - حفظه اهللا - يف ِخدَمِتها وِخدَمِة 
فهِد بِن عبِدالعزيِز رمحه اهللا، وويلِّ َعهِدِه األمِني -يف ذلك احلني- امللِك عبِداهللا بِن عبِدالعزيِز حفظه اهللا، 
والنائِب الثاين األمِري ُسلطاَن بِن عبِدالعزيز رمحه اهللا، يف ِحفِظ أمِن الِبالِد وجتنيِبها الكثَري مَن الِفَنتِ واَملخاِطر، 

إىل غِري ذلَك من املعاين اجلميلِة واملشاعِر الفيَّاضِة اليت َحو©ا القصيدُة اليت يقول فيها: 

إن الــــــبـــِصـــيـــــــــــــــــــــَره ديـــــــــرٍة يــــــِنـــــْـتـــــَـخـــَـــــــــــــــــى بـِـــــــــــْه  ْعد صــَــــــدْق القـــــوْل   حـــَـْســـــيب علـــَـــــى اللِّــــــــي ما بـَ
وان الســَّـــحــــَـــــاب اللِّـــــي علـــــى الـــــرَّاْس َمهْلـــُـــــولْ   يــِـبــــِـــــــــــي يـــــــــُروْح لــــــــــــِديـــِرتـــِـــــــــــي يـــــــــا َهــــــــــــال بـِـــــــــــْه 
ودىلَّ الـــقــِمـــــيــــــــِري ما بـــَـــــــدا الــــــــــــَورق جــَــــــــــابـَــــــــْه ِويّال اْمـــــتـــــلَـــــت ِريَضــــــــان ِوْحـــــُزوْم ِوســـــُهــــــــوْل   
جـِــــيـــــتَـــــه وانا شـَــــاكـِـــْر وحـــــاِمـــــــــــــــْد وابا اقُـــــــــولْ  فـــي َمكـــتَـــــــــب اللِّـــــــــي ِمـــــــن نــَــــَصــــــاْه اْعـــتَـــــــــزا بِــــــْه
ـِـــــــــــي والصـــــــــحــــــــــــابـَــــــــْه ودلـَّـــــْه علـــــــــى َدرب النَّـــــــــبــ ـــــْعـــــبـَــــات واُجلــــــــــور واهلُــــــــــــــــــولْ  ـــــْه ِمـــــن الـــــصَّ َفكَّ
َسلـــــمـــــاْن َرمـْـــــــــز الـــــُجوْد بالـــــِفـــــعـْـــــــــل والـــــُقـــــولْ       إذا قـَـــــَصـــْد َصـــْعــــب اَلمـطـــــــالـِــب َسَخـــــــــى بِــــــــــــــــْه
تــَـــراْه يــِـــــــــــرَعـــــى ِديــــــــــَرتــِــــــــي يا ْهــــــــــل اهلُـــــــــــــــــــولْ       ِواْن َجــــــــــــاَهلـــــــــا الِزم َرَعـــــــــــــــــــاْه وَســـَعــــــــــــــــــــــى بِــــــهْ 
اهللا يـْــــِعـــــــــــــــزَّه فـــــي ِذرا راعــــــــــي الـــــطـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ       َشــــــــــــيــــــــــــــــــٍخ إذا َراَم الــــــثــــــــــــَريـــَّا َغــــــــــــــــــــــــَزى بــِـــــــــــــْه
ِريِف الَصـــــــــِديـــــــــق وِدْرع َمـــن ُهــــــو َجلَــــــــــــــــــــا بـِــــــْه ــلـــــــــْم َمْسلُـــــــوْل   ْهــــــد العـَـــــرْب ِسيـــٍف علـــــى الظِّ فـَ
عـــبـــــــــَداهللا وسلـــطـــــــــــــــــــــاْن ِعـــــــــّز وَمــــــَهــــــــــــــــــابَــــــــــــــــــــــْه وما َداِم لِــــــْلــــــفـــــــــــــــــــــــاِرْس دُروْع وَمـــْصـــــــــُقــــــــــــوْل  
بالــــــَعـــْقــــــل واِحلــــــكـْـــــَمــــــــــــــه وَعـــــــــْزم وحـــــــــَزابـَـــــــــــــــــْه ِواْن َدقَّــــــــــْت األشــــْــــــــَراْر لـــــِـلـــحــــَــــــــرب ِبْطـــبـُـــــــوْل  
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ا لصاحب السمو امللكي األمري  هو الشاعُر عبداهللا بن عبدالرمحن السلُّوم؛ من الَعناِقر، من بين متيم، عمل سكرتريًا خاص³ ١ .
سلماَن بن عبدالعزيز، وتويفِّ يف ١٤٢٣/٨/١٢هـ.

هـ ، تنقََّل يف عدٍد من  هو الشيُخ واملريبِّ الفاضُل عثمان بن ناصر بن عبداحملسن الصاحل ، من مواليد ا�َمَعة يف عام ١٣٣٥. ٢
الوظائِف الرتبوية اجلليلة، وتويفِّ بالرياض ١٤٢٧هـ.

أبْــــــعـِــــــــْد هلَْبـــَهـــــــــــــــا وِحــــــْل ما كان َمـــْفــــــتُـــــــــــــــــــوْل        وَرْفِرف َعـــَلْمـــنــــا فُـــــــــوْق َعالــِــــــــــــي سَحـــــــــابـَــــــــــــــهْ 
وَمـــــــــا داْم لـــــــــألْشَعــــــــــــــــــاْر َمْعـــــــــىن وَمـــــــــْدلُـــــــــــــــوْل        يـــــــــاِزْن َكـــالِمـــــــــــــي َشـــاعـــــــــٍر يـِـــــْقــــــتَــــــدى بِــــــــــــــــــــــــْه
ْد صــَــــــَوابَـــــــــــــــهْ  عــــــبـــــــــَداهللا السلُّـــــــــوْم(١) َشاِعــــــــــــر وَمـــْقــــــبـُــــــــــــــــــــوْل        حـُـكـــَمـــْه علـــــــــى ِشـــْعــــــــــــري َحيـــــــــدِّ
ـــيــــــوْل الــــــلِّـــــــــي تـــلـــبَّــــــْد َســـحـــــــــابـَــــــــْه َعسـَــاْه عـُــقـْــِب إلـــْيـَـــــا َســـْمـــْع يــِـتَّـــبَـــــــــــــــْع الـــُقــــــــــــوْل         وُعْقـــب السُّ
وعلــــــى ُخـــشـــــُـوْم ُطــــــويـــــــــْق َباِرْق وَهـــْمـــلُـــــــــولْ                 وَخـــْشــــــم اْحلـــِصــــــان الـــلِّــــــي َزَهــــــا والـــَغـــــــــــــرابـَـــــْه 
وَعـــّم الـــَفــــــَرْح َرْغـــبَـــْه وَمــــــْن ُهـــــــــو َنشـَـــــــــــا بِـــــــــْه تـــَحــــــدَّرْت ِوْديــــــان ِوْشـــَعـــــــــاْب وسـْـــــُهـــــــــــــــــــــوْل  

ومن مجيل قصيِده أيضًا، قصيدٌة َحوت معاين سامية، ونصائَح مثينة، يقول فيها:
وَمـــــــــن ودَّع األحـــــــــبــــــــــــاَب يــَــــوًما ُمـــــــــــــــــــــــــــودَُّع ومـَــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــــــرُء إال َراحـــِـــــــــــــــٌل وُمــــــــــــــــــودٌِّع   
وال يـــــــــأَس مــِــــن وعـــــــــٍد مــِـــــــن اهللا قـَــــــــاطــــــــــــــــــٌع          ملـــــــــن يـَــفــــــعــــــــــل اخلـــيـــــــــراِت والـــفـــضـــــــــــــُل زارعُ 
بـــــــــأنَّ لـــــــــه قــــــصـــــــــراً ُمـــشــــــيــــــداً وَمــــــوقـِـــــعــــــــــــــــــًا         تـــَحـــــــــفُّ بِه األنـــهـــــــــــــــاُر والـــَغــــــــــــــــــــــرُس شــَــــارُع
بـــُصـــحــــــبـــــــــِة َمـــن يـــَهـــدي خلـــيـــٍر ويـَــتْــــــــــــبـــَـــــــــــــــــــــُع بأعلــــــــــــى ِجـــنــــــاِن اُخلــــــلـــِد فـــي َخـــيـــِر َمــــــرتَــــــــــٍع  
رؤوٍف بـــكـــلِّ الـــنَّــــــاس لـــلـــَخـــلــــــــــــِق َشـــافـِــــــــــــــــــــُع رســــــوٍل إلــــــى كلِّ الـــبـَــــــــــــــــــــِريــَّــــــــــــــــِة نــَــــافـــــــــــــــــــــٍع   
لـــيَـــعـــمــــــَل يف ُدْنـــيَـــــــــــــــاُه والـــــــــكـــــــــوُن واِســـــــــــــــــــــُع ـِــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا   وأنَّ عـــلــــــــــــــى كـــلٍّ مـَــــــن اهللا َدافـ
َويـــْعـــمـــــــــُل كمـــــــــا َلْو كــاَن يف احلــــــــــــاِل نـــــــــاِزُع ويَـــســـَعــــــى َكمـــــــــا لـَــْو كان يـَــْبـــقـَــــــــى ُممَــــــتَّــــــعـًـــــــا  
بــــــهـــــــــذا يـــــَـكـــــــــوُن املــــــرُء ِهللا َطـــــــــــــــائـــًعـــــــــــــــــــــــــــــــــا         وُميْـــســــــــــي قـَـــــِريـــــــــر الَعـــيــــــــِن، راٍض وقــــــانِـــــــــــــــــــعُ 
½ـــــــــذا قــَـَطـــعـْــــــــُت الـــَعـــْهـــــــــَد ِهللا راِكـــًعـــــــــــــــــــــــــــــــــا          أِســــــيـــــــــُر علــــى نـَــْهـــــــــِج النـــبــــــــــــــــــــــــــــــيِّ ُمدافِـــــــــــــــــــــُع
وقد يناسُب املقاَم إيراُد مقطٍع من قصيدٍة لطيفٍة بعَث ½ا إىل الوالِد صديُقه املريبِّ الفاضُل الشيُخ عثماُن 

الصاحل(٢) رمحه اهللا، اغِتباًطا وسروًرا بالوالِد حينما أطلَق بعض حليته، ومما قاَل فيها:
َجـــَمـــاُل املَـــــــــــــــْرِء أْصـــبَـــــــــــــــَح بالـــلِّـــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــاِء          َأَراَهـــا فــــــي الـــَفــــــىت َوْجــــــــــــَه الــــــبَـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 
َرأَيـــتُـــــــــَك [ُمـــْلـــتَــــــٍح] َفـــــــــَرأَيــــــــــــُت َشـــْهــــــًمــــــــــــــــــا           يَــــــســـِيـــُر إِلــــــى املَــــــحـــــــــــــــــــــامــــــِـــِد والــــــــــــَعــــــــــــــــــــــالء
ــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــُروِق وِبالـــضِّ َكـــشـــَمـــــــــٍس بالــــــشُّ ُأَهـــنِّـــيـــُكــــــْم بِـــَشــــــكـــٍل ِمــــــنـــَك َأْضــــــَحـــــــــــــــــــــــــــــــــى  
بـــِفـــِْقـــــــــــــــٍه َقــــــــــــد ُعـــــــــــــــِرْفـــــــــــــــــــــَت بِـــال ِمـــــــــــــــــــــــــــراِء يـــــــــِن اَحلـــنـــيــــــِف لَـــُكـــــــــْم َمــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌر   فــــــبــــــالـــدِّ
بِـــتَــــــقـــوى اِهللا َحـــــــــق³ـــــــــا قَــــــــــــد َشـــــــــــــــُرفــــــــــــتُـــــــــــــــــْم          لَــــــُكـــــــــم ِمـــنَّـــــــــــا َعـــظــــــيــــــــــــــــــٌم ِمـــــــــْن ثَـــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاءِ 
َفــــــَأنْــــــــــــِعــــــــــــْم بِـــاَجلـــــــــــــــالِل وبِـــالـــــــِكــــــســــــــــــــــــــــــاءِِ  وَمــــــــــــْن كانَــــــت لَـــُه الـــتـَّـــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ِرداًء    

  



ناعيَّة رفةِ التِّجاريَّةِ الصِّ الفصل السادس - في الغُ

١٧٥

شجرة أسرة عبدالرحمن بن علي اجلريسي وهي جزء من شجرة عائلة اجلريسي 
التي تنتمي إلى األساعدة من عتيبة







اتٌ في مَسيرَةِ النَّجاح طَّ الفصل التاسع - محَ

١٧٨

إنجازاٌت وطنيَّة
إن ما حتقق للوالد من جناحاٍت - بفضل اهللا - يعدُّ إجنازاٍت وطنيًَّة؛ إذ أسهمت يف النهضة االقتصادية وخدمة 
الوطن ورفعته، وكان له مشاركٌة فاعلٌة وتعاوٌن وثيٌق مع أجهزِة احلكومِة، سواٌء يف متثيِلِه وطَنُه اململكَة 
العربيَة السعوديَة يف كثٍري من املعاهداِت واالتِّفاقاِت الدوليَِّة االقتصاديِة، وُحضوِر املؤمتراِت والنَّْدواِت، أو 
ساٍت، وقد توَّج ذلك ُحبصوِلِه على  يف ُعضويِتِه لَعَشراٍت من جمالِس إدارِة هيئاٍت حكوميٍَّة وَشِركاٍت ومؤسَّ

رَجِة األوىل، ودوَنُكم مناذَج ممَّا توالَّه من املناِصِب املهمَّة: ِوساِم امللِك عبِدالعزيِز مَن الدَّ
ينية»: داقِة السعوديِة الصِّ رئيُس الجانِب السعوديِّ في «َجمعيَّة الصَّ

تأسست هذه اجلمعية عام ١٩٨٧م، وَرَأَس الوالُد اجلانَب السعوديَّ يف هذه اجلمعيَِّة، وَرَأَس اجلانَب الصيينَّ 
السعوديِة  بني  والشعبيَة  التجاريَة  العالقاِت  متثُِّل  وهي  سابًقا).  الصيين  النِّفِط  (وزير  تاو،  وانق  الدكتور 
ٌ ومهمٌّ يف تنميِة العالقاِت اليت انَطَلَق منها  ني هلا أثٌر بنيِّ ِني. ومن املعروِف أن مجعيَّاِت الصداقِة يف الصِّ والصِّ

يينُّ. جملُس األعماِل السعوديُّ الصِّ
انه أكثُر من «ملياٍر وأربع مئة مليوِن نَسَمٍة»، ويف عام  يقوُل الوالُد: «إن الصَني بلٌد عجيٌب، عدُد ُسكَّ
١٩٧٤م تقريًبا مل يكن لديِهم دوالٌر واحٌد، وَحياتـُُهم كانت ُبدائيًَّة وساَذَجة، حىت يف جماِل السيَّاراِت ال 
يستعملوَن سوى سيَّاراٍت صينيٍَّة أو روسيٍَّة صغريٍة، واقتَصَرِت الصناعُة عنَدُهم على اَخلَزِف واألقِمَشِة، 
، وليس هلم معرفًة كبريًة بالَعالقات الدوليَِّة والتجاريِة والصناعيِة اخلارجية!  يوعيِّ وكانوا حتت اُحلكِم الشُّ
ا، و¿َضت ¿ضًة ضخمة، حىت أصبَحت «مصنَع العامل»،  ُني جد³ ويف ُغضوِن الِعقَديِن املاضَيِني تغيـََّرت الصِّ

َرة.  وُتعدُّ اآلَن من أقوى دوِل العاِمل، ولَديها ُقدرٌة ماليٌَّة كبريٌة ومؤثـِّ
ِني هو التزاُم الصينيَني بنظاٍم دقيٍق يف حياِ©ِم، وهم جادُّوَن يف عمِلِهم وُمتعاونوَن  وأهمُّ ما شدَّ انتباهي يف الصِّ
فيما بينُهم ومع اآلَخريَن على حنٍو كبٍري، وكلُّ ذلك ساعَدهم على حتقيِق قفزٍة حضاريٍة نوعيٍة؛ صاَرت 
ركاِت يف العامل؛ ملا امتاَزت بِه من قلَِّة  ناعاِت العامليَِّة، وحملَّ أنظاِر ُكربيات الشَّ معها الصُني مقر³ا ألكِرب الصِّ

أجوِر األيدي العاِمَلِة، وااللِتزاِم التامِّ يف العَمِل».
وُيضيف: «عندما بدأنا يف التعاُمِل معُهم كان َحجُم التباُدِل التجاريِّ ثالَث مئِة مليوِن دوالٍر، وبعد إنشاِء 
يينِّ وصَل ِمقداُر التباُدِل يف ¿ايِة ٢٠٠٨م إىل اثنِني وأربعَني ملياَر دوالٍر،  داقِة وجملِس األعماِل الصِّ مجعيِة الصَّ
ُني ثاَين أقوى َشريٍك للسعوديِة - عاملي³ا - بعَد  وهو حجُم التعاُمالِت التجاريِة بني الدولَتِني، وباتِت الصِّ
رِق  ُعدُّ الصُني السعوديَة أهمَّ شريٍك هلا يف منطقِة غرِب آسيا والشَّ اليابان، وتـَ أمريكا؛ حالًَّة بذلك حملَّ 
األوَسط، خصوصًا وأنَّ اململكة والصني تسعَيان إىل أْن يصَل حجُم التبادِل التجاري بينهما عام ٢٠١٥م 

إىل ٦٠ مليار دوالر».
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البروفيسور عبدالرحمن اجلريسي
وعن ميينه أبناؤه: علي وفهد وعمر

وعن يساره: خالد وزياد ومحمد وجريسي
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ُثنا عنها؛  ِني يف سنة ١٩٧٤م، أي قبل أكثر من ستٍة وثالثني عاًما، فيحدِّ ُر الوالُد زيارَتُه األوىل للصِّ ويتذكَّ
الدراجُة  النقِل الشائعَة  اليوَم، قائًال: «عندما ُزرُ©ا كانت وسيلَة  موازًنا بني ما رآُه حيَنها وبني ما يراُه 
سوى  البلِد  يف  وليس  يسَريٌة،  والفنادُق  قليلٌة،  والسيَّاراُت  طابَقني،  تتجاَوُز  ال  األبنيِة  ومجيُع  اهلوائيَُّة، 
فيها  يينِّ، وال تكاُد جتُد فيها مطعًما وال طعاًما جيًِّدا! وكذلك مل يكن  الصِّ ينيَِّة والطعاِم  الصِّ ناعاِت  الصِّ
فتبَهُرَك  اليوَم  أما  أربعة عقود،  ُزهاء  قبل  ُني  الصِّ ما كانت عليه  َمصانُع كبريٌة. هذا  مراكُز جتاريٌة، وال 
حاِب واألبنيُة الضخمُة الشاِهَقُة اُملشيََّدُة بأعلى َجودة، وصاَرت ُتنافُس أمريكا وأوروبا  فيها ناطحاُت السَّ
َثنا عن ُعمِق الَعالقاِت بني  بأبنيِتها وَشركاِ©ا وَمصانِعها. ويف زيارة أخرى التقيُت الرئيَس الصيينَّ، وحدَّ
َركاِء هلم. كما تشرَّفُت مبرافقِة خادم احلرَمِني الشريَفِني يف زيارِتِه  ِني والسعودية، وأن اململكَة أهمُّ الشُّ الصِّ

ينيِة، غَري أن ضيَق وقيت حاَل دوَن ذلك». ني، وكنت أود تعلَُّم اللغِة الصِّ األخريِة للصِّ
:« ينيِّ رئيُس «مجلِس األعماِل السعوديِّ الصِّ

يينِّ الذي رأَسُه الوالُد أيًضا عام ٢٠٠٣م،  ينيَِّة تأسيَس جملِس األعماِل السعوديِّ الصِّ داقِة الصِّ أمثرت مجعيِة الصَّ
وهو يتألَُّف من عدٍد من رجاِل األعماِل من البلَديِن، وُيديُره من اجلانِب السعوديِّ جملُس الُغَرِف التجاريِة، 
وُتعَقد سنوي³ا أربعُة اجتماعاٍت تكوُن يف كلٍّ من الدولَتِني. وُتسِهُم مجعيُة الصداقِة وجملُس األعماِل الصيينُّ 
يف االجتماعاِت مع اللِّجان الرمسيَِّة، وتعرُض ما لَديها من ُمقَرتحات ©مُّ البلَدين، وهذه ُخطوٌة جيِّدٌة؛ ألنَّ 
َهَجْت أن يكوَن هلا جملُس أعماٍل سعوديٌّ مع كلِّ دوِل العاِمل، وهي تنطلُق من  اململكَة العربيَة السعوديَة نـَ

جملِس الُغَرِف التِّجاريِة.
وقد ُمِنح الوالد – بفضِل اِهللا وكَرِمه – عام ٢٠٠٨م وساَم السفِري الشعيبِّ الصيينِّ يف بكني، وهذا الوساُم 
الشرِق  منطقِة  يف  عليه  الذي حصل  الوحيُد  وهو  العامل،  ُمستوى  على  ينيُة  الصِّ الصداقِة  متنُحُه مجعيَّاُت 

األوَسِط.
السعوديِّ  األعماِل  «مجلِس  رئيُس  ثم   « اليابانيِّ السعوديِّ  الِحواِر  لـ«  الُعليا  القياديَِّة  اللجنِة  عضُو 

:« اليابانيِّ
كان الوالد عضواً يف جلنة احلواِر السعوديِّ الياباينِّ املشَرتِك واليت تطوَّرت حىت أصبَحت عام ١٩٩٩م 

ما ُمسَِّي: جملَس األعمال السعوديَّ الياباينَّ، الذي يرَأُسه الوالُد، وكانت إقامُته لتمتِني العالقِة بني البلَديِن 
أكثر، ُحبكم التعاوِن التجاريِّ الكبِري واملتميِِّز بني السعوديِة والياباِن.

هذا على الصعيد الرمسي، أما على الصعيد الشخصي فيسُرُد لنا الوالُد صلَتُه بالياباِن قائًال: «كانت أول 
زيارة يل إىل اليابان يف عام ١٩٦٢م، ومل تكن اليابان حينها مزدمحة كما هو حاهلا اليوم، فقد كانت 
الطرق سهلة وواضحة، والتنقل فيها يتم بيسر وسهولة، وكان معظم اليابانيني يف ذلك الوقت يستخدمون 
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احلافالت يف تنقال©م، ومما لفت انتباهي وأثار تعجيب استغالل عامة اليابانيني للوقت واحرتامهم للمواعيد،  
وكذلك حرصهم على ممارسة الرياضة حىت يف الشارع وخباصة عندما ينتظرون الباصات فرتاهم ميارسون 

الرياضة بشكل مجاعي، ومنها التمارين اخلاصة باليدين واجلسم بشكل عام .
اليدوية  اليت أتذكرها  أنين كنت على موعد مع مالك مصنع صغري للصناعات  الطريفة  املواقف   ومن 
وعندما حضرت يف املوعد ودخلت إىل مكتب املالك، مل يتحدث معي بل قام وأخذ بيدي وأخرجين 
إىل خارج املكتب، فظننت أين قد أخطأت يف املكان، ولكن تبني يل سبب هذا التصرف حني أشار إيل 
خبلع حذائي خارج املبىن، وهي عادة عند اليابانيني يف ذلك الوقت أن ختلع حذاءك قبل دخول أي مكاٍن 

تقصده.
املكتبيَِّة  املكاتِب واألجِهَزِة  تْقنيَِّة  ما ُخيصُّ جماَل  منها كلَّ  اليابان، واستوردُت  مع  توطدت عالقيت  وقد 
السعوديُّ  األعماِل  جملُس  َس  ُأسِّ والياباِن  السعوديِة  بني  الوثيقِة  التجاريِة  العالقِة  وُحبكم  واالتِّصاالت. 
الياباينُّ عام ١٩٩٠م، وتولَّيُت رئاسَتُه، وهو يضمُّ يف عضويِتِه أكثَر من مخسَني رجَل أعماٍل، وُتعَقُد أربعُة 
اِت اليت  ِل اجتماَعِني يف السعوديِة واجتماَعِني يف اليابان؛ لبحِث ومناقشِة املسَتِجدَّ اجتماعاٍت سنوي³ا، مبعدَّ
©مُّ اجلانَبِني. ويَعدُّ هذا ا�لُس من أكثِر ا�الِس نشاًطا؛ ملا للياباِن من مكانٍة يف التباُدِل التجاريِّ مع اململكِة، 
وقد كانِت الياباُن الشريَك الثاَين بعد الوالياِت املتَّحَدِة األمريكيَّة، بيَد أن الصَني سبَقتها إىل احتالِل هذه 

املكانِة أخًريا. 
ُز رجاَل األعماِل اليابانيني أ¿م دقيقون يف التفاُوض، ولكن بعد االتِّفاِق يلتزموَن بتعهُّداِ©ِم واتِّفاقاِ©م،  وما ُمييـِّ

وهذا األمُر جعَلُهم من أجنِح شعوِب العامل. 
وقد وفَّق اهللا جمموعَة اجلريسيِّ للُحصوِل على وكاالٍت لعدٍد من ُكَربياِت الشركاِت يف اليابان، خصوًصا 
يف َجماِل األجهزِة املكتبيِة واحلواسيِب واالتِّصاالت. ومتتاُز الصناعُة اليابانيُة من غريها باَجلوَدِة العاليِة، ومتتاُز 
املصانُع اليابانيُة باالنِضباِط يف التعاُمل؛ إْذ ُيِصرُّ اليابانيوَن على أن يكونوا رمزاً لألمانِة يف التعاُمِل. وقد بلغوا 
مِة يف جماِل التصنيِع، مع أ¿م مل ميِض عليهم يف خوِض هذا املَيداِن  اليوَم مرتبًة عاليًة بني دوِل العاِمل املتقدِّ

إال ُقرابُة مخسَني عاًما فقط! 
ومن متاِم فضِل اِهللا عليَّ أن َحظيُت بتكرِمي رئيِس وزراِء اليابان - نيابًة عن اإلمرباطور - إْذ َمَنَحين أهمَّ 

ِوساٍم وأعَظَمه يف اليابان؛وهو (وسام الشمس املشرقة)، وكان هذا شرًفا كبًريا يل».
:« عضُو مجلِس إدارِة «مجلِس األعماِل السعوديِّ األمريكيِّ

ريَك األوَل للسعوديِة، وتتمتَُّع بأمهيٍَّة  ا كانت أمريكا هي الشَّ خيُربنا الوالُد عن أمهيَِّة هذا ا�لِس فيقول: «لـمَّ
البلَديِن، وُيعىن ا�لُس بكلِّ ما  كبرية يف مجيِع املياديِن كان هلذا ا�لِس أثٌر بارٌز يف تنميِة العالقاِت بني 
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يتصُل باملعامالِت التجاريِة من استرياٍد وتصديٍر، وقد عقدت اجللسة االفتتاحية �لس االعمال السعودي 
. األمريكي يف شهر أبريل عام ١٩٩٤م يف واشنطن، ويرأُسه حالي³ا الشيُخ عبُدالعزيز القريشيُّ

ركاِت الِعمالقِة األمريكيَِّة  إال أن تعاملي الشخصي مع أمريكا كان يسبق ذلك بثالثة عقود، وتربُطين بالشَّ
عالقٌة قويٌة، ُخصوًصا يف جماِل التِّقنيَِّة والَربجميَّاِت وِتقنيَِّة أثاث املكاتِب».

رئيس الجانب السعودي في «مجلِس األعماِل السعوديِّ البريطاني»:
ولقد كان  إىل ٢٠٠٦م،  عام ٢٠٠٤م  من  الربيطاين  السعودي  األعمال  اهللا جملس  الوالد حفظُه  ترأس 

للمجلس األثر الكبري يف متتني العالقات التجارية بني البلدين يف تلك الفرتة.
عضُو المجلِس التنفيذيِّ لـ« الُغرفِة التجاريِة الدولية»:

انضمَّ الوالُد إىل عضوية ُغرفِة التجارِة الدوليِة (أي سي سي) ومَقرُّها فرنسا، من عام ٢٠٠٠ إىل ٢٠٠٢م، 
وخيتص ا�لس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية بصياغة السياسات التنفيذية لفعَّاليات غرفة التجارة الدولية 

بِلَجا¿ا وهيئا©ا املتنوعة، وهي املنظمة األوىل للمال واألعمال يف العامل.
عضو «غرفة التجارة اإلسالمية»:

من  والثانية  ١٤١٤-١٤١٧هـ،  عام  من  األوىل  لفرتتني  اإلسالمية  التجارة  غرفة  يف  عضواً  الوالد  كان 
١٤٢٣-١٤٢٦هـ

نائُب رئيِس «اتِّحاِد الُغَرِف العربيَّة»:
والزراعِة  والصناعِة  التجارِة  لغرِف  العامليِّ  االحتاِد  رئيِس جملِس  نائِب  الوالُد عاَم ٢٠٠٤م منصَب  شغل 
س بناًء على قرار اختذته الدورُة الثانية ملؤمتر الُغَرِف العربيَِّة املنعقدُة يف بريوت يف  للبالِد العربيَِّة الذي تأسَّ
عام ١٩٥١م، واختَُِّذت بريوت مقر³ا له، وَيُضمُّ يف عضويته ٢٢ دولة عربية وذلك لَدْوَرتني األوىل يف الفرتِة 

١٩٩٣- ١٩٩٦م، والثانية من ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦م.
ويعدُّ هذا املنِصُب مسؤوليًة كبريًة ملا للملكِة من ِثَقٍل اقتصاديٍّ وجتاريٍّ وسياسيٍّ يف املنطقِة عموًما. ويتصُل 
، من صاِدراٍت وواِرداٍت واستثماراٍت بني الُبلداِن  عمُل احتاِد الُغَرف العربيِة بكلِّ ما خيصُّ التبادَل التجاريَّ
العربية، ويشارُك االحتاُد يف املؤمتراِت ويتبادُل فيها االقرتاحاِت والرؤى واألفكاَر، مث خيُلُص إىل توصياٍت 

ُتعَرُض على امللوِك واألمراِء والرؤساِء يف العاِمل العريبِّ، للدراسِة واإلقراِر.
عضو «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»:

عام ١٩٩٠-  الفرتة من  اخلليجي يف  التعاون  احتاد غرف دول جملس  يف  اهللا عضواً  الوالد حفظه  كان 
١٩٩٨م، وكذلك من عام ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦م. 



اتٌ في مَسيرَةِ النَّجاح طَّ الفصل التاسع - محَ

١٨٣

ناعيَِّة بالرياض»: رئيُس مجلِس إدارِة «المدينِة الصِّ
املدينِة  إدارِة  جملِس  برئاسِة  الوالُد  ُكلِّف  بالرياض،  الصناعيِة  التجاريِة  الغرفِة  إدارة  �لِس  رئيًسا  بصفتِه 
ناعيِة بالرياض الذي مت تشكيله عام ١٤١٥ه بأمر من وزير الصناعة والكهرباء ، وكان عَمل الوالد  الصِّ
ناعيِة وتوسعِتها، وتوفِري اِخلْدماِت هلا؛ لتكوَن على أعلى املستوياِت  حمصوًرا يف ُمتابعِة التطويِر للمدينِة الصِّ

يف السعوديِة، وكان من ضمِن أعماله يف ا�لس اإلشراُف على مدينِة (سدير الصناعية).
مث حتوَّل ا�لس إىل (اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، واختري الوالد عضًوا فيها يف العام 

١٤٢٣هـ. 
رئيُس مجلِس «الُغَرِف التجاريِة الصناعيِة السعوديِة»: 

كان ذلك يف دورَتِني أثناَء تولِّيِه رئاسَة جملِس (ُغرفِة الرياض)، من عام ١٤١١ إىل ١٤١٤ هـ، ومن ١٤٢٣ 
ُمسَتوى  ليس على  األوىل،  الدرَجِة  ٌة وطنيٌَّة من  فهي مهمَّ ُة سهلًة،  املهمَّ تُكن هذه  هـ. ومل  إىل ١٤٢٦ 
ِمنَطَقِة الرياض فحسُب، بل على ُمسَتوى اململكِة كلِّها. ومن أبرِز َمهامِّها: ربُط رجاِل األعماِل وا�االِت 
التجاريِة يف السعوديِة بكلِّ أحناِء العامل، وإبراُز ما حتتاُج إليِه السعوديُة من تطويٍر وتعاوٍن، وإنشاُء َصداقاٍت 

. وِشْركاٍت مع دوِل العاِمل كافًَّة يف ا�اِل التجاريِّ
أما أبرُز ما قاَم به الوالُد من إجنازاٍت يف مرحَلَيت رئاسِتِه للمجلِس فهو توثيُق ُعَرى الصداقِة والعالقِة التجاريِة 
بني رجاِل األعماِل السعوديِّني ونظراِئِهم يف الدوِل األخرى، بعقِد لقاءاٍت ومؤمتراٍت دائمٍة، وذلك بإيفاِد 
وفوٍد منُهم إىل اخلارِج، وبدعوِة واستقطاِب الوفوِد األجنبيَِّة لزيارِة اململكِة، وإْطالِعِهم على تطوُِّر االقتصاِد 
ساٍت  الوطينِّ. وكان هلذا التواُصِل كبُري األثِر يف فتِح آفاٍق واسعٍة إلجناِز ِشْركاٍت وجلِب استثماراٍت ومؤسَّ

وَشِركاٍت عامليٍَّة للسوِق السعودية.
رئيُس مجلِس إدارِة «شركِة َأْسَمْنِت تبوك»:

ُبوك،  يف عام ١٤٠٤هـ صدر قرار معايل وزير التجارة بالرتخيص بتأسيس منشأة صناعية باسم أمسنت تـَ
ُسلطان،  بن  فهَد  األمَري  ُبوك  تـَ منطقِة  أمَري  ُتراوُد  فكرة  إىل شركة سعودية مسامهة  املُْنَشأة  وكان حتويل 
وُكلَِّف الوالُد بتحقيِقها على أرِض الواقِع، وقد وفَّقُه اهللا يف ذلك، فصدر يف عام ١٤١٥ه قرار معايل 
ُبوك، وأصبَحت واقًعا َملموًسا ُيشيُد به اجلميُع، وُطلب منه أن يكوَن  وزير التجارة بتاسيس شركة أمسنت تـَ
رَكة. وكان لدعِم األمِري أثٌر كبٌري يف النجاِح وإجناِز العمِل، ولكن عندما متَّ التأسيُس وصارِت  رئيًسا للشَّ
الشركُة جاهزًة للَعطاء، اعتذَر الوالُد عن عدِم رئاسِتها؛ لعدٍد من األسباِب، أمهُّها انشغاُله بأعماِل الغرفِة 
التجاريِة بالرياض، وُبعُد املسافِة بني حملِّ إقامِته وموقِع الشركِة يف مدينِة تبوك. وتعدُّ الشركُة اليوَم من 

أفضِل شركاِت األْمسَنِت يف السعوديِة. 
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رئيُس مجلِس إدارِة «بنك َطيِّب» في البحرين:
ُثنا الوالُد عن هذا املصِرف قائًال:«كان صديقي إقباُل ممداين - وهو أمريكيُّ اجلنسيَِّة - صاحَب فكرِة  حيدِّ
إدارِته،  جملِس  رئاسَة  وتوليُت  عام ١٩٧٩م،  إنشائه  يف  تعاونَّا  وقد  البحرين،  يف  (َطيِّب)  بنك  تأسيِس 
َة مخَس عشرَة سنًة من عام ١٩٨٨-٢٠٠٤م، كنت أسافُر فيها باسِتمراٍر  واستمَررُت عضًوا يف ا�لِس مدَّ

إىل البحرين حلضوِر االجتماعاِت الدَّوريِة �لِس اإلدارة».
، يسعى لتحقيِق استثماراٍت خليجيٍَّة وعامليٍَّة ناجحٍة من خالل تنوُّع احملاِفِظ االستثماريَِّة،  وهو بنٌك استثماريٌّ

وشراِء عقاراٍت يف أوروبا وأمريكا، وله فروع يف اهلند وكازاخستان وتركيا. 
سِة النَّقد العربيِّ السعودي (ساما)»: عضُو مجلِس إدارِة «مؤسَّ

سِة النقِد العريبِّ السعوديِّ (ساما) منذ عام ١٤١٨ه، يف ثالِث  كان الوالُد عضًوا يف جملس إدارِة مؤسَّ
مراحَل متتاليٍة، وهي املراحُل اليت توىلَّ رئاسَة ا�لِس فيها كلٌّ من: معايل الشيخ عبدالعزيز القريشي، ومعايل 
اِت الدوليِة  وُر الـَمُنوُط ½م تداوَل املسَتِجدَّ األستاذ محد السيَّاري، ومعايل الدكتور حممد اجلاسر. وكان الدَّ

اجلريسي في مكتبه ويظهر في 
اخللفية مجسم لطائرة اخلطوط 

اجلوية العربية السعودية 
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واإلقليميِة ومتاَبعَتها يف عاَملي االقتصاِد واملاِل، وكلِّ ما يهمُّ املصلحَة العامَّة يف هذا ا�اِل.
عضُو مجلِس إدارِة «الخطوِط الجويَِّة العربيَِّة السعوديَِّة»:

فاِع  حتظى اخلطوُط اجلويُة العربيُة السعوديُة باهتماٍم كبٍري من ُوالِة األمِر، وهي حتَت ِمَظلَِّة ويلِّ العهِد وزيِر الدِّ
َرياِن واملفتِِّش العامِّ األمِري ُسلطاَن بن عبِدالعزيز، كيف ال، وهي الناقُل داخَل اململكِة وخارَجها؟! وقد  والطَّ
بقَي الوالُد عضًوا يف جملِس إدارِ©ا لثالِث مراحَل بدأت يف عام ١٤١٩ه وانتهت يف عام ١٤٢٩ه، كان 

خالهلا ُيشاِرُك يف رسم االسرتاتيجيَّات لربامِج اُخلُطوِط، وتطويِر أدائها على َمرِّ تلَك السنوات. 
عضُو مجلِس إدارِة «شركِة الرياِض للتعميِر»:

كانت هذه الشركُة ُتعَىن بكلِّ ما يتعلَُّق بتطويِر العمِل الـَميداينِّ يف ا�اِل العقاريِّ يف العاصمِة الرياض. وقد 
انضمَّ الوالُد إىل عضويِة جملِس إدارِة الشركِة عام ١٤١٥هـ، واستمرَّ به حىت عام ١٤٢١ه. 

:« عضُو مجلِس إدارِة «بنِك فيصٍل اإلسالميِّ
، وعضًوا يف َجملِس إدارِتِه، وهو بنٌك استثماريٌّ من أوائِل  سَني لبنِك فيصٍل اإلسالميِّ كان الوالُد من املؤسِّ
س يف مقره بالبْحَرين يف ٧/١٤/ ١٩٨٢م،  املصارِف اليت انطلَقْت مبفهوِم تطبيِق الشريعِة اإلسالميَِّة، وُأسِّ
َر اُمسه  ذلك أنَّ اإلجراءاِت والشروَط يف البحرين سهلٌة، وليس مثَََّة قيوٌد صعبٌة على إنشاِء َمْصِرف. وقد ُغيـِّ

امل).  فيما بعُد إىل (البنك الشَّ
سِة العامَِّة للتأميناِت االجتماعيَِّة»: عضُو مجلِس إدارِة «المؤسَّ

راساِت  سٌة ترتبُط بِوزاَرِة الَعَمل، وكان دوُره فيها املشاركَة يف َوضِع اُخلَطِط واالسرتاتيجيَّاِت والدِّ وهي مؤسَّ
سة؛ حىتَّ تتماشى مع سوِق الَعَمِل يف الِقطاِع اخلاصِّ يف السعودية. وبقي الوالُد عضًوا يف جملِس  للمؤسَّ

إدارِ©ا ستِّ سنواٍت من ١٤٠٢/٦/٢٨ إىل ١٤٠٨/٦/٢٨ه. 
:« عضُو اللجنِة القياديَِّة الُعليا لـ« الِحواِر السعوديِّ الفرنسيِّ

ت هذه اللجنة للتنسيق بني اجلانبني السعودي والفرنسي ½دف اخلروج بصيغة َتواُفقية مشرتكة إلنشاء  ُأسسَّ
السعودي  اجلانب  عن  ممثًال  الوالد  بقيام  أعماهلا  اللجنة  أ¿ت  وقد  الفرنسي،  السعودي  األعمال  جملس 

بالتوقيع على اتفاقية إنشاء جملس األعمال السعودي الفرنسي يف باريس عام ٢٠٠٢م. 
حاَفِة والنَّشِر»: سِة ُعكاٍظ للصِّ عضُو «مؤسَّ

حاَفِة والنَّشر) فوافقُت  سِة (ُعكاٍظ للصِّ يقول الوالُد: «يف عام ١٤١٧ه ُعِرَض عليَّ أن أكوَن عضًوا يف مؤسَّ
َركاِء، وهم حنُو عَشَرِة ُشركاَء».  على ذلك، وِصرُت عضًوا يف مجعيَِّة الشُّ
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:« ْوليِّ عضُو «الفريِق السعوديِّ في االتِّحاِد العربيِّ للتحكيِم الدَّ
اِد العريبِّ للتحكيِم الدويلِّ؛ وذلك حبكم رئاسته للُغرفة التجاريَّة  كان الوالُد منذ عام ١٤٢١ه عضًوا يف االحتِّ
والصناعيَّة بالرياض، وكان َدوُرُه مع ُزَمالِئه أعضاِء الفريِق السعوديِّ يف االحتاِد متابعَة َنَدواِت التحكيِم 
ُجيْـَرى  اليت  اجلهُة  وكانت  الدوِل،  بني  والعالقاِت  التجاريِة  األموِر  يف  التحكيِم  يف  واملشاركَة  الدويل، 

ولية (آي سي سي) يف فرنسا اليت كان الوالُد عضًوا فيها أيًضا.  التخاُطُب مَعها هي غرفَة التجارِة الدَّ
واِء»: عضُو مجلِس إدارِة «الهيئِة العامَِّة للِغذاِء والدَّ

واِء مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ١، وتاريخ  انضمَّ والدي إىل عضويِة جملس إدارِة اهليئِة العامَِّة للِغذاِء والدَّ
األفكاِر  تقدِمي  ُيْسِهُم يف  أمهيٍَّة. وكان  اهليئِة من  ملا هلذه  الوطينِّ؛  للواجِب  واستجابًة  هـ،   ٧ /١٤٢٤/١

 . راساِت والبحوِث امليدانيَِّة، ومتابعِة كلِّ جديٍد يف هذا ا�اِل احليويِّ التطويريِة، ومناقشِة الدِّ
:« رئيُس اللجنِة التأسيسيَِّة لـ«الشركِة التمويِل العقاريِّ

باقرتاِح عدٍد من رجاِل  العقاريِّ عام ١٤٢٤ه – ٢٠٠٤م  التمويِل  تأسيِس جلنٍة لشركِة  نشأت فكرُة 
األعماِل، وما زالت يف َطوِر التأسيس. يقوُل الوالد: كان االقرتاُح يقضي أن ُتقاَم هيئٌة مدعومــــــــــٌة برأِس 
، ومتويِل  ماٍل كبٍري، ليكوَن مصدًرا للتمويِل العقاريِّ يف السعوديِة، وُتعىن هذه اجلهُة بتحفيِز الِقطاِع العقاريِّ

ط.  ْخِل احملدوِد واملتوسِّ املشاريِع التنمويِة، والعمل على توفِري املساكِن للمواطنَني ِمن فئِة ذوي الدَّ
َرك»: نائُب رئيِس مجلِس «التنظيِم الوطنيِّ للتَّدريِب المشتـَ

إليِه  حتتاُج  مبا  بدعِمها  ؛  اخلاصَّ والِقطاَع  احلكوميََّة  واجلهات  الِوزاراِت  ما خيصُّ  بكلِّ  ا�لُس  هذا  يهتمُّ 
االخنراط يف  قادًرا على  يصبَح  السعوديِّ حىت  باِب  الشَّ وتدريِب  السوِق،  وتلبيِة حاجاِت  العمل،  سوُق 
َ الوالُد يف  ، و©يئِة جوٍّ من االنِسجاِم بني الِقطاعاِت عموًما. وقد عنيِّ ، والِقطاِع اخلاصِّ العمِل احلكوميِّ

َرك. ١٤٢٤/٤/٩ه نائًبا لرئيِس جملِس التنظيِم الوَطينِّ للتدريِب املشتـَ
عضُو «مجلِس الُقوى العاِمَلة»:

 يف عام ١٤٢٣ه اختري الوالد لعضوية جملس القوى العاملة، وحيدثنا الوالُد عن الغايِة من إقامِة هذا ا�لِس 
فيقول : «يهدف ا�لس إىل التنسيِق بني ِوزاَرِة العمِل والِقطاِع اخلاصِّ يف َجماِل التوظيِف والتدريِب؛ إلنشاِء 
باِب القادِر على االِخنراِط يف َجماِل العمِل اخلاصِّ والِقطاِع اخلاصِّ وتوفِري كلِّ حاجاِته، والعمل  جيٍل من الشَّ

على حتديد سقف أعلى لعدد العمالة الوافدة ومرافقيها بالنسبة لعدد السكان يف اململكة».
بابيِّ في المملكة»: عضُو «لجنِة دراسِة وتطويِر الَوضِع الرياضيِّ والشَّ

بايبِّ يف  كان الوالد يف الفرتة من ١٤٢٣ه – ١٤٢٤ه عضًوا يف جلنِة دراسِة وتطويِر الَوضِع الرياضيِّ والشَّ
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ست ½دِف التشاوِر بَني فئاِت ا�تمِع اليت ©تمُّ بالرياضة، وتسعى إىل جعِل الرياضِة استثماًرا  اململكة اليت ُأسِّ
ولِة عموًما، وعلى الرئاسة العامَِّة لرعايِة الشباِب والرياضة خصوًصا، وعلى  اقتصادي³ا يعوُد بالنفِع على الدَّ
ركاِت املعنيَِّة باالستثماِر يف هذا ا�اِل. و½ذا تتحوَُّل حقوُل الرياضِة إىل مشاريَع اقتصاديٍة بني رجاِل  الشَّ
األعماِل و الرئاسِة العامة لرعايِة الشباب، وهي خطوٌة على طريِق (َخْصَخصِة) قطاِع الرياضة، وفتِح ا�اِل 

. ساٍت رياضيٍة على املبدأ االقتصاديِّ إلقامِة شركاٍت ومؤسَّ
تمويل كراسي البحث العلمي:

إمياًنا من الوالد بأمهية البحث العلمي وَدعًما للجامعات الوطنية يف مسري©ا العلمية فقد تبىنَّ متويل كرسيني 
من كراسي األحباث، مها :

١- كرسي الشيخ عبدالرمحن اجلريسي ألحباث احلمض النووي (DNA): الذي أُنشئ يف جامعة امللك 
. (DNA) سعود ½دف دعم األحباث وتطوير التِّقنيات اخلاصة بفحص وحتليل الـ

٢-كرسي الشيخ عبدالرمحن اجلريسي لدراسات حقوق اإلنسان: الذي أنشئ يف جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية ½دف تقدمي ِخْدمات حبثية واستشارية وتدريبية متخصصة يف جمال حقوق اإلنسان، جتمع 

بني الكفاية العلمية والتميز اِملهين.
إضافًة إىل أنُه عضٌو يف اهليئة العلمية لكرسي األمري حممد بن فهد لدعم املباَدرات الشبابية.

إنجازاٌت َخيريَّة
ٍم ذي ِمْهنيٍَّة،  ِسيٍّ منظَّ ينظُر الوالد إىل العمِل اخلرييِّ بوصِفِه واجًبا ديني³ا ووطني³ا، يقوُم على أساٍس ُمَؤسَّ
؛ إمياًنا منه ½ذا املبدأ اإلسالميِّ األصيِل  وقد طبََّق هذا املبدأ عملي³ا، حيُث منَح جزًءا من وقِته للعمِل اخلرييِّ
ًال ملسؤوليِته االجتماعيِة، فهو عضٌو يف عدٍد من جمالِس إدارات مجعيَّات خرييٍة كثرية -كما سيأيت-  وحتمُّ
دٌة يف تقوِمي مدى احتياج َمن  وأنشَأ عام ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م مكتًبا خريي³ا له أهدٌف واضحٌة، ومعايُري حمدَّ
ٍص ذي خربٍة وَكَفاَءٍة، للنهوض به على خِري  يستحقُّ املساعدَة، وأسنَد إدارَتُه والعمَل فيـه إىل فريٍق متخصِّ
صٍة تتحقَُّق من حاجِة  وجٍه، باذلَني اجلهَد يف البحِث عن احملتاِج قبَل أن يأَيت بنفِسِه، وذلك عرب جلاٍن ُمتخصِّ
الناِس؛ رغبًة من الوالِد يف احرتاِم أوضاِعهم وظروِفهم - وخباصٍة املتعفِّفون منهم - واملبادرِة مبدِّ يِد العوِن 

هلم قبَل أن ُيضطرُّوا إىل الطلِب.
ومن أبرِز أهداِف املكتِب اخلريي األخرى:

• اإلسهاُم يف خدمِة اإلسالِم ونشِر العلِم والثقافِة.
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• اإلسهاُم يف تأسيِس دوِر تعليم القرآِن الكرِمي.

• دعُم اجلهود املبذولِة لدعوِة غِري املسلمني إىل اإلسالم.

• اإلسهاُم يف عمارِة املساجِد ِحسي³ا ومعنوي³ا.

• اإلسهاُم يف اجلهوِد اإلغاثيِة واإلنسانيِة والصحيِة.

• املساندُة يف التأهيِل االجتماعيِّ والتدريِب وتطويِر القدراِت إلغناِء احملتاجني عن السؤاِل.

• التعاوُن مع اجلهاِت ذاِت العالقِة بالعمِل اخلرييِّ خلدمِة ا�تمِع.

• املسامهُة يف تقدِمي املَِنِح الدراسيَِّة، ورعايِة املوهوبني.

وال تنفصُل فلسفُة والدي يف العمل اخلرييِّ عن فلسفِته يف املال، فهو يرى أنه ال خَري يف املال إذا أسَعَد 
َدت رؤيُته يف أن العمَل اخلرييَّ املبينَّ على َبذِل املاِل ملستِحقِّيِه، أو لبناِء مشروعاٍت  صاحَبُه فقط، لذلك جتسَّ

حضاريٍة وتنَمويٍة ختِدُم ا�تمع، هو جزٌء من سعادِته الذاتيَّة.
ُه واجًبا أكيًدا ُميليِه عليه ديُنُه حنَو وَطِنِه وجمتمِعِه،  ُعدُّ تلكم هي فلسفُة الوالِد يف العمِل اخلرييِّ بإجياٍز، فهو يـَ
ويراُه السبيَل األقرَب ملن أراد اإلسهاَم يف رفعِة وَطِنِه وُعلوِّ أمِتِه، كما يرى أنه جيُب أن يكوَن العمل خالًصا 
َحيِرُص كلَّ اِحلرِص على إخفاِئِه، ولكن غالًبا ما تأتيه شهاداُت شكٍر من جهاٍت كثَريٍة،  هللا تعاىل، لذاَ 

فُيعَرُف إْذ ذاك عَمُلُه، ولعلَّ يف ذلك حكمًة أيًضا حلثِّ املقَتِدِريَن على الَبذِل يف ُوجوِه اخلِري. 
، فقام ببناء عدد من املساجد يف الرياض والدمام  كما كان للوالد عناية فائقة بِعَمارة بيوت اهللا عزَّ وجلَّ
وبلدة رغبة وغريها من مناطق اململكة، بل إنه جتاوز حدود الوطن يف ذلك فكانت له إسهامات يف بلدان 
خمتلفة منها على سبيل الذِّكِر ال اَحلْصر: مسامهتِه يف تأسيس مركز الرتاِث اإلسالمي يف مدينة «مانشسرت» 
الربيطانية، وتربُّعِه بأرٍض يف موقٍع اسرتاتيجي حوَل عدٍد من اجلامعات يف العاصمة اليابانية «طوكيو» ليقيَم 
عليِه األمري عبد العزيز بن فهد مسجد التوحيد الذي أصبَح مركًزا إسالمي³ا يؤمُُّه الكثري من أبناِء اجلاليِة 

اإلسالميِة يف اليابان. 
ُل الوالُد أن يكوَن قريًبا من اجلهاِت اخلرييَِّة اليت يدعُمها وُيسهُم يف أنشَطِتها، فنراُه عضًوا يف جمالِس  ويفضِّ

عدٍد من اجلمعيَّاِت اخلرييِة، ومنها:
ُسعود  آِل  عبِدالعزيِز  بِن  ُسلطان  األميِر  سِة  لـ«مؤسَّ الماليَِّة  واللجنِة  الُعليا،  االستشاريِة  الهيئِة  عضُو 

الخيريَِّة»:
سِة وطريقِة إدارة  ُة اللجنِة دراسَة أموِر املؤسَّ اختري الوالد عضًوا يف هذه اهليئة عام ١٤١٧ه، وكانت مهمَّ
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استثماراِ©ا وُمساَمهاِ©ا، مع اقرتاِح كلِّ ما تعتقُد أنه خيُدُم أهداَفها النبيلة. وكان األمُري سلطان رمحه اهللا قد 
سِة، وَرَصَد هلا مبلًغا كبًريا من املاِل؛ لضماِن استمراِر أعماِل اخلِري فيها. قرَّر إقامَة هذه املؤسَّ
سِة الرياِض الخيريِة للُعلوِم»: عضُو اللجنِة التأسيسيَِّة وعضو لجنة تنمية الموارد بـ«مؤسَّ

سة الرياِض اخلرييِة  يف عام ١٤٢٣هـ اختري الوالد عضًوا يف اللجنِة التأسيسيَِّة وجلنة تنمية املوارد بـ (مؤسَّ
سَني  للُعلوِم): هذه املؤسسُة اليت أقاَمت جامعَة األمِري ُسلطاَن بِن عبِدالعزيز األهلية اليت كان الوالُد أحَد املؤسِّ
هلا، منذ بدايتها املتمثلة يف إنشاء كلية األمري سلطان األهلية واليت جاءت فكر©ا عندما قرَّر رجاُل األعماِل 
وا عن فرَحِتِهم بعودِة األمري سلطان ساملًا من رحلته العالجية إىل سويسرا، بإنشاِء كليٍة  يف الرياض أن يعربِّ
تعليميٍَّة باِمسِه ختُدُم الوطَن واملواطَن. وأقيم حفٌل خاصٌّ ½ذه املناسبِة، وتشرَّف الوالُد بإلقاِء كلمِة احلفِل 
وأعلن فيها عن إقامِة كليَِّة األمِري سلطان األهلية، وقد تربََّع بتكاليِفها عدٌد من رجاِل األعمال جزاُهم 
اهللا خًريا، وأعلَن األمري سلطان يف احلفِل نفِسه أنه سُيسِهُم مببلِغ مخسَني مليوِن ريـاٍل يف تأسيِس الكلية، مث 

حتوَّلت الكلية بعد ذلك إىل جامعٍة األمري سلطان بن عبدالعزيز األهلية. 
عضُو مجلِس أمناِء «جامعِة األميِر ُسلطان بِن عبِدالعزيِز األهليَِّة»:

سوَن حتويل كلية األمري سلطان  ُينِبُئنا الوالُد خبِرب اجلامعِة قائًال: « يف عام ١٤١٨هـ قرَّر األمُري سلماُن واملؤسِّ
إىل جامعِة لتكوَن سنًدا للجامعاِت احلكوميَِّة، واختََّذنا قراًرا يقضي أن ميرَّ أيُّ طالٍب يرغُب يف االنتساِب 
إليها بَسنٍة حتضرييٍة ُتعيُنه على التفوُِّق والتميُّز. وحقَّقِت اجلامعُة إجنازاٍت كبريًة أدَّت إىل إقبال كثٍري من 
أولياِء األموِر لتسجيل أبناِئِهم فيها، واقَتَدت بنظاِم جامعِة امللِك فهٍد للبرتول واملعاِدِن، وذلك باسِتقطاِب 
صاِ©ا، وسَعت إىل توظيِف الطالِب وهم ما يزالوَن على َمقاِعِد الدراسِة  الَكفاءات العلميَِّة يف ُخمَتِلِف ختصُّ

بأعلى الرَّواتب».
عضُو «الهيئِة الُعليا لتطويِر مدينِة الرياِض»:

انضمَّ الوالُد يف عام ١٤١٢ه إىل عضويَّة اهليئِة العامَِّة لتطويِر مدينِة الرياض برئاسِة أمِري منطقِة الرياِض 
اِم بِن عبِدالعزيِز، وكان أمُني مدينِة الرياِض األمُري عبِدالعزيِز  األمِري سلماَن بِن عبِدالعزيِز، ونائِبِه األمِري َسطَّ
ابن َعيَّاٍف أميًنا عام³ا للهيئة، وتضمُّ يف ُعضويَِّتها عدًدا كبًريا من ممثِّلي الِوزاراِت واِجلهاِت احلكوميَِّة؛ وهي 
تبَحُث يف كلَّ ما يتصُل بتطويِر منطقِة الرياِض عموًما، وهي املرجُع األكُرب يف كلِّ ما يرتقي بالرياِض، من 

ُرِق، والتطويُر، وتنفيُذ املشاريِع.  حيُث األموُر اِخلْدماتيَُّة، وأموُر الطُّ
عضُو مجلِس إدارِة «ُصندوِق َدعِم الحياِة الِفطريَِّة»:

س ُصندوق دعِم احلياِة الِفطريِة عام ١٤١٥ه؛ بناء على موافقة جملِس إدارِة اهليئِة العامَِّة للحياِة الِفطريِة  تأسَّ
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مسجد مهرة اجلريسي الذي 
يِّد  بالدمام على نفقة  شُ

حفيدها عبدالرحمن اجلريسي

مسجد أمير بلدة رغبة خالد بن علي 
يِّد ببلدة رغبة على  اجلريسي الذي شُ

نفقة عبدالرحمن اجلريسي
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يِّد ببلدة رغبة  مسجد اجلريسي الذي شُ
على نفقة عبدالرحمن اجلريسي

يِّد  بالرياض مسجد هيا اجلديد الذي شُ
على نفقة ابنها عبدالرحمن اجلريسي
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يف اململكة لتوفِري فرٍص أفضَل حلمايِة احلياِة الِفطريِة واسِتثماِرها. 
يقوُل الوالُد: «إن دعَم احلياِة الِفطريِة أمٌر يهمُّ كلَّ مواطٍن؛ إْذ جيُب احملافظُة عليها وإمناُؤها، وأن َحتظى 
باهتماِم كلِّ َمسؤوٍل ومواطٍن يف السعوديِة، وقد كنُت ُدعيُت عام ١٤١٨ه لعضويِة جملِس إدارِة هذا 

ر عن القياِم ½ا». ْنَبِغي التأخُّ ٌة وطنيٌَّة ال يـَ ندوِق ، وقبلُت بال تردٍُّد لشعوري بأ¿ا مهمَّ الصُّ
باِب على الزَّواِج»، وعضُو اللجنِة التنفيذيِة  عضُو مجلِس إدارِة «المشروِع الخيريِّ لمساعدِة الشَّ

للمشروع:
يقول الوالد: «إن هذا املشروَع وليُد فكرِة أمِري ِمنَطَقِة الرياِض األمِري سلماَن بِن عبِدالعزيز، وهو رئيُسُه 
اعُم األوُل له. وقد شرَّفين األمُري بأن دعاين للمشاركِة يف دعِم املشروِع اخلرييِّ واإلسهاِم يف أنشطِتِه،  والدَّ
وعضويِة جملِس إدارِتِه. وقد محَل املشروُع اسَم عاٍمل جليٍل خدَم اإلسالَم واملسلمَني عموًما، واململكَة العربيَة 
السعوديَة خصوًصا، وهو رمٌز من رموِز الفقِه والعلِم والَعطاء، إنه َمساحُة العالَّمِة الشيِخ عبِدالعزيِز بن باٍز 

رمحه اهللا. 
ومل آُل جهًدا أنا وغريي من رجاِل األعماِل يف وضِع اُخلَطِط واالقرتاحاِت واآلراِء للنهوِض باملشروِع؛ ألنه 
أوًال وأخًريا عمٌل إنساينٌّ اجتماعيٌّ وطينٌّ ديينٌّ، ومن الواجِب على كلِّ رجِل أعماٍل وكلِّ ُمقَتِدٍر أن ُيسهَم 
ويشارَك فيه، وأن يبذَل ما يستطيُع من ماٍل وجهٍد ووقٍت خلدمِة هذا املشروِع النبيِل، الذي ُيسِهُم يف بناِء 

يِن». باِب يف التحصِني واستكماِل نصِف الدِّ ا�تمِع وُمساعَدِة الشَّ
سِة الملِك عبِدالعزيِز وِرجالِه للموهبة واإلبداع»: عضُو مجلِس ُأَمناِء «مؤسَّ

ا باإلسهاِم يف دعم  ًة من الزََّمن، وقد سعدتُّ جد³ يقول الوالُد: «كان يل شرُف االنضماِم إىل هذا ا�لِس مدَّ
سِة؛ ملا تؤدِّيِه من رسالٍة على درجٍة عاليٍة من األمهيَِّة، وهي رعايُة املوهوبَني من أبناِء الوطِن، والعمُل  املؤسَّ
على تطويِر مهاراِ©ِم وُقُدراتـِـــِهم ومواهِبِهم، واألخُذ بأيديِهم حنو استثماِر مواهِبِهم خَري اسِتثماٍر. وال خيفى 

أن هؤالِء املوهوبَني هم أمُل األمِة يف غٍد عزيٍز مشرٍق». 
جوِن: عضُو مجلِس السُّ

ُم اخلَري ألبناِء َوَطِنِه، يف جماالت احلياِة  كان الوالُد سبَّاًقا إىل َدْعِم ومساندِة كلِّ هيئٍة أو جهٍة يرى أ¿ا تقدِّ
س ُمبوجب قرار جملس الوزراء رقم  جون)، الذي تأسَّ املخَتِلَفة؛ ومن َمثَّ قِبَل باالنِضماِم عضًوا يف (جملس السُّ
جوِن واملسجونَني،  ٢٧٣ يف ١٤٢٣/١٢/٢ هـ برئاسة ُمسُّو وزير الداخلية، والذي ُيعىن بدراسِة أوضاِع السُّ
ووضِع االقرتاحاِت لتطويِرها، ولتحويِل السجوِن من مراكَز للعقوبِة وَأْسِر احلريِة، إىل مراكِز إصالٍح وتربيٍة 

جن. ُهم حلياٍة كرميٍة بعد خروِجِهم من السِّ وهدايٍة، ترتقي باملسجونَني وُتِعدُّ
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اجلريسي يكرم بطل املالكمة العاملي 
محمد علي كالي عندما زار مقر 

مجموعة اجلريسي

عضُو مجلِس إدارِة «جمعيِة البرِّ الخيرية»:
ائَم، وهي برئاسِة أمري منطقِة الرياِض األمِري  عَم الدَّ ُم هلم الدَّ ©تمُّ «مجعيُة الِربِّ» باحملتاجَني والضعفاِء وتقدِّ
سلماَن بِن عبِدالعزيز، وما يزاُل الوالُد عضًوا فاعًال فيها منذ عام ١٤٢٥ه، ال يبَخُل مبدِّ يِد العوِن املاديِّ 

واملعنويِّ هلا.
رئيُس مجلِس إدارِة «الجمعيِة الخيريِة بَبلَدِة َرْغَبة»:

كان قياُم اجلمعيِة عام ١٤١٨ه بدعوِة عدٍد من أبناء (َرْغَبة) واتفاِقهم، على تأسيِس مجعيٍة خرييٍة ختُدُم 
ِة من  َعها إىل اجلهاِت املختصَّ ُهم والُقرى ا�اورَة هلا، وتَتتبَُّع أهمَّ األموِر اليت حتتاُج إليها املنطقُة؛ لرتفـَ بلدتـَ
ساٍت حكوميَّة. وتستقِطُب اجلمعيُة التربُّعاِت وأمواَل الزَّكاِة واملسامهاِت من أبناء (َرْغَبة)،  ِوزاراٍت ومؤسَّ
م واالزِدهاِر. وبلغ  وتعمُل على تقدِمي األنشطِة واِخلْدماِت اليت ترتقي باملنطقِة وُتضفي عليها مزيًدا من التقدُّ
سَني للجمعيَِّة أكثَر من مخسَني شخًصا، وجنَحت حىتَّ اآلَن، وهللا احلمد يف سدِّ حاجاِت البلدِة.  عدُد املؤسِّ

َنواِت التواُصِل بني أهايل بلدِة (َرْغَبة) وأصحاِب الَقراِر يف العاصمِة الرياض. َعدُّ اجلمعيُة قناًة من قـَ وتـُ
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سِة عبِدالعزيِز بن باٍز الخيريِة»: عضُو مجلِس ُأَمناِء «مؤسَّ
سُة اخلرييُة أمهيََّتها من اسِم العاِمل اجلليِل، مساحِة الشيِخ عبِدالعزيِز بن باٍز يرُمحه اهللا،  تكتسُب هذه املؤسَّ
وهي تنُعُم برعايٍة كرميٍة من أمِري منطقِة الرياِض األمِري سلماَن بِن عبِدالعزيِز، وقد أنشئت عام ١٤٢٢ه، 

وما زال الوالُد عضًوا فيها.
:« عوديِّ عضُو مجلِس إدارِة «الهالِل األحَمِر السُّ

اِذ  واختِّ االقرتحات  تقدمي  يف  يشارك  وكان  السعودي،  األمحر  اهلالِل  إدارة  عضًوا يف جملس  الوالد  كان 
الَقراراِت ووضِع اُخلَطِط واالسرتاتيجيَّاِت؛ مبا له من مكانٍة ساميٍة يف عاِمل املاِل واألعماِل. 

:« عضُو مجلِس إدارِة «مركِز األميِر سلماَن االجتماعيِّ
سَني له، وهو  ، وأنه أحُد املؤسِّ يتشرَُّف الوالُد أنه كان عضًوا يف جملِس إدارِة مركِز األمِري سلماَن االجتماعيِّ
يعرِّف به قائًال: « إن هذا العمَل اإلنساينَّ الراقي انطلَق مببادرٍة من األمِري سلماَن بِن عبِدالعزيز، وَحِظي 

بدعِمه ورعايِته».
عضو «جمعية األطفال الَمُعوقين»، وعضُو لجنِة جائزِة الجمعيِة :

العضوية  ُمنح  املعوقني، وقد  العمومية جلمعية األطفال  الوالد منذ عام ١٤١٥ه عضًوا يف اجلمعية  كان 
الشرفية باجلمعية عام ٢٠٠٧م، وهو يشارك - ُحبكِم ُعضويِتِه يف اجلمعيَِّة - يف وضِع معايَري لتقدِمي اجلائزِة 
َملن يستحقُّها يف خدمة هذا ا�اِل، وذلك بإعداِد دراساٍت وحبوث وتداوِل األمِر يف جملِس اجلمعيِة؛ حرًصا 
على أن تذهَب جائزُة اجلمعيِة ملن يستحقُّها جبدارٍة. وال يتوقَُّف َدوُره عند هذا، فهو يدعُم اجلمعيَة مع 
َمه أمثاُهلم يف سبيِل خدمِة بلدِهم الغايل على  كثٍري من رجاِل األعماِل الُفَضالِء، وذلك أقلُّ ما ُميكُن أن يقدِّ

قلوبنا مجيًعا.
عضُو «الهيئِة الُعليا لجمِع التبرُّعاِت لمسلمي البوسنِة والِهرِسك»:

يف أثناِء احلرِب الغاِمشِة على البوسنِة واِهلرِسك وبعَدها، وبسبِب ما خلََّفتُه من مآٍس وَخراٍب وأَزمات شىتَّ 
ٍة إىل  ا، وكانوا يف حاجٍة ماسَّ طالت أهايل تلك البالِد املسلمِة، عاَش إخواننا هناَك يف ظروٍف صعبٍة جد³
وقوِف املسلمَني إىل جانِبِهم، وكانت السعوديُة يف ذلك الوقِت من الدوِل القالئِل اليت ¿َضت بكلِّ ما 
تستطيُع إىل مساعدِة أهِل تلك البالِد ومساندِ©ِم؛ بتقدِمي الدعَمْنيِ املاديِّ واملعنويِّ هلم، حيث أمر امللك 
فهد بن عبدالعزيز – رمحه اهللا – يف عام ١٤١٢ه بتأسيس اهليئِة الُعليا جلمِع التربُّعاِت ملسلمي البوسنِة 
وإقامة  البوسنة  من  املهاجرة  املسلمة  اُألَسر  وكفالة  والعينية  النقدية  التربعات  بإيصال  لتقوم  واِهلرِسك 
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املعسكرات إليواء الالجئني البوسنيني يف ألبانيا، كما كان ألهِل اخلِري يف اململكِة جهوٌد ضخمٌة خملصٌة يف 
ُنصرِة إخواِ¿ِم، ودعِم الشعِب البوسينِّ املسلِم.

عضُو «اللجنِة التأسيسيَِّة للجمعيَِّة الخيريِة لرعايِة األيتام»:
 تأسست اجلمعيَّة اخلريية لرعايِة األيتاِم مبنطقِة الرياض (إنسان) عام ١٤٢٠هـ، وهي ُتعىن بتقدمي كل أوُجَه 
الرعاية املاديَّة واملعنويَِّة لأليتاِم وَمْن يف ُحْكمهم منذ الوالدِة حىت يستطيعوا مواجهَة احلياة. وقد اختري الوالد 

عام ١٤١٨هـ عضًوا يف اللجنة التأسيسية للجمعيَّة، مث عضًوا يف اجلمعيَِّة بعد تأسيسها.
عضُو «الهيئِة األهليَِّة الخيريِة إلعماِر المساجِد بمنطقِة الرياض»:

كان الوالد يف عام ١٤١٧ه عضًوا يف اهليئِة األهليَِّة اخلرييِة إلعماِر املساجِد مبنطقِة الرياض، و©تمُّ هذه 
اهليئُة بتشييِد املساجِد يف ُخمَتِلِف أرجاِء العاصمِة الرياض، مع دراسِة وتتبُِّع مدى احلاجِة إىل بناء مساجَد 
جديدٍة يف األماكِن واألحياء املختلفِة باملنطقِة. وال ختفى أمهيَُّة عمل هذه اهليئِة، خصوًصا يف ظلِّ االتِّساِع 

رِد للمدينة، لئال ختلَو بقعٌة فيها من مسجٍد ُتقاُم فيه الصالُة وُيذَكُر فيه اسُم اهللا.  املطَّ

تكريٌم وجوائُز ُمستَحقَّة
إن هذه املسريَة احلافلَة بالَعطاِء املخلِص، الذي غايته رضا اِهللا أوًال، و¿ضُة الوطِن ثانًيا، ونفُع املواطنَني 
وا�تمع ثالًثا، بوََّأِت الوالَد مرتبًة عليًَّة، وأنزلته منزلًة ساميًة، وجعلتُه يف حملِّ ثقِة والِة األمِر، وإعجاِب كلِّ 
من عمَل معه يف داخِل البلِد وخارِجه. وقد َحِظَي الوالُد بتقديِر جهاٍت كثريٍة، عرَفت قدَره فكرَّمتُه ومنحتُه 

أعلى األومسِة واجلوائز، وفيما يأيت ذكٌر ألبرِز ما نالُه منها:
َرجِة األولى: وساُم الملِك عبِدالعزيِز من الدَّ

حصَل على هذا الِوساِم العزيِز يف عهِد خادِم احلرَمِني الشريَفِني امللِك فهِد بن عبِدالعزيز، يرمحه اهللا، يف 
ماِت  عام ١٤٢٠ هـ؛ تقديًرا جلهوِدِه يف ا�اِل التجاريِّ وتنميِة أعماِل الغرفِة التجاريِة، وملشاركِتِه يف املنظَّ
األعماِل  رجاِل  بني  الِت  الصِّ بتوثيِق  عامليَّة،  استثماريٍة  آفاٍق  فتِح  من  حقَّقه  وملا  اخلريية،  ساِت  واملؤسَّ

السعوديني وُنَظرائِهم األجانِب من ُخمَتِلِف ُبلداِن العامل.
ُث الوالُد عن ُشعوِرِه حياَل هذا الوساِم قائًال: «أشعُر بالفخِر واالعتزاِز، هلذه اللفتِة الكرميِة من قيادِة  ويتحدَّ
الدولِة، وقد منحين هذا الوساُم عزميًة أقوى، على تقدِمي كلِّ ما أقِدُر عليه يف خدمِة ديين ووطين، واحلفاِظ 

ناعِة». على ُمسعِة بالِدنا الغاليِة، ومواَصَلِة َدْفِع عَجلِة التنميِة يف مياديِن التجارِة والصِّ
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جائزُة «الجمعيِة اإلسالميِة المحمديِة» باختياِره الشخصيَّة اإلسالميَّة لعام ١٤٢٠هـ:
س هذه اجلمعيَة بطُل العاِمل يف الـُمالَكَمِة حممَّد علي كالي يف مدينة شيكاغو بأمريكا عام ١٩٧٥م،  أسَّ
وكان للوالِد تواُصٌل دائٌم مع اجلمعيِة، وقد اتصلوا بالوالِد وأخربوه أ¿م منحوه جائزَة الشخصيَّة اإلسالمية 

مها له؛ تقديًرا جلهوِده. عاَم ١٤٢٠هـ، وعندما زاَر حممَّد علي كالي السعوديَة قدَّ
الدكتوراه الفخريَّة في فلَسفِة االقتصاِد:

ُمنح الوالُد عام ١٩٩٩م، شهادَة (دكتوراه) فخريًَّة يف فلَسفِة االقتصاِد من جامعة (كنزجنتون) األمريكية؛ 
تكرميًا له على جهوِده الكبريِة يف متتِني التواُصِل بني السعوديِة والوالياِت املتَّحدة األمريكيَّة. يقول الوالد: 
وليِة للعالقاِت السعوديِة  «ُمِنحُت هذه الشهادَة؛ تقديًرا لنشاطي يف جملِس األعماِل األمريكيِّ واللجنِة الدَّ

األمريكيَّة، وقد ُأرِسَلِت الشهادُة إيلَّ يف السعودية».
الدكتوراه الفخرية في فلَسفِة إدارِة األعماِل:

الوالُد عن هذه الشهادِة بقوِله: «يف عام ٢٠٠٠م منَحتين جامعُة أمريكا يف واليِة (مونتانا) هذه  خيربنا 
الشهادَة؛ تقديًرا ِلَما بذلُته من ِخْدماٍت وأنشطٍة لتعزيِز العالقاِت والعمِل التجاريِّ بني أمريكا والسعودية، 
، وعلى إثِره قرََّرِت  وقد تتبَّعوا كلَّ ما أقوُم به يف الغرفة التجاريِة من لقاءاٍت وتطويٍر جتاريٍّ واقتصاديٍّ

اجلامعُة َمْنحي هذه الشهادَة اليت أعتزُّ ½ا كثًريا. 
ومع أنين حصلُت على شهاَدَيت الدكتوراه املذكورَتِني، أرفُض أن أضَع أمام امسي لقب (دكتور)، وأنا 
ُل االكِتفاَء بامسي:  - يف الواقِع - مل أقدِّم حبوًثا أو دراساٍت أكادمييًَّة، ومل أدُخل ُفصوًال جامعيَّة؛ لذا أفضِّ

عبِدالرمحِن اجلريسي».
شهادُة درجِة أستاٍذ زميٍل في االقتصاد:

قدَّمت جامعُة أمريكا بوالية مونتانا األمريكية سنَة ٢٠٠١م هذه الشهادَة إىل والدي، وهي كسابقاِ©ا؛ 
تقديًرا له على ما حقَّقُه من تعزيِز الصالِت التجاريِة واالقتصاديِة بني أمريكا واململكة.

َير الذاتيَِّة: جائزُة رجِل العام ٢٠٠٤م من المعهِد األمريكيِّ للسِّ
، ودراسِة  َري الذاتيَِّة، بعد َرْصِد أنشطِته يف جماالٍت شىتَّ ُمنَح الوالُد هذه اجلائزَة من املعهِد األمريكيِّ للسِّ
ٍة إجنازاُته على صعيِد األعماِل التجاريِة املشرتكِة بني أمريكا والسعودية، ومشاركُتُه الفاِعَلة  أثِرها، وخباصَّ

يف تنميِة العالقاِت بني الدولَتني.
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وسام «جوقة ليوبولد الثاني برتبة كوماندوز»:
وهو ِوساُم بلجيكا الرفيُع، من ويلِّ عهِد بلجيكا األمري فيليب، منَحُه للوالِد يف عام ٢٠٠٢م، يف زيارٍة له 
َم له الوساَم  َل بزيارِة الوالِد يف مقرِّ (جمموعِة اجلريسّي)، ليقدِّ إىل السعوديِة، وبعد لقائِه خبادِم احلرَمِني، تفضَّ

ه من أحبِّ األومسِة واجلوائِز إليه. بنفِسه، وهو يفتخُر به كثًريا، ويُعدُّ
سِة األمريكيَِّة العالميَِّة لتقييم المنَجزات: جائزُة المؤسَّ

لتقييم املنَجزات، ومقرها يف مدينة لوس أجنلوس بوالية كاليفورنيا يف  العامليَِّة  سِة األمريكيَِّة  قامت املؤسَّ
الواليات املتَّحَدة األمريكية مبنح الوالد جائز©ا لعام ٢٠٠٠م، وكانت نتاَج تقييِم ما سَعى إىل حتقيِقه، 
السعوديِّ  اجلانَبِني  بني  الدَّوريِة  االجتماعاِت  عقَد  التجاريِة، وخصوًصا  الغرفِة  أعماٍل يف  من  أجنزُه  وما 

. ؛ لتنميِة التباُدِل التجاريِّ واألمريكيِّ
وسام «َلَقب ميداليُة شرِف االستحقاِق الذهبيِة»:

منح السيد نابوليتانو رئيس اجلمهورية اإليطالية ورئيس مجعية االستحقاق اإليطالية، الوالد وسام (لقب 
قائد وميدالية شرف االستحقاق الذهبية) تقديراً إلسهاماته املتواصلة يف تنمية العالقات االقتصادية الثنائية 
بني اململكة وإيطاليا وجهوده لتعزيز الروابط والتعاون البناء بني الشعبني الصديقني السعودي واإليطايل من 

خالل تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية مبا ُيَكرِّس املصاحل املشرتكة واملنافع املتبادلة بني البلدين.
جائزة وميدالية «ابن سينا»:

َكرَّمت اللجنة األوربية ملنظمة األمم املتحدة الوالد ِمبَْنِحه جائزة ابن سينا يف ديسمرب عام ٢٠٠٦ تقديًرا 
للجهود العظيمة واخلدمات اجلليلة اليت يبذهلا جتاه الشعوب.

وسام «ابن سينا»:
يف سنة ٢٠٠٧م كرمت األكادميية الروسية للعلوم االجتماعية الوالد مبنحه وسام ابن سينا تقديًرا جلهوده 
اليت بذهلا يف جماالت خمتلفة توزعت بني نشاطات جتارية واقتصادية وإنسانية، ووصفته األكادميية بالشخصية 
املتميزة إلسهاماته الكبرية يف تطوير العالقات السعودية والعربية والعاملية ، كما متَّ اختيار الوالد عضًوا يف 
األكادميية الروسية للعلوم االجتماعية باإلمجاع يف حفل كبري أقيم يف أبريل عام ٢٠٠٧م ليكون بذلك أول 

شخصية حتصل على هذا الوسام من دول الشرق األوسط والدول العربية ودول أمريكا الالتينية .
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١٩٨

وسام امللك عبد العزيز 
من الدرجة األولى
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١٩٩

اجلريسي متقلدا وسام 
امللك عبد العزيز من الدرجة األولى
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٢٠٠

 وسام «جوقة ليوبولد الثاني 
برتبة «كوماندوز» ٢٠٠٢ م
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٢٠١

اجلريسي متقلدا  وسام جوقة 
ليوبولد الثاني 
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٢٠٢

درجة أستاذ وزميل في االقتصاد من 
جامعة أمريكا في والية مونتانا 

٢٠٠١م
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٢٠٣

دكتوراه الشرف في فلسفة االقتصاد 
من جامعة كينجستون

 األمريكية ١٩٩٩
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٢٠٤

جائزة ابن سينا  للمآثر العظيمة
واخلدمات اجلليلة جتاه الشعوب من

اللجنة األوروبية ملنظمة األمم املتحدة
ديسمبر ٢٠٠٦ م
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٢٠٥

جائزة اجلمعية اإلسالمية احملمدية
الشخصية اإلسالمية لعام ١٤٢٠هـ
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٢٠٦

 وسام سفير الصداقة األهلية 
من جمعية الصداقة بني 
الشعب الصيني وشعوب 

العالم ، مايو ٢٠٠٨ م

الوسام الياباني الذي قلده 
رئيس وزراء اليابان للجريسي 

نيابة عن اإلمبراطور
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٢٠٧

دكتوراه بدرجة بروفيسور  
من األكادميية الروسية للعلوم 

االجتماعية موسكو ٢٠٠٧

دكتوراه الشرف
من اجلامعة االمريكية
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يضمُّ هذا الفصُل طائفًة من آراِء الوالِد - حفظه اُهللا - ومواقِفِه يف بعِض القضايا، ُمسَتقاًة من جتِرَبِتِه الثرَِّة 
وفقراٍت  مقاطَع  باختياِر  واملواقَف  اآلراَء  ُم هذه  أقدِّ االقتصاديَِّة واالجتماعيَِّة، وسوف  اإلداريِة  احلياِة  يف 
من املقاالِت اليت كتَبها الوالُد، وبإيراِد اللقاءاِت الصحفيََّة والتِّلفازيََّة اليت ُأجِرَيْت معه يف مناسباٍت كثريٍة. 
ٍة ما يتعلَُّق باالقتصاِد والتجارِة والتجِربة اإلداريِة - آلُمُل أن تكوَن  وإنين إْذ أعيُد نشَر بعِضها هنا - وخباصَّ

إضاءاٍت يستنُري ½ا جيُلنا احلاِضر، واألجياُل اآلتيُة بعَدنا.
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اإلداَرة

، مبعىن أنه ال ِغىن له عن العيِش  ُز اإلنساَن عن كثٍري من املخلوقاِت: أنه كائٌن اجتماعيٌّ إن من أبرِز ما مييـِّ
َعدُّ اإلدارُة وسيلًة مهمًة لتنظيِم اجلهوِد اجلماعيِة،  مع اجلماعِة، وعن اجلهِد املشرتِك لتسهيِل أموِر َمعيَشِتِه. وتـُ
ومن هنا كانت حاجُة اإلنساِن لإلدارِة، ومن هنا أيًضا أصبحت اإلدارُة ذاَت أمهيٍة بالغٍة بالنسبِة للفرد، 
يتغلَغُل  الذي  الفعَّاِل  العنصِر  تؤدِّي دوَر  فاإلدارُة  وللجماعِة عنَد سعِيها لسدِّ حاجاِ©ا، وحتقيِق غاياِ©ا؛ 
يف مجيِع أوُجِه النشاط اإلنساينِّ، وحيتاُج إليها الفرُد كما حتتاُج إليها املنشأُة؛ فالفرُد يطلُبها لتسيِري أموِرِه 
رائيِة، وغِري ذلك من أوُجِه النشاِط  وأموِر أسرِتِه، واملنشأُة لتسيِري أموِرها اإلنتاجيِة والتسويقيِة، واملاليِة والشِّ

الالزمِة الستمراريِة العمِل.
ال تتوقُف حاجُة املنشأِة إىل اإلدارة على شكِل املنشأِة أو َطبيعِتها أو َحجِمها؛ ألن اإلدارَة عمليٌة جوهريٌة 
للمنشأِة، سواٌء كانْت تلَك املنشأُة صغريًة أم كبريًة، جتاريًة أم صناعيًة أم زراعيًة، وسواٌء كانت منشأَة 
ِخْدماٍت، أم شركًة، أم مشروًعا فردي³ا، أم مدرسًة، أم مزرعًة، أم مجعيًة خرييًة، فاإلدارُة تطبَُّق يف مجيِع 

أوجِه النشاِط اإلنساينِّ.
مُة صناعي³ا عن ا�تمعاِت  ِة اليت متتاُز ½ا ا�تمعاُت املتقدِّ َعدُّ حسُن اإلدارِة وَكفاَءُ©ا من اخلصائِص املهمَّ ويـُ
بلٌد ال  فالياباُن  املتاحِة،  املوارد  استغالِل  اإلدارِة وحسِن  مثًال - بكفاءِة  الياباُن –  مِت  تقدَّ الناميِة، وقد 
اليابانيُة اإلدارَة بوصِفها  الثَرواِت الطبيعيَة، وإمنا ميتلُك الَكفاءة يف اإلدارِة، حبيُث ترَمجِت التجربُة  ميتلُك 
ًطا وحافًزا  ا من عناصِر اإلنتاِج، بل عنصًرا منشِّ إحدى الثَرواِت غِري امللموسِة، وأصبَحْت تعدُّها عنصًرا مهم³
ًرا، حبيُث ميكُن النظُر إىل عناصِر اإلنتاج على أ¿ا أربعٌة، منها ثالثٌة ماديٌة، وهي: الُقوى البشريُة، ورأُس  مؤثـِّ
املاِل، واألرُض، أما الرابُع فعنُصٌر غُري ماديٍّ وغُري َملموٍس، وهو اإلدارُة، وهذا العنصُر يعمُل على تفاُعِل 
العناصِر اإلنتاجيِة املاديِة األخرى؛ لينتَج عنها ما هو مطلوٌب من ِسَلٍع وِخْدماٍت، بأقلِّ ما ميكُن من اجلهِد 

والتكاليِف؛ أي: بَكفاءة وفاعليٍة إنتاجيٍة عاليٍة.
ويقُع على عاتِق اإلدارِة أمٌر مهمٌّ، ُأوليِه شخصي³ا ِعناييت، وأمنُحه َقْدًرا كبًريا من وقيت؛ ألنه حيقُِّق الكثَري 
ِف يف العمِل الذي  يف املستقبل، وُيلقي عن كاِهلي احتماَل مواجهِة املفاجآِت، وهذا األمُر هو وضُع املوظَّ

ُر عنه بـ: (وضِع الرجِل املناسِب يف املكاِن املناسِب). ُيناِسُب مؤهِّالِتِه وِخرباِتِه وُقدراِتِه، وهذا ما يعبـَّ
، مع ُمتابَعيت املستمرَِّة إلنتاِجِهم. ومما الشكَّ فيه:  أهتمُّ كثًريا بإعطاِء الثقِة لألشخاِص الذين يعملوَن لديَّ

أنه إذا كان إنتاُج أيٍّ منهم ُيواِكُب ما أَنُشُدُه منه، فإنين أستمرُّ يف منِحِه تلك الثقَة. 
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وغالًبا - وهللا احلمُد - أجُد أنين أَصبُت يف اختياِر األشخاِص الذين أمنُحُهم الثقَة، ويف بعِض األحياِن ال 
ِل لتداُرِك ما ميكُن تدارُكُه؛ للحدِّ  ُحياِلُفين التوفيُق يف اختياِر الشخِص املناسِب، وذلك ما يضطرُّين إىل التدخُّ

من األضراِر اليت قد تنتُج من جرَّاِء ذلك.
وعموًما، أعتمُد يف إدارِة أعمايل على الالَمركزيِة، وال ِسيَّما إذا كانِت اإلداراُت القائمُة على تسيِري أعماِل 
ركاِت يف ا�موعِة: من الَكفاءات اإلداريِة اجليدِة، اليت اختَريت بدقٍَّة وموضوعيٍَّة، فأمنُحُهم  ساِت والشَّ املؤسَّ
الذين  باألشخاِص  املتعلقِة  والشهريِة  األسبوعيِة  التقاريِر  على  االطِّالع  طريِق  عن  وأراقُب  وأتابُع  الثقَة، 

يعملوَن معي، والنتائُج يف ¿ايِة كلِّ سنٍة تكِشُف حقيقَة الواقِع.
إن اإلدارَة الناجحَة قوٌة غُري مرئيٍة؛ مبعىن: أ¿ا فنُّ استخداِم األسِس العلميِة يف اإلدارِة، وهذا أمٌر رمبا ال 
يكوُن متوافًرا لدى اجلميِع؛ إْذ هو ابتداًء هبٌة من اِهللا تعاىل، مث يقوُم اإلنساُن بتنميِتِه بإتقان علم اإلدارة، 
مث َيْصُقُلُه باملِراِس والتجِربِة الطويلِة، ومع ذلك كلِّه فإن مقياَس جناِح اإلدارِة يكون مبا يرتتَُّب عليها عملي³ا 

من نتائَج إجياًبا أو سلًبا.
عليه أقوُل: إن لسوِء اإلدارِة مظاهَر:

- منها االستهانُة باملنافسَني؛ وهذا قد يتيُح هلم فرصَة االستيالِء على أجزاٍء من سوِق املنشأِة، وُيستَدلُّ عليه 
عملي³ا ½بوِط نسبِة مبيعاِت منتجاِت املنشأِة، لصاِحل املنشآِت املناِفَسة.

- ومنها اقرتاُض األمواِل دوَن التخطيط للوفاِء ½ا، فتقُع املنشأُة يف ُمشكلِة الُعسِر املايلِّ، أو عدِم الُقدرِة على 
ماناِت  السداِد يف موعِد االستحقاِق؛ وهذا َيُضرُّ بُسمعِتها االئتمانيِة، وجيعُل الدائنَني يتشدَّدوَن يف طلِب الضَّ

عنَد اإلقداِم على إقراِضها مرًة أخرى.
اختياِر  دقيقٍة، وسوُء  أو دراسٍة كافيٍة، وعدُم االحتفاِظ بسِجالٍَّت كاملٍة  ُع دوَن خربٍة،  التوسُّ - ومنها 

العاملني، أو عدُم وضِعهم يف الوظائِف اليت تناسُب قدراِ©م.
ُد  يوِن اليت للمنشأِة؛ وهذا جيعُل أمواَهلا تتجمَّ - ومنها التساهُل يف منح االئتمان، أو الرتاخي يف حتصيِل الدُّ

على شكِل ِذَمٍم َمِديَنٍة، أو يتحوَُّل بعُضها إىل ديوٍن هالكٍة.
وأودُّ يف هذا ا�اِل أن أُْلِمَح إىل أمٍر مهمٍّ قد يغيُب عن أذهاِن البعِض، وهو أن اإلدارَة مع كوِ¿ا فكًرا 
، حبيُث يصبُح للعمل اإلداريِّ  اِث االجتماعيِّ وممارسًة؛ ميكُن حتديُد سرِّ جناِحها مبدى الُقرِب من الثقافِة والرتُّ
مصدٌر يتَِّسُم باألصالِة والرِّيادِة. وأسوُق هذه الفكرَة ألن التفكَري يف املستقبِل قد أصبح هو الشغَل الشاغَل 
اِت العامليِة قد فرَضت على اجلميِع  للقياداِت وُصنَّاِع القراِر يف الِقطاعاِت االقتصاديِة، وإن مواكبَة املستِجدَّ
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َعدُّ اإلدارُة إحدى اآلليَّاِت الفاعلِة اليت يقُع على عاتِقها وضُع اسرتاتيجيَّاِت  ا من األداِء، وتـُ مستًوى خاص³
التطويِر والتحديِث، بوصِفها اإلطاَر املهيمَن على ُجمَرياِت العمِل. 

موحاِت واآلماِل الُكربى؛ فهي القادرُة على حتويِل النظرياِت إىل تطبيٍق  ويرتتَُّب عليها أيًضا إجناُز كلِّ الطُّ
َلِكها جممُل العمِل اإلداريِّ جتَعُلنا نبَحُث يف  ِفعليٍّ على أرِض الواقع، ولكن هذه احليثيَّاِت اليت يدوُر يف فـَ
دٍة - ليست بعيدًة عن ُتراِثنا وثقافتنا وتقاليِدنا - نستطيُع ½ا حتقيَق النجاِح املأموِل،  كيفية وضِع آليَّاٍت حمدَّ

ُننا من حتقيِق أهداِفنا وُطموحاِتنا؛ حىت يستمرَّ عمُلنا، وتكوَن له أصالُتُه وريادُتُه يف كلِّ ا�االِت. وُمتكِّ
ال نريُد استخداَم اإلدارة من أجِل البناء والعلوِّ فقط؛ ألن بناَءنا سيظَهُر عندئٍذ بناًء مادي³ا ال روَح فيه، وال 
ًرا عن شخصيَِّتنا املتميِّزِة،  استمراَر له، وحني يرتبُط عمُلنا اإلداريُّ مبفاهيِمنا الثقافيِة، فإن عمَلنا سيظهُر معبـِّ
ل إليه، وهو إبراُز و(بلَوَرُة) ما ُيسمَّى  وسُيعطي شكًال مستقال³، وحيقُِّق هدًفا مأموًال، أسعى جاهًدا للتوصُّ

(اإلدارَة العربيَة)، أسلوًبا وطريقًة ومنهًجا.
 

اجلريسي مع رئيس جمهورية 
تركمانستان و الوفد املرافق له في 

اجتماع بالغرفة التجارية في الرياض 
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َعَمُل المرأِة

متثُِّل املرأُة السعوديُة ركيزًة أساسيًة يف ا�تمِع، بوصفها ُعنصًرا رئيًسا للموارِد البشريِة، تصُل نسبُتُه إىل ما 
اِن السعوديَني. وحنُن يف دوِل جملِس التعاوِن نعاين نقًصا يف اليِد العاملِة، وحنتاُج إىل  يقارُب نصَف عدِد السكَّ
ِت الدولُة بتوفِري كلِّ الفرِص للمرأِة لتشارَك  مشاركِة املرأِة يف العمِل أكثَر من غِرينا من البلداِن؛ وهلذا اهتمَّ
يف التنميِة االقتصاديِة واالجتماعيِة للبالِد، وأعَطْتها حقَّ ممارسِة االستثماِر يف كلِّ األنشطِة االقتصاديِة، يف 
محِة، وَوْفَق ما تقضي به تقاليُدنا وعاداُتنا  إطاِر القواعِد واألنظمِة املتَّبَعِة النابعِة من شريَعتنا اإلسالميِة السَّ
األصيلُة، وما تقتضيه طبيعُة املرأِة وقدراُ©ا وتطلُّعاُ©ا؛ لتكوَن مفيدًة وعاملًة يف جمتمِعنا، دون أن نعرَِّضها 

أليِّ خمالفاٍت ِلَما نؤمُن به ونعتِقُده، ولتعمَل املرأُة يف مكاٍن حيَفُظ هلا قيمَتها وكرامَتها وأخالَقها وديَنها.
وهنا أودُّ أن ُأوِرَد موقًفا حصَل لنا يف أثناِء زيارٍة قام ½ا وفٌد من رجاِل األعماِل السعوديَني وبعِض أعضاِء 
ورى واإلعالميني إىل فرنسا، بعَد أحداِث احلادَي عشَر من سبتمرب، وقد كانِت اململكُة آنذاك  جملِس الشُّ
ثَني، وكان اُمسُه: مسيو (بسبوس)، وهاجم اململكَة، وقال: إن اململكَة  مستهَدفًة إعالمي³ا؛ قام أحُد املتحدِّ
يِن الوهايبِّ، وإن املرأَة السعوديَة مهمَّشٌة، وليس هلا دوٌر يف  العربيَة السعوديَة هي سبُب اإلرهاِب؛ بسبِب الدِّ
ا، َأشَعَرنا مجيًعا  احلياِة، قابعٌة يف البيِت، مسلوبُة احلقوق من ِقَبِل الرجِل، واستطرَد إىل كالٍم آخَر قاٍس جد³
، وُيظهُر احلقيقَة اليت تغيُب  ُ مستوانا احلضاريَّ باَحلَنِق والَغَضِب؛ لكن كان جيُب الردُّ بأسلوٍب ُمقنٍع، يبنيِّ
عن الكثرييَن؛ بسبِب غياِب الدوِر الفاعِل لإلعالِم العريبِّ عامًة، فيما يتعلُق بإبراِز الوجِه احلقيقيِّ لإلسالِم، 

ودوِر املرأِة العربيِة املسلمِة يف عمليِة البناِء، والوجوِد الفعليِّ يف هذا البناِء.
أعوُد إىل مداخلِة مسيو (بسبوس)، فقد طلبُت الردَّ عليه، وبدأُت كالمي بقويل: إن مسيو (بسبوس) إما 
إْذ ليس يف  العربيِة السعوديِة، أو مكلٌَّف باإلساءِة لإلسالِم وللمملكِة!  جاهٌل باإلسالم وبوضِع اململكِة 
اململكِة ديٌن اُمسُه الديُن الوهايبُّ، فالديُن يف اململكِة هو اإلسالُم، إال إذا كان مسيو (بسبوس) يقصُد الشيَخ 
حممَد بَن عبد الوهَّاِب، فالشيُخ عاٌمل جاء من القريِة إىل املدينِة، ووَجَدنا منارُس الديَن اإلسالميَّ على حنٍو 
َح لنا ذلك، فقال: من اخلطِأ أيها املسلموَن، أن تتقرَّبوا إىل اهللا بتقديِس الشجِر واحلجِر،  خاطٍئ، فصحَّ
أيها  إذا كنتم  إال  الصحيِح،  الديِن اإلسالميِّ  إىل  بدعوِتِه  فأعادنا  الشجِر واحلجِر،  اَهللا خالَق  اعُبدوا  بل 
الفرنسيوَن، لو جاءكم مسيو فرانسوا من اجلبِل إىل باريس، ووجدكم تتكلَّموَن الفرنسيَة على حنٍو خاطٍئ، 
ح لكم ذلك، فهل تقبلوَن منه أو ال؟!  فتقولون: (نانـَْنت)؛ أي: ِتسُعون، بدًال من (كاترو فان ديس)، وصحَّ

، أليس كذلك؟! ح اخلطَأ، والعقُل حيكُم بوجوِب َقبوِل احلقِّ لقد جاء بالشيِء الصحيِح، وصحَّ
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املرأَة  ُز  متيـِّ اليت  احلقائِق  بعَض  لكم  فسأذكُر  حقوِقها،  وَسلِب  السعوديِة  يف  املرأِة  ©ميِش  موضوُع  أما 
السعوديَة، وإذا مل ترَغْب بعد ذلك السيداُت احلاِضراُت يف القاعِة يف أن يُكنَّ سعودياٍت، فأنا خمطٌئ:

ُل يف فرنسا وأمريكا ٩٪ فقط، ويف الياباِن  في الدولِة، يف حني تشكِّ - املرأُة يف اململكِة متثُِّل ٣٨٪ من موظَّ
ا ½ا، ال ينافُسها الرجُل فيه. ٣,٥٪؛ وذلك ألن للمرأِة عندنا ِقطاًعا خاص³

- تتقاضى املرأُة راتًبا شهري³ا ُمساوًيا متاًما لراتِب الرجِل، وهذا غُري حاصٍل يف أمريكا وأوروبا عامًة؛ إْذ 
راتُب املرأِة ُيراِوُح عندهم ما بني ٥٠- ٦٠٪ من راتِب الرجِل.

- حتُصُل املرأُة عندنا على ِضعِف ما حيُصُل عليه الرجُل من اإلجازاِت الرمسيَِّة.
بعَد  االجتماعيِة  اخلريطِة  من  تنَسلُخ  وال  اِمسها،  على  حمافظًة  املرأُة  َتبقى   ، اإلسالميِّ التنظيِم  مبوِجِب   -
زواِجها؛ بل تبقى منتسبًة إىل أبيها وأسرِ©ا، (فالنَة بنَت فالٍن آل كذا)، وهذا خالف ما حيدث غالًبا 

عندكم من انتساب املرأة إىل عائلة زوجها.  
- متتلُك املرأُة السعوديُة ٧٠٪ من املدَّخراِت يف املصارِف، يف مقابِل ٣٠٪ للرجل، والسبُب يف ذلك أن 
التشريَع اإلسالميَّ يكلُِّف الرجَل - وليس كرًما من الرجل - أن ينفَق على ابنِتِه منُذ والدِ©ا، وإذا تزوَّجت 
كلَِّف الزوُج ذلك، حىت وإن كان راتُبها مئَة ألٍف؛ وال ُتلَزُم البتََّة باإلنفاِق على األسرِة إال إذا اختارت 

ذلك عن طيِب خاطٍر منها.
وَمهمُت أن أتابَع، فإذا يب أمسُع صوَت إحدى احلاضراِت تقوُل: «يا ليَت لنا ما للمرأِة السعوديةِ!»، وصفَّق 

اجلميُع. 
ْلنا من تفوٍُّق أو إجناٍز، فنحُن نسعى لطموٍح أكَرب، خصوًصا  مث قلُت للحضوِر: على كلِّ حال، مهما حصَّ
أن املرأَة السعوديَة قد اكتسَبْت َقْدًرا كبًريا من الثقافِة واخلربِة بأموِر احلياِة، جتعُلها حريصًة على ِكياِ¿ا يف 
ُأسر©ا زوجًة وأم³ا. إن استقراَر األسرة عامٌل أساٌس يف جناِح الفرِد يف مشروِعِه أو عمِلِه، رجًال كان أو 
امرأًة، وقد شهد التاريُخ اإلسالميُّ منُذ بدِء الدعوِة حىت وقِتنا احلاضِر مناذَج مضيئًة للمرأِة الناجحِة يف 
مِة هذه النماذِج زوُج رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم السيدُة خدجيُة  عمِلها واستقراِر أسرِ©ا، وتأيت يف مقدِّ

بنُت خويلٍد، رضي اهللا عنها.
َثبَِّنت  إن سيِّداِت األعماِل قد استطْعَن يف بعِض ا�االِت االستثماريِة أن يتفوَّْقَن على نظراِئهنَّ من الرجاِل، ويـُ
أقداَمهنَّ بكلِّ اقتداٍر يف ُخمَتِلِف األنشطة: التجاريِة والصناعيِة، والزراعيِة واملقاوالِت، ويكفي للدَّاللِة على 
َعدُّ األكثَر استحواًذا واهتماًما من ِقَبِل سيِّداِت األعماِل السعودياِت  َر بأن ِقطاَع املقاوالِت يـُ ذلك أن أذكِّ

يف السنواِت املاضيِة.
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تنميِة  املشاركِة يف  السعوديِة وحرماَ¿ا من  املرأِة  األبواِب يف وجِه  إغالِق  إىل  إن أي دعوة  أقوُل:  عليه 
البلِد، هو إغالٌق لألبواِب يف وجِه نصف ا�تمِع، وتفويٌت للفرصِة علينا يف ُسرعِة البناِء، وال ِسيَّما أن 
ٍم سريٍع يف ا�االِت كافًَّة. وبإغالق األبواِب، قد تنعدُم الفائدُة  الوقَت ليس يف صاِحلنا، مع ما نراُه من تقدُّ
صات اجلامعيِة اليت ال ُتِعدُّ الفتاَة إعداًدا متكامًال؛ لكي تقوَم بدوٍر فعَّاٍل يف املشاركِة يف التنميِة  من التخصُّ
الوطنيِة، وأقوُل هذا عن جتِربة شخصيٍة تتعلُق ببنايت؛ فقد عملُت - وِهللا احلمُد - على ©يئِتهنَّ ألداِء دوٍر 
فاعٍل يف ا�تمِع، حيث تعمُل إحداُهنَّ يف مرَكٍز قياديٍّ يف الدولِة، وتعمُل األخرى يف جماِل التدريِب على 
التِّقنيَّاِت، ومها جماالِن من جماالٍت كثريٍة تأُخُذ يف اُحلسباِن الدوَر االجتماعيَّ للمرأِة يف عمليِة التنميِة، وال 

تتعارُض مع صيانِة كراَمِتها واحملافظِة على أخالِقها.
ُد هنا على أمهيَِّة التنسيِق بني اجلامعاِت السعودية من جهٍة، وبني ُخمَتِلِف أجهزِة الِقطاِع اخلاصِّ  لذا؛ أؤكِّ
وشركاِته؛ إْذ إن هذا التنسيَق سيعمُل على حصِر كلِّ اَخلِرجياِت، ومعرفِة كل الوظائِف النسائيِة املتاحِة، 
. وهذا التنسيُق قد يدفُع باجلامعاِت السعوديِة  ؛ لتوظيِف أكِرب عدٍد منهنَّ وحاجِة شركاِت القطاِع اخلاصِّ
ِص  صاِت اليت حيتاُج إليها ا�تمُع، فتستطيُع الفتاُة السعوديُة اجلامعيُة حتديَد نوِع التخصُّ إىل العنايِة بالتخصُّ

الذي تدُرُسُه؛ بناًء على مدى حاجِة ا�تمِع إليه.
الفتاِة  الُقدراِت واملؤهِّالِت املتوافَرِة لدى  ؛ لالستفادِة من  ُه بالنداِء لشركاِت القطاِع اخلاصِّ وإنين ألتوجَّ
صاِت اإلداريِة واملاليِة واالقتصاديِة، ضمَن الضوابِط الشرعيِة، اليت ال بدَّ أن  السعوديِة، يف ُخمَتِلِف التخصُّ

ُنِصرَّ عليها؛ لكوِ¿ا الواقيَة من متاهاٍت حنِرُص مجيًعا على عدِم الدخوِل فيها.
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االسِتثماُر األجنبيُّ

ِة اليت َتنُشُدها حكومُتنا الرشيدُة؛ لتحقيق املزيِد  تنبُع أمهيُة االستثماِر باململكِة من كوِنِه أحَد الركائِز املهمَّ
ِم والبناِء، يف ظلِّ التناُفِس املتصاعِد بني دوِل العاِمل يف الِعقَديِن املاِضَيِني؛ وذلك للُمحاَفَظِة على  من التقدُّ
رؤوِس األمواِل الوطنيِة من النزوِح إىل اخلارِج، والستقطاِب مزيٍد من االستثماراِت الوطنيِة واألجنبيِة؛ 

اجلريسي في امللتقى االقتصادي 
السعودي األملاني 

لإلسهام يف تعزيِز مسريِة التنميِة يف بلِدنا.
ا  ويف ظلِّ التناُفِس احملموِم بني الدوِل يف سبيِل كسِب املزيِد من االستثماراِت األجنبية، فإن من املهمِّ جد³
ِة إىل مواَصلِة تطويِر البيئِة واملناِخ االستثماريِّ يف اململكِة، وَجعُلُه أكثَر جذًبا لرؤوِس  تأكيُد احلاجِة املاسَّ
األمواِل األجنبيِة، وذلك باالستمراِر يف تطويِر كلِّ األنظمِة واللوائِح ذاِت العالقِة باملستثمِر األجنيبِّ. ومن 
َق اجلهوُد بَني مجيِع اجلهاِت ذاِت العالقِة باالستثماِر األجنيبِّ، إضافًة إىل توفِري املعلومِة  املهمِّ أيًضا أن تنسَّ
الكفيلِة بإيضاِح كلِّ الفرِص املتاحِة لالستثماِر أماَم رأِس املاِل األجنيبِّ. ومن املهمِّ السعُي إىل تطويِر مجيع 
ُمالءمًة  أكثَر  لتكوَن  التحتيِة  الِبْنيِة  إكماُل  أبرِزها  ومن  األجنيبِّ،  لالستثماِر  اجلاذبِة  االقتصاديِة  األدواِت 
لالستثماِر، و©يئُة اليِد العاملِة الوطنيِة لتكوَن أكثَر قدرًة على تلبيِة احتياجاِت الشركاِت األجنبيِة املستثِمرِة 

باململكِة.
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 الَعَمُل الِمْهِنيُّ

َفة يعملوَن يف ِمَهٍن يَدويٍة، فكنَت ترى الواحَد منهم  هامِة واَألنـَ كان الكثُري من الرجاِل املشهوِد هلم بالشَّ
اًدا، وتراُه يف املناسباِت وأياِم اُجلَمِع يرتدي (البشت)، وجيلُس يف َصدِر ا�لِس بكلِّ  يعمُل بنَّاًء أو جنَّاًرا أو َحدَّ

كرامٍة وشرٍف غَري عابٍئ إال بأن تكوَن يُدُه ُعليا، يأكُل من تَعِبِه وجهِده ويعمُل مبا حيفُظ له كرامَته.
ِه، وهو ميارُس أشرَف وسائِل الكسِب؛  إن صاحَب املهنة خادٌم �تَمِعِه، يتضرَُّر ا�تمُع بتقصِريِه، وينُعُم ِجبدِّ

وقد قال عليه الصالة والسالم: 
الُم - كاَن َيأُكُل  ( ما َأَكَل َأَحٌد َطعاًما َقطُّ َخًريا ِمن َأن َيأُكَل ِمن َعَمِل َيِدِه، وِإنَّ َنِيبَّ اِهللا داُوَد - َعَليِه السَّ

ِمن َعَمِل َيِدِه)ُّ.
ولقد أدرك أجداُدنا اَألوَُّلوَن ذلك املفهوَم جيًدا، وطبَّقوه يف ممارساِ©ِم واِقًعا، ومل ُيسَتْثَن أحٌد ملكاَنِتِه أو 

َرض وجوَدُه على العاِمل أمجَع.  َثروِتِه؛ وهذا ما أدَّى ِ½م إىل بناِء جمتمٍع إسالميٍّ قويٍّ متماسٍك، فـَ
لكن الغرَب قد َحَرَص - وساعدناُه بنحٍو غِري مباشٍر - على أن يبقى املسلموَن ُحمتاجَني إىل علوِم الغربيِّني 
األساسيِة؛  قبَل  الكماليَة  االحتياجاِت  ووفَّرِت  أسواَقنا،  غَزْت  اليت  ْقِنَيَة  التـِّ وإنتاِجهم، خاصًة  وصناعِتهم 

فضُعَف اشتغالُنا مبا ينفُع جمتمَعنا. 
ولنستِمْع إىل ما قاله أحُد الساسِة الفرنسيَني يف هذا الشأِن: 

«إن العاَمل اإلسالميَّ يقُعُد اليوَم فوَق ثروٍة خياليٍة من الذهِب األسوِد، واملوادِّ األوليِة الضروريِة للصناعِة 
ْعِط هذا العاَمل ما يشاُء، ولنقوِّ يف نفِسِه عدَم الرغبِة يف اإلنتاِج الصناعيِّ والفينِّ، فإذا َعَجزنا عن  احلديثِة، فلنـُ
حتقيِق هذه اخلطِة، وحترََّر الِعمالُق من قيوِد جهِلِه، وُعقدِة الشعوِر بَعجِزِه عن ُجماراِة الغرِب يف اإلنتاِج فقد 
ْؤنا باإلخفاِق السريع، وأصبح خطُر العاِمل العريبِّ - وما وراءه من الطاقاِت اإلسالميَِّة الضخمِة - خطًرا  بـُ

داًمها، يتعرَُّض به الغرُب لكارثٍة ينتهي ½ا، وتنتهي معُه وظيفُته القيادية).
اِل، ولن  إذن فلنعَمل حنن على إطالِق هذا الِعمالِق، ولُنصِلْح تلك الِقَيَم السلبيَة جتاَه العمِل املهينِّ والعمَّ
يكوَن ذلك إال بسيادِة القيِم الدينيِة اإلسالميِة، وتصحيِح النظرِة اخلاطئِة القاصرِة إىل العمِل املهينِّ، وما 

ميكُن أن ُيضيَفُه من قيمٍة إىل االقتصاِد وإىل ا�تمِع.
إن الطموَح هو حقٌّ مشروٌع لكلِّ شخٍص، ومن احلَسِن أن يسعى اإلنساُن للوصوِل إىل أعلى املناِصِب، 
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ٌر ملا  ولكن من غِري الطبيعيِّ أن يكوَن مجيُع أفراِد ا�تمِع يف مناصَب قياديٍة، أو أعماٍل مكتبيٍة؛ (فكلٌّ ُمَيسَّ
ُخِلَق له)؛ كما قال عليه الصالُة و السالم.

 وقد جتُد شقيَقِني من أٍب واحٍد وأمٍّ واحدٍة، ©يَّأْت هلما الظروُف واإلمكاناُت نفُسها؛ لكن أحَدمها جنح 
يف َشقِّ طريِقِه إىل أعلى املناِصِب، يف حني بقَي اآلخُر ُيراوُح يف مكاِنه.

َذُه جملُس الوزراِء،  إن العمَل اِملْهينَّ حتتاُج إليِه بلداُننا مثلما حتتاُج إىل العمِل الذهينِّ، وإن القراَر الذي اختَّ
قراٌر حكيٌم،  هو  والتِّقنيِة  الفنيِة  والكلياِت  املعاهِد  عدِد طالَِّب  بزيادِة  الشريَفِني،  احلرَمِني  خادِم  برئاسِة 
سيكوُن له أطيُب األثِر - دوَن شكٍّ - يف زيادِة عدِد الفنيِّني واملهنيِّني، ولكن يبقى على ُجمتَمِعنا مساعدُة 
هؤالِء اَخلِرجيَني على الَفخِر باِملْهنِة وحبِّ العمِل، وجعُل مقياِسنا االجتماعيِّ يف احلكِم على اآلَخريَن مبا 
مونه من إجناٍز وإتقاٍن وتفاٍن يف بناِء ا�تمِع، وحتقيِق أهداِف التنميِة اليت حنتاُج إليها؛ للَّحاِق بركِب  يقدِّ
ونظرِتِه  اإلجيابيِة،  اإلسالِم  قيِم  مكاَن  وضعناها  سلبيٍة  قيم  بسبِب  كبريٍة؛  مبسافاٍت  سبَقتنا  اليت  احلضارِة 

، ولدفِع الفقِر وبناِء االقتصاِد. السليمِة القوميِة إىل العَمِل بوصِفِه وسيلًة لَدرِء الفساِد الذايتِّ واالجتماعيِّ

اجلريسي يقص شريط افتتاح أحد 
املصانع التابعة موعة اجلريسي
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الَخْصَخَصة(١)

ال تعدُّ اخلصخصُة غايًة يف ذا©ا، إمنا هي - يف ُمعَظِم األحواِل - وسيلٌة أو أداٌة لتفعيِل برنامِج إصالٍح 
دٍة، يهُدُف إىل إصالِح األوضاِع االقتصاديِة يف دولٍة ما. ومن هذا املنَطلِق  اقتصاديٍّ شامٍل ذي حماوَر متعدِّ
اِه  يتزامُن عادًة تنفيُذ برامِج اخلصخصِة مع برامَج أخرى موازيٍة ومتَّسقٍة معها، ويعمُل كلٌّ منها يف االجتِّ
؛ أي: إن اخلصخصَة  نفِسِه، داعيًة إىل حترُِّر كلِّ األنشطِة االقتصاديِة من القطاِع العامِّ باجتاَه القطاِع اخلاصِّ
جيُب أن تواكَبها تغيرياٌت َجذريٌة ملفهوِم مسؤوليِة الدولِة؛ بالتحوُِّل من اإلدارِة املباِشَرِة لالقتصاِد وممارسِة 

. دوِرها السياسيِّ واالجتماعيِّ فيه، باجتاه املزيِد من املشاركِة االقتصاديِة للقطاِع اخلاصِّ
وأودُّ يف هذا ا�اِل تأكيَد بعِض األموِر املرتبطِة باجتاِه الدولِة حنو اخلصَخصِة، وهي:

َه ال يعين التقليَل من كفاءة القطاِع احلكوميِّ الذي استطاَع أن ُيديَر هذه املشروعاِت  إن هذا التوجُّ ١ .

بفاِعليَّة وجناٍح َطواَل السنواِت املاضيِة، وما زال مستمر³ا يف األداِء بنفِس الفاعليِة ومستوى اإلجناِز، 
 ، فالباعُث للتخصيِص عندنا خيتلُف عنه يف بقيِة الدوِل اليت اجتهْت إليه بسبِب ضعِف األداِء احلكوميِّ
وإخفاقِه يف حتقيِق أهداِفها التنمويِة. أما عندنا، فالباعُث األساُس للتخصيِص هو الرغبُة يف مزيٍد من 
إفادِة املواطِن، بتخلِّي الدولِة عن مشروعاِ©ا املنتَجِة؛ ليشارَك املواطُن يف رأِس املاِل الوطينِّ فيها، وحيقَِّق 

الربَح املناسَب.
إن زيادَة دوِر القطاِع اخلاصِّ يف عمليِة التنميِة، بتخصيِص بعِض املشروعاِت احلكوميِة ال يعين تقليَص  ٢ .

ُيقصد ½ا حتويل عدد كبري من القطاعات االقتصادية واخلدمات االجتماعية اليت ال ترتبط بالسياسة العليا للدولة ، من القطاع  ١ .
العام إىل القطاع اخلاص.
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 - ستحتاُج  اخلاصِّ  بالقطاِع  سُتناُط  اليت  اجلساَم  املسؤولياِت  إن  بل  ؛  احلكوميِّ العامِّ  القطاِع  دوِر 
، واستمراِر التنسيِق والتعاوِن  رورِة - إىل َمزيٍد من الدعِم واملؤازَرِة من جانِب القطاع احلكوميِّ بالضَّ

املستمرِّ بني الِقطاَعِني، ولكن على حنٍو جديٍد أكثر ُعمًقا وتفهًُّما.
اخلصخصُة يف ذاِ©ا ليست هدًفا تسعى إليه الدولُة؛ بل هي جزٌء من سياسٍة اقتصاديٍة تنوي انتهاَجها  ٣ .

َأ  ؛ لتتبوَّ ، وإعادِة توزيِع املسؤوليَّاِت بني الِقطاَعِني العامِّ احلكوميِّ واخلاصِّ لتطويِر هيَكِلها االقتصاديِّ
مكاَ¿ا املرموَق يف املنظومِة االقتصاديِة العامليِة، يف ظلِّ االجتاِه حنَو عوملِة االقتصاِد الذي جتلَّى بوضوٍح يف 
. وال يكوُن هذا إال بعَد تثبُّت الدولِة من منوِّ ُقدراِت القطاِع اخلاصِّ وُنضِجها،  َمسار االقتصاِد العامليِّ

ُله للقياِم بإدارِة هذه املشاريِع احليويِة ومتلُِّكها، وهذا من شأِنِه حتقيُق األهداِف اآلتية: بدرجٍة تؤهِّ
• حتسُني أداِء املنشآِت املنقولِة ملكيُتها عن طريِق إدارِ©ا باألسلوِب التجاريِّ الذي جيعُل احلافَز التجاريَّ 

هو احملرَك هلا، واحلدِّ من البريوقراطيِة اليت قد تكَتِنُف عمَل هذه املنشآِت، مع ختفيِض النَفقاِت وتعظيِم 
األرباح.

• ختفيُف األعباِء عن كاِهِل القطاِع احلكوميِّ بتقليِص الدعِم واإلعاناِت، وتوفِري موارِد الدولِة، وتكثيِف 

اجلهوِد إلضافِة ِخْدماٍت ومشروعاٍت أخرى جديدٍة، تفي باالحتياجاِت املتزايدِة للمواطنني.
 ، • زيادُة الُفَرِص االستثماريِة املتاحِة أماَم املواطنَني، وفتُح جماالٍت جديدٍة الستثماراِت القطاِع اخلاصِّ

وإتاحُة املزيِد من فرِص العمِل.
• االستغالُل األمثُل للطاقاِت اإلنتاجيِة واملوارِد الطبيعيِة املتاحِة؛ وهذا يؤدِّي إىل تعظيِم القيمِة املضافِة 

لناتج االقتصاد الوطينِّ.
• تنشيُط سوِق رأِس املاِل بتحفيِز املواطنَني على االستثماِر يف الداخِل، وعودِة رؤوِس األمواِل السعوديِة 

املستثمَرِة يف اخلارِج، واجتذاِب رؤوِس األمواِل األجنبيِة؛ للمشاركِة مع رأِس املاِل الوطينِّ.
َعدُّ إحدى أهمِّ السياساِت اليت تساعُد يف السيطرِة على بعض جوانِب الُقصوِر،  وأعتقُد أن سياسَة اخلصَخصة تـُ
الُفَرص االستثماريِة،  العوملِة، وزيادِة  ُمتطلَّباِت  ليَتماشى مع  َمثَّ ©يئُته  الوطينُّ، ومن  اقتصاُدنا  يعانيها  اليت 
َم ½ا إال ُقوى السوِق. وهذا َمطلُب كلِّ مواطٍن ورجِل  وجعِل سوِق اململكِة سوًقا حرًَّة، ال ميكُن أن تتحكَّ
أعماٍل ومسؤوٍل، وَمطلُب االقتصاِد عموًما؛ ليصَل إىل َمصافِّ االقتصاِد العامليِّ يف جناِحِه، وال خيفى أثُر 

جناِح االقتصاِد يف مستقبِل الدوِل واملواطنني.
ماِح  بالسَّ وذلك  اخلصخصِة؛  عمليِة  لتحقيِق  الوسائِل  أجنُح  هو  التخصيص  عمليِة  يف  التدرَُّج  أن  وأرى 
، مث التخلِّي متاًما عن بعِض القطاعاِت  ُمُه القطاُع احلكوميُّ بتقدِمي الِقطاِع اخلاصِّ ِخلْدماٍت موازيٍة ِلَما ُيقدِّ

. االقتصاديِة لصاحل القطاِع اخلاصِّ
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ياحُة الداخليُة من منظوٍر اقتصادّي السِّ

إن تطوَر السياحِة الداخليِة يف اململكِة من شأِنِه أن يؤدَِّي إىل تقليِص تدفُِّق األمواِل السعوديِة إىل اخلارج، 
وإنفاِقها بدًال من ذلك يف الداخِل؛ وهذا ُيسهُم يف ختفيِف العبِء عن ميزاِن املدفوعاِت، فماذا سيكوُن 
عليه حاُل االقتصاِد لو ِزدنا على ما سبق جذَب السياحِة من اخلارِج؟ وما ميكُن أن يؤدَي إليه ذلك من 

دفِع النموِّ االقتصاديِّ إىل األماِم، فضًال عن تنويِع مصادِر الدخِل، وخلِق املزيِد من فرِص العمِل، مبا حيقُق 
التنميَة االقتصاديَة املنشودَة.

إن من األمهيِة البالغة اإلشارَة إىل أنه ليس َمثَّ ما هو أكثُر ذكاًء من رأِس املاِل، فهو دائًما يبحُث عن املكاِن 
الذي يشعُر فيه باألمِن واألماِن. وملَّا كان عنصُر املخاطرِة من أهمِّ العناصِر املالزمِة لالستثماِر، وملَّا كانت 
، فإن رجاَل  اململكُة تتمتَُّع مبُناٍخ استثماريٍّ آمٍن، مبا متتاُز به - بفضِل اهللا - من استقراٍر سياسيٍّ واقتصاديٍّ
األعماِل السعوديني خاصًة، والذين مل يرتدَّدوا يوًما يف االستثماِر يف هذا القطاِع السياحيِّ مدُعوُّون إىل 
استثماِر رؤوِس أمواِهلم استثماًرا أكَرب يف هذا القطاع، وال ِسيَّما إذا َعِلمنا أنَّه على املدى البعيِد، سوف 
ا؛ مواكبة لالسرتاتيجيِة الوطنية اليت تتبنَّاها احلكومُة للنهوِض  متثُِّل السياحُة السعوديُة قطاًعا اقتصادي³ا مهم³
ِل النموِّ  ِط والبعيد - يف إحداِث ُنقَلٍة نوعية يف رفِع معدَّ ½ذا القطاِع، وسُيسهم ذلك - يف املدى املتوسِّ

، والتخفيِف من ُمعدَّالِت الَبطالِة. ، وتنوُِّع مصادِر الدخِل القوميِّ االقتصاديِّ
 

اجلريسي بصحبة أحد الضيوف
في جولة داخل مزرعته في 

محافظة املزاحمية
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عودية ُصِنع في السُّ

ُنها  ، وخاصًة عندما تكوُن ذاَت ُقدرٍة تصديرية عاليٍة ُمتكِّ أعتقُد أن الصناعَة يف اململكِة هي خياٌر اسرتاتيجيٌّ
من اجتياح األسواِق اخلارجيِة؛ لنرى يف تلك األسواِق عبارَة: (ُصنَع يف السعوديِة) على ُمنَتجاِتنا، وهي 
نت من ُولوِج الطريِق الذي سُيوِصُلها  عالمٌة نعتزُّ ½ا ونفَخُر؛ أل¿ا تعين اَجلودَة، وتعين أن اململكَة قد متكَّ

- بإذِن اِهللا تعاىل - إىل َمصافِّ الدوِل الصناعيِة املتطورِة.
وأنا يف هذا املقاِم أتكلُم بوصفي مواطًنا سعودي³ا أوًال، ورجَل أعماٍل سعودي³ا ثانًيا؛ إْذ ال ميكُن تقديُر مدى 
الفخِر واالعتزاِز وحنن نرى عالمَتنا الوطنيَة تعلو منتجات سعوديَة املنشِأ ُمتوافرًة يف أسواٍق عامليٍة، وُتطلُب 

لذاِ©ا بوصِفها منتجاٍت تنافُس غَريها بأعلى املعايِري، وأوُهلا رقيُّ اَجلودة.
وأودُّ أن أؤكَد يف هذا ا�اِل حقيقًة مهمًة؛ وهي أن خياَر التصنيِع يف عمليِة التنميِة لالقتصاِد السعوديِّ يعدُّ 
ْفِط اخلاِم مصدًرا أساسي³ا أو  من أهمِّ احملاوِر األساسيِة للتنميِة االقتصاديِة الراميِة إىل تقليِل االعتماِد على النـِّ
وحيًدا للدخِل؛ وذلك ألن الصناعَة تعدُّ أهمَّ قطاعاِت القاعدِة عاليِة اإلنتاجيِة وسريعِة العائِد، فضًال عن 

. أ¿ا القطاُع األمثُل لالستفادِة من امليزاِت النسبيَِّة املتواِفَرِة يف االقتصاِد السعوديِّ
َة جهٍة واحدٍة، وإن كانت تقُع بالدرجِة  واحلقيقُة اليت جيُب أن نقرَّ ½ا ونؤكَدها هي: أن التصديَر ليس مهمَّ
األوىل على عاتِق املصدِّر؛ فهناك شركاُء يف العمليِة التصديريِة ال بدَّ أن تتكاتَف جهوُدهم لتحقيِق هدِف 
تنميِة الصادراِت، والدولُة هي أحُد هؤالء الشركاِء الرئيسني، وقد تبنَِّت الدولُة فكرَة تنويِع مصادِر الدخل، 
وَدْعِم تنميِة الصادراِت. ويف هذا ا�ال ميكُننا االستفادُة من جتاِرِب الدوِل اليت سبَقْتنا يف التصديِر وحقََّقْت 
جناحاٍت كبريًة، وأصبَحْت جتاِرُ½ا حملَّ دراسٍة؛ مثِل سنغافورَة، وتايواَن، وتركيا، وكوريا، والياباِن؛ وجنُد 
ادراِت؛ لوجوِد جهاٍز قويٍّ يتوىلَّ رسَم سياسِة التصديِر، والتنسيَق مع  أ¿ا مجيًعا َأْوَلِت اهتماًما كبًريا للصَّ

األجهزِة املعنيَِّة بالتجارِة اخلارجيِة.
وإذا كنا نتكلُم على تشجيِع الصادراِت، وتوفري املُْنَتِج السعوديِّ بعالَمِتِه املميِّزِة يف األسواِق العامليِة، وعلى 
تشجيِع الصناعِة السعوديِة، وتأمِني الظروِف اجليدِة النطالقِتها ومسامهِتها يف االقتصاِد الوطينِّ، فإين أرى أن 
َعدُّ العموَد  طِة اليت تـُ ، باالهتماِم باملشاريِع الصغِرية واملتوسِّ البدايَة تكوُن أسهَل يف رعايِة املشروِع الصناعيِّ
، خاصًة أن املشروعاِت الصغريَة من أهمِّ  الِفقريَّ لتحقيِق التطوِر الشامِل وبلوِغ غاياِت النموِّ االقتصاديِّ
ِم والدوِل الناميِة على السواِء؛  الروافِد الرئيسِة للوصوِل إىل املعدَّالِت املطلوبِة من التنميِة يف دوِل العاِمل املتقدِّ
َمها الذي حتصُد مثاَرُه  بدليِل ما طالَعْتنا به التجاِرُب االقتصاديُة يف املاضي يف بعِض الدوِل، وكيف أن تقدُّ
اليوَم كان على أكتاِف هذه املشروعاِت ودعِمها وتنميِتها، عندما قاَمْت بتطبيِق سياساٍت وبرامَج طموحة 
©ِدُف إىل دعِم هذه الفئِة من املشروعاِت االقتصاديِة وتشجيِعها؛ لتكون - كما حصل الحًقا - جمموعَة 

لَِبناٍت يف ِكياناٍت كبريٍة.
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ْعَوَدة  السَّ

السعودُة ليست عمليَة إحالٍل فحسُب؛ مبعىن: إما أن نقوَم حنُن - رجاَل األعماِل - ½ذا العمِل أو ال؛ بل هي 
واجٌب وطينٌّ حيقُِّق األمَن االقتصاديَّ واالجتماعيَّ للمجتمِع، ويسهُم يف وقِف َهدِر املاِل العامِّ الذي يتسرَُّب 
ُر سنوي³ا بأكثَر من سبعَني ملياَر ريـاٍل. إىل خارِج الوطِن؛ جرَّاَء حتويالِت األيدي العاملِة الوافدِة، اليت تقدَّ

؛ بل بالعَمِل اجلادِّ والدَّؤوِب، الذي يقوُم  ولكن حتقيَق األهداِف - كما علََّمتنا احلياُة - ال يكوُن بالتمينِّ
على التخطيِط والتنظيِم الفعَّاِل؛ مبعىن: أنه حىت يتمَّ إحالُل املواطِن حملَّ الوافِد، فإنه يستلزُم وجوَد املواطِن 
القادِر القابِل لتنفيِذ عمليِة اإلحالِل هذه، وهذا يعين ضرورَة وضِع ُخطٍة اسرتاتيجيٍة شاملة لتنميِة الُقوى 
البشريِة السعوديِة، تضُع يف اُحلسباِن أسَس التأهيِل الشاملِة ومناهَجُه؛ تعليًما وتدريًبا، يشارُك يف إعداِدها 
للقطاِع  ممثِّلني  وجوِد  مراعاِة  مع  البشريِة،  املوارِد  وتنميِة  العاملِة  الُقوى  بتخطيِط  املعنيِة  األطراِف  مجيُع 

. اخلاصِّ
ا، يتمثَُّل يف ضرورِة تشجيِع  ُعنا إىل التفكِري يف أمٍر مهمٍّ جد³ إن نظرًة فاحصًة هليكِل االقتصاِد السعوديِّ تدفـَ
ُل نسبًة كبريًة يف هيكِل  ساِت تشكِّ طة؛ لالجتاِه حنَو السعَوَدِة؛ ألن هذه املؤسَّ ساِت الصغريِة واملتوسِّ املؤسَّ
االقتصاِد الوطينِّ باململكِة، يصُل إىل حنِو ٩٠٪ من إمجايلِّ عدِد ُمنشآِتِه، وعلى سبيِل املثاِل: جنُد أنه يف قطاِع 
ناعِة تبلُغ نسبُة عدِد املصانِع الصغريِة - اليت يقلُّ رأُس ماِهلا املستثَمُر عن عشريَن مليوَن ريـاٍل - حنَو  الصِّ
طِة - اليت ُيراوُح رأُس ماِهلا املستثَمُر بني  ٧٤,٤٪ من إمجايلِّ عدِد املصانِع، وتبلُغ نسبُة عدِد املصانِع املتوسِّ

عشريَن مليوَن ريـاٍل ومخسَني مليوًنا - حنَو ١٤,٧٪.
على  العمِل؛ العتماِدها  فرِص  توفِري  على  بُقدرِ©ا  تتَّسُم  واملتوسطَة  الصغريَة  املنشآِت  أن  املعروِف  ومن 
األيدي العاملِة أكثَر من حجِم رأِس املاِل، فضًال عن اخنفاِض تكلفِة فرصِة العمِل ½ا، فِطبًقا لتقديِر اخلرباِء: 
جنُد أن قيمَة االستثماراِت املطلوبِة لتوفِري فرصِة عمٍل مبنشأٍة صغريٍة تعادل ٥/١ من قيمِة االستثماراِت 

املطلوبِة لتوفِري هذه الفرصِة مبُْنَشأٍة كبريٍة.
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اقتصاُدنا في دائرِة الَعوَلَمة

ساِت والشركاِت اخلليجيَة عموًما والسعوديَة خصوًصا، باالندماِج فيما  منُذ سنواٍت طويلٍة أطالُب املؤسَّ
ٍة أكَرب يف السوِق؛ ملا يف االندماِج من تضاُفِر اجلهوِد ورفِع الكفايِة اإلداريِة  بينها؛ وصوًال إىل كسِب حصَّ

واإلنتاجيِة رفًعا يعوُد بالنفِع على الشركاِت املندجمِة. 
الشركاِت  بني  مِج  الدَّ بأمهيِة  مراًرا  التذكَري  علينا  الواجِب  من  فإن  الَعوملة،  دَخلنا يف عصر  قد  كنا  وملَّا 
املتماثلِة، إن كانت ترغُب حق³ا يف البقاِء يف دائرِة املنافسِة، خاصًة أن املرحلَة املقبلَة ستشَهُد انفتاَح األسواِق 
بعِضها على بعٍض؛ وهذا يعين أن ضماَن االستمراِر يف السوِق لن يكوَن إال لتلك الشركاِت ذات املنَتِج 

األفضِل َجودًة، واألقلِّ تكلفًة، وهذا بالطبِع ال ميكُن أن يتحقََّق إال للشركاِت ذاِت اإلمكاناِت الُكربى.
ولو أننا تتبَّعنا سلسلَة االندماجاِت االقتصاديِة الضخمَة، اليت َشِهدناها سابًقا، ألدركنا أن مثَة الكثَري من 
الشركاِت العمالقِة اليت اندجمت، على الرُّغِم من أن اإلمكاناِت واملوازناِت املاليَة لتلك الشركاِت منفصلًة 

تفوُق يف َحجِمها موازناِت بعِض الدوِل.
إنين أؤكُد أمهيَة أن تدرَك دوُل اخلليج عموًما - وقد أصَبَحت يف دائرِة الَعوملة باختيارها أو دوَن اختيارها- 
ِك ُقدراِ©ا االقتصاديِة؛ الذي سيؤدِّي إىل خسار©ا ملنافسِة السوِق يف  املخاطَر اليت حتيُط ½ا؛ بسبِب تفكُّ

ِم. دِة، اليت حتِرُص على حتقيِقها شركاُت دوِل العاِمل املتقدِّ مواجهِة االندماجاِت االقتصاديِة املوحَّ
يِه؛ ِلَما يف  ومثَََّة جانٌب آخُر مهمٌّ، وعلى رجاِل األعماِل السعوديَني واخلليجيَني بذُل جهوِدِهم من أجِل ختطِّ
ساِت والشركاِت العائليِة  ِك كثٍري من أصحاِب املؤسَّ ذلك من مصلحٍة هلم والقتصاِدِهم، ويتمثَُّل يف متسُّ
ساِت  املؤسَّ اجلادِّ يف حتويِل  التفكِري  ساِت والشركات، وعدِم  املؤسَّ تلك  العائليِة على  السيطرِة  باستمراِر 
ِد اجلوانِب اإلجيابيِة اليت ميكُن أن حتقَِّقها جرَّاَء  والشركاِت العائليِة إىل شركاٍت ُمساِمهٍَة، على الرُّغِم من تعدُّ

ذلك.
ومن تلك اجلوانِب اإلجيابيِة للشركاِت املساِمهَِة أ¿ا َحتظى بالدَّعِم واملسانَدِة احلكوميَِّة، خاصًة يف الظروف 
ماِن الذي يكُفُل  اليت تتعرَُّض فيها أيُّ شركة ُمساِمهٍَة هلزَّاٍت َعنيفٍة، وهذا الدعُم احلكوميُّ هو مبنزلِة الضَّ

اجتياَز تلك الشركاِت أليِّ تقلُّباٍت اقتصاديٍة.
وإذا كانِت الشركاُت العائليُة اخلليجيُة العمالقُة قد استطاَعت يف املاضي أن ُتبحَر إىل بـَرِّ األماِن؛ اعتماًدا 
منها على إدارِة شخٍص واحد فقط (مالِك الشركِة) - بسبِب قلَِّة اإلجراءاِت واألنظمِة اليت كانت تتطلَُّبها 
املنافسُة والنجاُح االقتصاديُّ آنذاك - فإّن األمَر يف وقِتنا احلاضِر مل يُعد كذلك؛ يف ظلِّ ظهوِر كثٍري من 
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األنظمِة واإلجراءاِت القانونيِة اليت تتخُذها الدوُل يف َسعِيها للوصوِل إىل األسواق اخلارجيِة، وهذا يؤكُد 
، وإمنا ال بدَّ من املشاركِة اجلماعيِة  أن جناَح الشركِة يف الوقت احلاضِر ال ميكُن أن يتمَّ بناًء على قراٍر فرديٍّ
يف إصداِر القراِر الذي يتوقَُّف مصُري الشركِة عليه، وهذا ال يتمُّ - عادًة - إال يف الشركاِت املساِمهَِة ال يف 

الشركاِت العائليِة اخلاصِة.
ُه بدعوِة رجاِل األعماِل يف اململكِة خاصًة واخلليِج عامًة، إىل االهتماِم الواعي مبتطلَّباِت  أخًريا: إنين أتوجَّ
ُمنافِسيهم األجانِب، وذلك  ة ممكنٍة من األسواِق احملليِة - على األقلِّ - من  الَعوملة؛ لكسب أكِرب حصَّ
بالطبِع لن يتحقََّق ما مل يتحقَّق اندماٌج بني مجيِع املنشآِت التجاريِة والصناعيِة والزراعيِة واخلْدميَِّة املتماثلِة، 
وما مل تتكوِن الشركاُت املسامهُة الكبريُة؛ للوصوِل إىل إنتاِج ِسَلٍع وِخْدماٍت أكثَر جودًة وأقلَّ تكلفًة، ترفُع 
من ُقدراِ©ا التنافسيِة يف منطقِة اخلليِج يف مواجهِة الشركاِت األخرى؛ مما يساعُد على تعظيِم فوائِد الَعوملة، 
وخيفُِّف من اآلثاِر السلبيِة اليت قد تنُجُم عن رفِع القيوِد أماَم التجارِة العامليِة وتدفُِّق االستثماراِت املباِشَرِة 

ذاِت الُقدراِت التنافسيِة العاليِة.
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 المجتمُع السعوديُّ بيَن اإلسراِف واالدِّخار

إن عدَم اإلسراِف والعمَل على ترشيِد اإلنفاق ال يقتِصُر على كوِنِه مطلًبا اقتصادي³ا واجتماعي³ا، وإمنا هو 
ُروا َوَكاَن  ْقتـُ َفُقوا َملْ ُيْسِرُفوا َوَملْ يـَ مطلٌب ديينٌّ؛ ويف ذلك يقوُل اُهللا تعاىل يف ُحمَْكِم كتاِبِه: {َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـْ

َواًما}. ْنيَ َذِلَك قـَ بـَ
باقتصاِدنا  مترُّ  زالت  وما  مرَّت  اليت  التجاِرِب  تلك  من  باالستفادِة  مطالٌب  السعوديَّ  املواطَن  أن  أعتقُد 
الوطينِّ، فعندما اخنفَضْت مداخيُل الدولِة السنويُة من عوائِد النِّفِط، إضافًة إىل ما واجَهُه االقتصاُد السعوديُّ 
اِت اليت َشِهَدها االقتصاُد العامليُّ - جنُد أن الدولَة مل ترتدَّد يف  ياٍت - وهي نتاٌج طبيعيٌّ للمتغريِّ من حتدِّ
انتهاِج ُسلوٍك ترشيديٍّ يف اإلنفاِق، لعدٍد من السنواِت؛ رغبًة منها يف إ¿اِء الَعجِز الذي ُتعانيِه املوازنُة، ويف 
استمراِر توفِري احلياِة اآلمنِة، اليت اعتاَد املواطُن السعوديُّ أن حيياها، وأرى أنه ينبغي على األفراِد اإلفادُة من 

تلك التجاِرِب اليت اجتاَز©ا حكوَمُتنا، أيََّدها اهللا.
وبرغِم خطِر ظاهرِة اإلسراِف وقلَِّة االدِّخاِر لدى فئٍة كبريٍة من السعوديني، جنُد أن تلك الظاهرَة - ويا 
لألَسِف - مل تلَق االهتماَم الكاَيف من ِقَبِل كثٍري من رجاِل االقتصاِد والباحثَني. ومع أن سياسَة الرتشيِد 
صَني والُكتَّاِب، فإن سياسَة  اإلنفاقيِّ على مستوى الدوِل واحلكوماِت حتظى باهتماِم عدد كبٍري من املتخصِّ
االهتماِم  من  نفِسِه  بالنصيِب  األفراِد ال حيظى  ِقَبِل  من  ادخاريٍّ سليم  وانتهاَج سلوك  اإلنفاقيِّ  الرتشيِد 
إىل  صَني  واملتخصِّ الُكتَّاِب  مجيِع  بدعوِة  ُه  أتوجَّ لذا  األمهية؛  من  كبٍري  بَقْدٍر  يتَِّسُم  كونه  مع  والدراسِة، 
تناوِل هذا املوضوِع ودراَسِتِه من كلِّ جوانِبِه؛ وذلك من أجِل غرِس احلسِّ االدِّخاريِّ لدى كلِّ مواطٍن 

. سعوديٍّ
، حيتاُج  ، والعنايِة باالدِّخاِر الشخصيِّ أخًريا: إن توجيَه األفراِد إىل االهتماِم بالرتشيِد يف اإلنفاِق االستهالكيِّ
إىل تفعيِل اجلهوِد، ليس على مستوى األفراِد فحسُب، إمنا على املستوى احلكوميِّ أيًضا. وملَّا كان لالدِّخاِر 
الشخصيِّ هذا الدوُر الفاعُل يف خلِق مصادَر متويليٍة لبناِء التنميِة السعوديِة؛ فإن على ِوزارِة املاليِة واجًبا 
ا يف هذا اجلانِب، بالتعاوِن مع اجلامعاِت؛ من أجِل إجراِء الدراساِت واألحباِث الكفيلِة بتحقيِق الوعِي  مهم³

الالزِم الذي حيتاُج إليِه األفراد.
وكذلك، إن على وسائِل اإلعالم أيًضا واجًبا يف توعيِة األفراِد، وتوجيِهِهم إىل َضرورِة احلدِّ من إنفاِقِهم 
، وخاصًة يف الكماليَّاِت، واالهتماِم باالدِّخاِر لتأمِني مستًوى معيشيٍّ أفضَل، إضافًة إىل الُقدرِة  االستهالكيِّ
يف  جتاوَزها  يستطيُع  ال  قد  اقتصاديٍة صعبٍة،  اٍت  ُمتغريِّ من  حياِتِه  الشخُص يف  يتوقَّعُه  ِلَما  التصدِّي  على 

املستقبِل.
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الَبطاَلة

يف البدايِة أودُّ أن أوضَح أمًرا، وهو أن يف سوِق العمِل لدينا وظيفًة أو عمًال معيًنا، وهناك صاحُب املؤسسة 
يِه العاطَل  أو صاحُب العمِل الذي يبحُث عمَّن َيْشَغُلها، ولدينا شابٌّ جادٌّ وراغٌب يف العمل؛ أي: ما نسمِّ

من العمِل، وليس اُملْسَتعِطَل؛ أي: غُري اجلادِّ، أو غُري الباحِث عن حتسِني َدخِلِه وُظروِفِه املعيشيِة.
َرٍص وظيفيٍة يف السوِق السعوديِة؛ ألن هذه الفرَص  واستناًدا إىل هذا التوضيِح، فإن املشكلَة ليست مشكلَة فـُ
متوافرٌة بالفعل؛ بدليِل انشغاِهلا بأيٍد عاملٍة أجنبيٍة؛ لذا فإن املشكلَة تنحِصُر يف صاحِب العمِل، ويف الشابِّ 
الباحِث عن العمِل. فصاحُب العمِل يبحُث عن الرِّبِح، وال يبحُث عن اخلسارِة، وهذا الربُح يتحقَُّق جزٌء 
ِة، ويف الوقِت ذاِتِه يتحقَُّق  كبٌري منه باستقداِم األيدي الوافدِة اليت يستطيُع أن خيتاَرها ضمَن معايِريِه اخلاصَّ

ُدها، وهي تضمُن له توفًريا معيًنا يف التكاليِف. الربُح باألجوِر اليت حيدِّ
الفرصِة واألولويِة ملواطنينا، ونؤمُن  نريُد إعطاَء  الوطنيَني -  ناحيٍة أخرى، حنُن - رجاَل األعمال  ومن 
- بوصِفنا من صانعي القراِر - أنه إذا ما ُأِريَد إقامُة اقتصاٍد ناهٍض ومنتج، فإن هذا االقتصاَد ينبغي أن 
، وبأيٍد وطنيٍة، وليس على فرضيَِّة أنه ميكُن استقداُم أيٍد عاملٍة  يقوَم على املزايا النسبيِة لالقتصاِد السعوديِّ

رخيصٍة؛ ولكن الواقَع ال يؤيُد ذلك. فما الذي حيدُث؟
إن رجَل األعماِل السعوديَّ يواجُه واقًعا اجتماعي³ا واقتصادي³ا غَري ُمسَتساغ، فالشابُّ السعوديُّ قد ترىبَّ 
ًنا، يف ظلِّ ظروٍف اقتصاديٍة مل تُعد متوافرة، ومفهوٍم اجتماعيٍّ  يف ظروٍف معيَّنٍة وتعوََّد مستًوى معيشي³ا معيـَّ
خاطئ حنَو العمِل واإلنتاِج؛ إذ إن غالَب الشباِب عندنا يبحثوَن عن العمِل يف اجلهاِت احلكوميِة، والذين 
لوظيفة حكومية، مث ُسرعاَن ما  انتظاًرا  به - غالًبا -  يقبلون  إمنا   ، القطاِع اخلاصِّ بالعمِل لدى  يقبلوَن 
َل تأهيًال جيًدا، ومناسًبا  يرتكوَن العمَل لدى القطاِع اخلاصِّ حني يتحقَُّق هلم ما ُيريدون. إن السعوديَّ املؤهَّ
، وتدفُع له راتًبا  ساُت القطاِع اخلاصِّ ُل املسؤولياِت املوكلَة إليه، تبحُث عنه مؤسَّ ملتطلَّباِت العمِل، ويتحمَّ

جمزًيا، مع ميزاٍت ماليٍة مغريٍة، لكن - ويا لألسِف - هؤالء قلٌة نادرٌة! 
، فعندما نعلُن عن تواُفِر فرٍص وظيفيٍة، يتقدُم لنا مئاُت  وسأضرُب هنا مثًال من واقِع شركاِت اجلريسيِّ
لة منهم، وُشروِعِهم يف ممارسِة العمِل، وبعد أن تسلَّم هلم  ، وبعَد اختياِر جمموعٍة مؤهَّ الشباِب السعوديِّ
ِر والغياِب  املهامُّ، ُسرعاَن ما تبدو منهم بعُض التصرُّفاِت غِري املسؤولِة؛ مثُل كثرِة اإلجازاِت املََرضية، والتأخُّ
دوَن إذٍن، وغِريها، وهذا يتسبَُّب يف خسارِة الشركِة مادي³ا، ِعْلًما أن بعَضُهم يرتُك العمَل دوِن سابِق إنذاٍر، 

غَري مكرتٍث حبقوِق صاحِب العمِل والتزاماِته.
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لوا ونالوا بعدها كلَّ ما َطَمحوا إليه،  يف املقابِل، إن مثَة جتارَب مع شباٍب سعوديني َأْكَفاء، َصَربوا وحتمَّ
يِة والصِرب واإلنتاِج؛ لكن  َعدُّون لدينا من األساسيَني املهمَني يف الشركِة، فاألمُر إذن يتعلُق مبدى اِجلدِّ ويـُ

الواقَع - كما ذكرُت - يشهُد أن تلك النماذَج ِقلٌَّة.
، فيجُب أن حنصَل على احللقِة  عليه أقول: إن الَبطالَة لدينا هي َبطالٌة إراديٌة وبرغبٍة ذاتيٍة، وإذا أردنا احللَّ
الشباِب  عن  يبحثوَن  الذين  وهم  جهٍة،  من  األعماِل  ورجاِل  اخلاصِّ  القطاِع  ساِت  مؤسَّ بني  املفقودِة، 
العمِل؛ وبني  العمِل، واملثابرِة والصِرب، واالستقراِر يف  ِل مسؤوليِة  القدرُة على حتمُّ لديه  الذي  السعوديِّ 
الشباِب الراغِب يف العمِل من جهٍة أخرى. وقد اختذِت الدولُة عَرب اجلهاِت املعنيَِّة ½ذا الصدِد عدَة خطوات 
عمليٍة مهمٍة، وال ِسيَّما يف جمال تأهيِل الشباِب السعوديِّ القادِر على العمِل وتدريِبهم وتطويِرهم، َوْفَق 
من  فقط  ُجزًءا  قد حلَّْت  أمهيَِّتها -  على  اإلجراءاِت -  هذه  لكنَّ  ومتطلَّباِ©ا؛  العمِل  احتياجاِت سوِق 
املشكلِة، وهو تواُفر القدرِة والكفاءِة يف العمل، لكنها مل حتلَّ موضوَع الرغبِة وااللتزاِم، وهو أمٌر حتِرُص 

عليه شركاُت القطاِع اخلاصِّ وتدفُع مقابَلُه غالًيا.
ومن َمثَّ فإين أرى - من وجهِة نظٍر شخصيٍة - أن البدايَة تكمُن يف إعداِد دراسٍة عاجلٍة واقعيٍَّة لنظاِم 
، مع األخِذ يف اُحلسباِن عدَة أموٍر، أمهُّها: احلرُص على حتميِل الشباِب السعوديِّ  العمِل والعماِل السعوديِّ
مسؤوليات أكَرب؛ ملصلَحِتِه، ولضماِن استمراِرِه وُمثابرِتِه، وأنه يف حاِل َترِكِه العمَل - بعَد مباشرِة مهامِِّه 
فيه - يرتتَُّب عليه التزاماٌت ماديٌة ومعنويٌة، ال بدَّ من استيفاِئها منه؛ وذلك من أجِل دفِعِه للبقاِء؛ ألن 
املتضرَِّر يف النهايِة هو االقتصاُد الوطينُّ، مبعىن: أن حنِرَص على تغيِري نظرِة ا�تمِع للعمِل واإلنتاِج مبختلِف 

املهِن والقطاعاِت، عندها لن جنَد بيننا عمالًة وافدًة تنافُس أبناَءنا يف جماالت العمل.
َرِص العمِل املربِح، يف  هذا، وقد آَن األواُن للشباِب السعوديِّ أن ميحَو من ذهِنِه الرغبَة يف احلصوِل على فـُ
رٍة؛ كالعمِل نصَف دواٍم، واحلصوِل على إجازٍة يوَمي اخلميِس واجلمعِة، وغِريها،  ظلِّ ظروٍف سهلة وميسَّ
الذاِت؛  وإثباَت  واملثابرَة  الصَرب  منه  تتطلَُّب  جديدٍة،  اقتصاديٍة  ظروٍف  مع  بالتكيُِّف  يبدَأ  أن  عليه  وأن 

. للحصوِل على ُفرِص العمِل املناسبة، وحتقيِق االستقراِر الوظيفيِّ
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رأٌي في األزَمِة الماليَِّة العالميَّة

إن األزمَة املاليَة - كأيِّ أزمٍة مرَّْت عَرب التاريِخ - مرتبطٌة بسقٍف زمينٍّ، فهي ليست أزمًة أبديًة، ولكنها 
واِء  مرتبطٌة بأَجٍل ال بدَّ سينَقضي، وهي أشبُه مبرٍض عارٍض يصيُب اإلنساَن، فإذا ما َحَرَص على تناوِل الدَّ

فاِء بإذِن اِهللا تعاىل.  الصحيِح بعد التشخيِص الصحيِح ملَرِضِه فإنه سيتماثل للشِّ
هذه  تداعياِت  مع  السليِم  للتعاُمِل  الفاعلِة  اإلجراءاِت  بعِض  اختاُذ  اململكِة  يف  علينا  جيُب  فإنه  هنا  ومن 
األزمِة، فأقوُل: إن من املهمِّ السعَي يف إجياِد احملفِّزاِت االقتصاديِة اليت تعزُِّز ثقَة املستثمِر احملليِّ واألجنيبِّ يف 
السوِق السعوديِة، ومن ذلك اإلسراُع يف زيادِة حتسِني البيئِة االستثماريِة، ومنُح املزيِد من املزايا واحملفِّزاِت 

للمستثمِر وال ِسيَّما األجنيبِّ؛ كي يشعَر بالثقِة واألماِن وينجذَب إىل املزايا اليت حتقُِّق له عائًدا أكَرب.
املقبلِة  اخلمِس  السنواِت  مليار دوالٍر يف  بتخصيِص ٤٠٠  الشريَفِني  احلرَمِني  مبادرَة خادِم  أن  وال شكَّ 
، واإلنفاِق على املشروعات واِخلْدماِت األساسيِة  لربناَمِج االستثماِر احلكوميِّ للقطاَعِني احلكوميِّ والنِّفطيِّ
، مفاُدها: إن السوَق  ًة وقويًة وُمَطْمِئنًة للمستثمِر احمللِّيِّ ُه رسالًة اقتصاديًة مهمَّ وتطويِر الِقطاِع النِّفطيِّ - توجِّ
ْعَده  احملليَة ستظلُّ حتظى باإلنفاِق املطلوِب الذي ُيغذِّي دورَة االقتصاِد، ويضمُن كفايَتُه وسالمَتُه وحيويَتُه وبـُ

عن االنكماش.
 

اجلريسي في ساحة سوق املال
بنيويورك (وول ستريت)
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ثقافُة الَجوَدة

إن التقيَُّد باملواَصفاِت وعالماِت اَجلوَدِة بات مه³ا ُمشرتًكا تتسابُق لتحصيِلِه مجيُع الدوِل واملنظماِت، ومنها 
. وَحنِرُص - يف الغرفِة التجاريِة الصناعيِة  الغرُف التجاريُة بوصِفها راعيًة للنشاِط التجاريِّ والصناعيِّ اخلاصِّ
بالرياِض وعَرب املراكِز واإلداراِت التابعِة هلا، ومنها مركُز التطويِر التقينِّ واَجلودِة - على تعزيِز عالقِتنا مع 
عِي إىل تعزيِز مفاهيِم الشفافيِة بني  اهليئاِت واجلهاِت ذاِت الصلِة ½دِف تطويِر ثقافِة اَجلودِة والقياِس، والسَّ
، وخلدمِة ُمنتجاِتنا الوطنيِة اليت صار هلا - بفضِل اِهللا - سوُقها احملليُة  ساِت القطاِع اخلاصِّ العاملَني يف مؤسَّ

والدوليُة الواسعة.
وأودُّ أن أوضَح هنا أن الغرفَة ال تنطلُق يف دعوِ©ا وجهوِدها للتعريِف باملنتجاِت الوطنيِة ذاِت اَجلودِة العاليِة، 
وتشجيِع مجهوِر املستهلكَني على اسِتهالِكها، من قاعدِة أ¿ا ُمنَتجاٌت وطنيٌة وحسُب، لكنها تستنُد يف 
الوصوِل برسالِتها إىل ُمبتغاها املتمثِِّل بزيادِة انتشاِر تلك املنَتجاِت على أوسِع مًدى ممكٍن؛ استناًدا إىل ما 
حتقََّق هلا من َجودٍة ومعايَري ذاِت مواصفاٍت عامليٍة؛ ألن املستهلَك ال يرُكُن فقط إىل التجاوِب مع الشعوِر 
الوطينِّ وحَده، وهو ما جيعُل الدعوَة مزدوجًة بني املنِتج واملستهلِك مًعا، فكما أننا نشجُع املستهلَك على 
استخدام املنَتِج الوطينِّ، إننا لنُحثُّ املصنِّعني احمللِّيني أيًضا على َضرورِة اتِّباِع املواصفاِت الوطنيِة والدوليِة 

اليت تكُفُل هلم َقبوَل منتجاِ©م يف السوِق السعوديِة والعامليِة.
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 السوُق الخليجيُة ومستقبُل االقتصاِد الخليجيِّ

ُر إجياًبا يف املواطِن واالقتصاداِت اخلليجية،  ال شكَّ أن اإلعالَن عن قيام السوِق اخلليجيِة املشرتكِة سيؤثـِّ
. وال خيفى أن السوَق  وسُيساعد دوَل اخلليِج على استكماِل َوحدِ©ا االقتصاديِة يف مواجهِة العاِمل اخلارجيِّ
اخلليجيَة املشرتكَة ستمنُح املواطَن اخلليجيَّ حريَة ممارسِة األنشطِة االقتصاديِة واالستثماريِة يف أيِّ مكاٍن 
على امتداِد دوِل ا�لِس، دوَن متييٍز بني مواطين هذه الدوِل، وخصوًصا يف مزاولِة املهِن واحلرِف والتداوِل 
، والتقاعِد،  والشراِء، وتأسيِس الشركاِت، والعمِل يف القطاعاِت احلكوميِة واألهليِة، والتأمِني االجتماعيِّ
والتعليميِة  الصحيِة  اِخلْدماِت  من  واالستفادِة  الضريبيِة،  واملعاملِة  األمواِل،  رؤوِس  وتنقُِّل  الَعقاِر،  ومتلُِّك 

واالجتماعيِة، والتنقُِّل، واإلقامِة. وستتيُح لرجاِل األعماِل إقامَة مشروعاِ©م االستثماريِة يف دوِل ا�لِس.
إن السوَق اخلليجيَة املشرتكَة ستفتُح صفحًة جديدًة يف متكِني حكوماِت دوِل ا�لِس من التعامِل األقوى 
مع التكتُّالِت االقتصاديِة العامليِة يف ظلِّ الَعوملة والصوِت االقتصاديِّ األعلى يف عاِمل اليوِم؛ وهو ما يتطلَُّب 
تكاُمًال أكَرب يعزُِّز مواقَفها التفاوضيَة مع العاِمل اخلارجيِّ الذي اجتَه للتكتُِّل واالندماِج، ويرفُع من ُقدراِ©ا 
، ويزيُد من قدراِ©ا على االندماِج يف االقتصاداِت العامليِة. وسُتسهم يف رفِع  التنافسيِة مع االقتصاِد العامليِّ
ْيِنيَِّة اخلليجيِة، وستتمكُن من إزالِة املعوقاِت اليت تعرتُض حريَة انسيابيِة السلِع بني الدوِل  معدالِت التجارِة البـَ
َن املورِّدون واملستثمرون من  األعضاِء، وسيتحقُق اتساُع الرُّقعِة اجلغرافيِة أماَم التجارِة واالستثماِر ليتمكَّ
حريِة احلركِة وزيادِة الفوائِد املتحققِة، مبا ُيعرف بالسوِق األوسِع واالقتصاِد األكِرب، وحتقيِق َكفاءة أعلى 
لإلنتاج واستخداٍم أمثل للموارِد، فضًال عما ستستفيُده الصناعُة اخلليجيُة من ذلك على وجِه اخلصوِص مبا 

ُيعَرف باإلنتاِج الواسِع، وهو ما َجيْين فوائَدُه املواطُن اخلليجيُّ واالقتصاداُت اخلليجيُة كلُّها.
وأتطلَُّع - كما يتطلَّع زمالئي رجاُل األعماِل واالقتصاديُّون، واملستثمرون، والصناعيُّون - إىل مسارعِة 
ة يف دول ا�لِس إىل إزالِة أيِّ َعَقبات أو َعوائَق نظاميٍة أو إجرائيٍة قد تعرتُض  األجهزة احلكومية املختصَّ
ِلِس التفاقيِة السوِق املشرتكة، وحتوُل دون االستفادِة الُقصوى من مجيِع املزايا  طريَق التطبيِق الصحيِح والسَّ
ُرها تلك االتفاقيُة ألبناِء دوِل ا�لس. وأراها فرصًة ممتازًة - يف ظلِّ تطبيِق السوِق املشرتكِة -  اليت توفـِّ
أتيَحت لرؤوِس األمواِل اخلليجيِة املهاجرة، للعوَدِة إىل دوِل ا�لِس، والعمِل بقوٍَّة يف ِقطاعاٍت كثريٍة واعدٍة، 

وعاليِة اَجلدوى والرِّبح.
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 دروٌس مستفاَدٌة من (١١ سبتمبر)

ال تزاُل تداعياُت احلادِث األليم الذي هزَّ العاَمل يوم احلادي عشر من سبتمرب، ُتلقي بِظالِهلا على ُمعَظِم 
. وإن عالقاِتنا  دوِل العامل شرًقا وغرًبا؛ لتشاُبِك مصاحل الدول، وتداُخِل احملليِّ منها مع اإلقليميِّ والعامليِّ
االقتصاديَة والسياسيَة تأثَّرت تأثًرا ملحوًظا؛ إذ كشفِت احملنُة عن كهوٍف ظلَّْت مستكينًة فيما َمضى من 
الزمِن، وإذا ½ا ترتبَُّص اآلَن باملسلمَني والعرِب وخباصٍة اململكُة، وُتسلُِّط على اجلميِع أِسنََّة اإلعالِم احلادََّة؛ 

ُؤ مبآالِ©ا. ًدا ُخيفي وراَءُه خطًطا مدروسًة سيكوُن من الصعِب التنبـُّ تشويًها متعمَّ
واقتصادي³ا، كان ال بدَّ أن نسعى جاهديَن إىل إجياِد نوع من التواُزِن يف عالقاِتنا باآلخريَن، فليس أضرَّ 
على مسريِتنا االقتصاديِة من االقتصاِر على شريٍك واحٍد كبٍري، أو على ُمْنَتج واحد نقوُم بتصديِرِه إىل هذا 
َر احلديُث اليوم  الشريِك؛ إذ هناك أكثُر من فضاٍء وأكثُر من شريٍك، بل هناك ا�موعُة العربيُة اليت كثـُ
، وستكوُن فرصًة طيبًة أماَم  عن ضرورِة تدعيِم وجوِدها مبزيٍد من التعاوِن والتكامِل التجاريِّ واالقتصاديِّ
اقتصاِدنا العريبِّ عموًما - والسعوديِّ خصوًصا - النتهاج مساٍر جديٍد يدعِّم فيه اجتاَه التكاُمِل، مع زيادِة 
ْيِينِّ الذي ال يزيُد على ٨٪ يف مقابِل ما يزيُد على ٨٠٪ يف التعامِل مع  نسبِة التبادِل التجاريِّ العريبِّ البـَ

(اآلخِر) البعيِد!
ومن املفيِد أيًضا أن نبحَث عن شركاَء جدٍد القتصاِدنا؛ مثِل الصِني والياباِن وروسيا وآسيا الغربيِة، وجيُب 
أن تقوَم عالقاُتنا التجاريُة على مبدِأ (win-win-strategy) أي سياسِة العالقِة الرِّْحبيِة املتباَدلِة اليت 
من املمكِن أن نكسَر ½ا الطريقَة التقليديَة يف تعاُمالِتنا، وهذه دعوٌة خملصٌة لِقطاعاِتنا اإلنتاجيِة غِري النِّفطيِة 

لألخِذ بِزماِم املبادرِة عاجًال.
ليشمَل  يتَّسَع  أن  باخلارج، جيب  االقتصاديِة  النظِر يف عالقِتنا  إعادِة  احلديَث عن ضرورِة  إن  وباإلمجال 
كنا ½ويتنا وثقافتنا اإلسالميِة العظيمِة، مع وضِع مصلحِة اقتصاِدنا  عناويَن أخرى تصبُّ مجيًعا يف تعزيِز متسُّ

مِة ُسلَِّم أولويَّاِتنا. الوطينِّ يف مقدِّ
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التنميُة وبناُء اإلنسان

بناُء اإلنساِن يكوُن – بدايًة - بضماِن حريِتِه وكرامِتِه املتمثلِة يف التزاماِت الدولِة جتاَه املواطِن مبا ُتِتيحه من 
توفِري الرخاِء واالزدهاِر، وحتقيِق االحتياجاِت األساسيِة يف كلِّ ا�االِت.

وإن بناَء اإلنساِن يتحقَّق باستيعاِب مناذَج للتطوُِّر ال تكوُن خمتلفًة أو مغايرًة لظروِفِه املتميزِة، وتكوُن أكثَر 
، حبيُث يكون الفرُد - َمبْنِحِه املزيَد من الفرِص لإلبداِع واالبتكاِر-  مالءمًة لواقِعِه االقتصاديِّ واالجتماعيِّ
هو املؤثَر الرئيَس يف العمليِة اإلمنائيِة اليت تعوُد بالنفِع عليه، وال جتعلُه أسًريا ملساِر التنميِة، أو جمرَد أداٍة فيها، 

كما هو الشأُن يف بعِض ا�تمعاِت األخرى.
َنِت ا�تمَع السعوديَّ - مبا ُعرف عنه من استقراٍر وتوازٍن - من  هذه يف تصوُّري هي املعادلُة اليت مكَّ
احلفاِظ على مقوِّماته الذاتيِة وسلوِك أفراِدِه املستجيِب ألهداِف تكرِمي اإلنساِن كما تريُدُه شريعُتنا اإلسالميُة 

السمحُة، وكما َينُشُدُه ا�تمُع اإلسالميُّ السليُم. 
ا�تمِع  خصوصيِة  تفهُِّم  من  ينطلَق  أن  بدَّ  ال  الطيبِة  األرِض  هذه  يف  التنميِة  جماالِت  عن  احلديَث  وإن 
والنماذج  طاِت  املخطَّ تبينِّ  مسَتوى  على  فقط  ليس  اخلصوصيِة،  لتلك  املوازيِة  تطلُّعاِتِه  ومن   ، السعوديِّ
أصيلًة  دولًة  بوصِفها   ، واإلسالميَّ العريبَّ  رصيَدها  للمملكِة  حيَفُظ  مستًوى  على  إمنا  املتطوِّرة،  اإلمنائيِة 

ومعاصرًة تتحمُل مسؤولياِ©ا جتاَه كلِّ ا�تمعاِت العربيِة واإلسالميِة والصديقِة.

صورة تذكارية موعة من
الشباب السعوديني الذين

تلقوا دورة تدريبية في
معهد اجلريسي للتدريب،

وتضم الصورة صاحب السمو
امللكي األمير سلطان بن سلمان 
ابن عبدالعزيز وعن ميينه الشيخ  

عبدالرحمن اجلريسي 
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ْقنية صاِت التـِّ سوُق العَمِل والحاجُة إلى التخصُّ

ِل إىل  دت ُخطُط التنميِة اَخلْمسيَِّة املتالِحَقُة االرتباَط املباِشَر بني التعليِم التـِّْقينِّ العايل من جهٍة، والتوصُّ أكَّ
ْقنيِة ِلَسدِّ  ٍم تنمويٍّ َمنشوٍد من جهٍة أخرى، وذلك بتأهيِل األيدي العاملة الوطنيَِّة يف ُخمَتِلِف ا�االت التـِّ تقدُّ
احلاجِة اليت يفرُضها سوُق العمِل باململكة، وعلى الرُّغم من التطوُِّر التنمويِّ امللحوِظ الذي َشِهدناُه يف 
السنواِت املاضيِة ال ميكُن إغفاُل حقيقٍة َمفاُدها أن ُمسَتوى التِّقنيِة املستخدمِة يف اململكة ال ُجتاري ما حتقَّق 
ْقنية. ويكفي للدَّاللِة على ذلك أن  ، وذلك كِنتاج طبيعيٍّ حملدوديِة الكليَّاِت والربامِج التـِّ من تطوٍُّر تنمويٍّ
ْقنيِة يف اململكِة ال يتجاوُز عدُدهم ما نسبُته ٧٪  نعلَم أنَّ الطالَب امللتِحقَني ُمبخَتِلِف الكلِّياِت والربامِج التـِّ

ساِت التعليِم العايل. من جمموِع الطلبِة امللتِحقَني ُمبخَتِلِف مؤسَّ
التنمويَّة  اُخلَطِط  امِتداِد  َملحوًظا على  تنَموي³ا  ًرا  اململكة تشَهُد تطوُّ االقتصاديُة يف  القطاعاُت  وإذا كانت 
اَخلْمسيَّة، فإن ما جيُب وضُعه يف اُحلسباِن هو تأكيُد املسؤوليِة امللقاِة على عاتِق القطاَعِني العامِّ واخلاصِّ على 
ْقنيِة، وال ِسيَّما يف ا�االِت الصناعيِة. ومن  صاِت التـِّ حدٍّ سواء، وذلك بتبينِّ الكثري من املشاريِع والتخصُّ
َر وَدعَم الِقطاَعِني ِكَليِهما، العمُل على زيادِة الربامِج واملناهِج التعليميِة ذاِت  أهمِّ اجلوانِب اليت تتطلَُّب تضافـُ
ًال إىل إجياِد قاعدٍة جيِّدٍة من الُقوى العاملِة  ْقنيِة واالرتقاِء مبسَتواها، وذلك توصُّ لِة الوثيقِة بالعلوِم التـِّ الصِّ
لِة والقادرة على دفِع عمليِة التطوُِّر التـِّْقينِّ يف اململكِة، إضافًة إىل تفعيِل االستفادِة من مراكِز البحوِث  املؤهَّ

. ْقنيِة من ِقَبِل ُمنشآِت القطاِع اخلاصِّ راساِت التـِّ والدِّ
وإننا إذ نكرُِّر ِمراًرا التنبيَه على أمهيَِّة حتقيِق املَُواءمِة بني ُخمَْرجاِت التعليِم وحاجِة سوِق العمِل، خاصًة يف 
َع  ُد أن التوسُّ ِم أعداِد ِخرِّجيي الكلِّياِت واجلامعات ممَّن ال حيتاُج إليِهم سوُق العمل فعلي³ا، فإنين أؤكِّ ظلِّ تضخُّ

َعدُّ بيَت القصيِد يف هذا اجلانِب.  ْقنيِة ليـُ يف إنشاِء وتطويِر الكليَّاِت والَربامِج التـِّ
الربامُج  ُتوَضَع  ِتْقنيٌة يف كلِّ حمافظٍة من حمافظاِت اململكِة، على أن  ُتنشَأ كليٌة  ولتحقيِق ذلك أقرتُح أن 
ْقنيُة لتلك الكلياِت َوفًقا ِلَمدى حاجِة سوِق العمِل يف تلك احملافظاِت، مع تأكيِد ضرورِة  صاُت التـِّ والتخصُّ

أن متارَس تلك الكليُة مهامَّها حتت إشراِف إحدى جامعاِت اململكِة.
وإنَّ من املهمِّ أيًضا أال تقتصَر الكليَّاُت على منح شهاداِت اإلجازِة (البكالوريوس)، وإمنا جيُب أن ُتعىن مبنِح 
صوَن فيها بدراسِة مرحلٍة زمنيٍة ال  ْقنيِة اليت يكتفي املتخصِّ شهاداِت الدبلوم، وال ِسيَّما يف بعِض الربامِج التـِّ

تتجاَوُز غالًبا السنتِني.
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الحياُة الِفطريُة من منظوٍر دينيٍّ اقتصاديٍّ ثقافيٍّ

َتها يف ممارساِت اإلنساِن  منُذ فجِر التاريِخ تبوَّأِت القيُم االقتصاديُة واألخالقيُة واالجتماعيُة والثقافيُة مكانـَ
وتطلُّعاِتِه املختلفِة، بل ويف ُمعتَقداِتِه، وقد أسهم التنوُُّع األحيائيُّ بكلِّ مستوياته إسهاًما أساسي³ا يف َدعم 
إنتاجيِة الزراعِة واملراعي والغاباِت، ويف تنميِة فنوِن الصناعِة والُعمراِن، وخاصًة يف ا�تمعاِت اليت تعتمُد 
عليها اعتماًدا مباشًرا. وحىت نتمكَن من احلفاظ على التنوُّع األحيائيِّ الذي يرتبُط مصُريُه - دوًما - مبصِري 
َل من طريقِة تعاُمِلنا معه، فننظر  َر نظرَتنا االقتصاديَة إليه، وأن نعدِّ املوارِد الفطريِة، كان ال بدَّ لنا من أن نغيـِّ

- باهتماٍم بالٍغ - إىل ما قاله املسؤولوَن من أن أهمَّ قضايانا املعاصرِة: 
قضيُة احلاجِة إىل إجياِد توازٍن دقيق بني حتقيِق التنميِة االقتصاديِة املطلوبِة لرفاهيِة اإلنساِن من جهٍة، واحملافظِة 
تزويِد اإلنساِن  للبيئِة مبواصلِة  دِة من جهٍة أخرى، على حنٍو يسمُح  املتجدِّ الطبيعيِة  البيئِة وموارِدها  على 
باحتياجاِتِه املعيشيِة واحملافظِة على نوعيِة احلياِة اليت حنياها على كوكِب األرِض، وهي قضيٌة ©مُّ اإلنسانيَة 
مجعاَء يف مشارِق األرِض ومغارِ½ا؛ إذ إننا نعيُش على كوكٍب واحٍد متجانٍس، وإن ما حيدُث يف ُجزٍء منه 
نا - هنا يف اململكة العربية السعودية - بدرجٍة  ُر - بالضرورة - يف باقي األجزاِء؛ لكنَّ تلك املسألَة ©مُّ يؤثـِّ
؛ وهذا جيعُل ُنُظَمها البيئيَة  ؛ وذلك لوقوِع اململكة داخَل نطاِق احلزاِم اجلافِّ وشبِه اجلافِّ أكَرب وإحلاٍح أشدَّ
َة حساسًة، وموارَدها الطبيعيَة حمدودًة، وحتتاُج - بدرجة أكرب - إىل التعامِل احلكيِم واإلدارِة السليمِة  اهلشَّ
، لكي تِفَي باحتياجاِت الطلِب املتزايِد على  للمحافظِة على احلياِة الفطريِة يف ُحدوِد االتِّزاِن البيئيِّ الطبيعيِّ

املوارِد الطبيعيِة للجيِل احلايل، ولألجياِل اآلتيِة على حدٍّ َسواء.
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 التنوُُّع قاعدًة لالستثمار

عوَد البياينَّ املثَري الذي َشِهَده العاُمل يف ستينيَّات القرِن املاضي لالسِتثماِر يف سوِق  رمبا كنَّا قد تابعنا الصُّ
َفَزت يف سنوات  قـَ تلك األسواِق  أن أصوَل  املتحدِة وأوروبا، وكيف  الوالياِت  األسُهم، وخصوًصا يف 
قليلٍة مل تتَعدَّ اخلمَس من بضِع مئاِت املاليِني من الدُّوالراِت إىل مخسِة (ترليون) دوالر أمريكي، وما حقَّقه 
اُملضاِربوَن فيها من أرباح خياليٍة؛ وكيف انتقَل بعُضهم - بني َعشيٍَّة وُضحاها - من خانِة آحاِد األرقاِم من 
الُعمالِت إىل الَعَشراِت، لكنَّنا لن ننسى - باملقابِل - كيف حلَِّت الصاعقُة على هؤالِء؛ بسبِب انتكاساِت 
(البورصات) العامليِة يف أوِل السبعينيَّاِت ويف ¿ايِة التسعينيَّاِت من القرِن املاضي؛ كما حَدَث يف (بورصة) 
شيكاغو، ويف أسواِق منوِر آسيا. أما حملي³ا، فإننا ال نزاُل نعيُش تداعياِت اال¿ياِر الكبِري لسوِق األسهِم 

السعوديِة وَخسارِ©ا؛ إْذ آَلت آماُل احلاملَني بثراٍء سريٍع إىل َخيباِت أمٍل، وَنْكساٍت ُموِجَعة. ولذا أقول: 
إن التوزيَع املتوازَن لرؤوِس أموالِنا مهما َبَدْت صغريًة، على أكثِر من مشروٍع، سيضَمُن لنا حتقيَق عوائَد 
وأرباح وإن َبَدْت قليلًة، لكنها ستكوُن يف الغالِب ُمستداَمًة، ونستطيُع - فضًال عن ذلك - أن نكسَب 

من ورائها َمزيًدا من اِخلْرباِت واملعارِف اإلداريِة يف طريقِة عمِل السوِق وآليَّاِته.
ُموِجَعًة،  َبَدْت  وإن  واخلارِج،  الداخِل  يف  واألعماِل  املاِل  ُدنيا  يف  احلادََّة  واهلبوِط  الصعوِد  حاالِت  إن 
سَتبقى ُمفيدًة ملن ميلُك اإلرادَة والرغبَة، فِمن َرِحِم اَخلساَرِة ُتوَلُد األرباُح، ومن معرفِة اخلطِأ يتعلَُّم املرُء 

واَب. الصَّ

اجلريسي في اجتماع مع وفد من رجال 
األعمال من دولة الهند
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  كلمات مختصرة

هذه اآلراُء مجعُتها من َعَشراِت املقابالِت الصحفيَِّة اليت ُأجِرَيت مَع والدي، سواٌء بوصِفِه رئيًسا للغرفِة 
 ، التجاريِة الصناعيِة بالرياض، أو رئيًسا �لس الغرِف التجاريِة الصناعيِة السعوديِة، أو رئيًسا �موعة اجلريسيِّ

ُز باختصاٍر يف اإلجابِة، وتكِشُف عن رأِيِه يف بعِض جوانِب احلياِة االقتصاديِة واالجتماعية. وهي تتميـَّ
المركزية والالمركزية: 

غرى ولرجال األعماِل املبتدئَني، أما  ساِت الصُّ املركزيُة نظاٌم مفيٌد ونافٌع، بل َضروريٌّ لإلدارِة يف املؤسَّ
خمُة فإ¿ا حتتاُج إىل الالمركزيِة؛ ألن املركزيَة ُمِضرٌَّة هلا، وذاُت عواقَب  ساُت الكربى والشركاُت الضَّ املؤسَّ

وخيمٍة يف كثٍري من األحياِن.
ادراُت السعودية:  الصَّ

دِة، فقبَل َبْدء ُخطِط  حتوََّلت صناعُة النِّفِط من َمصَدٍر وحيٍد للدَّخِل الَوَطينِّ إىل واحدٍة من َمصاِدِره املتعدِّ
ل أكثَر من ٦٤٪  ْفُط وقَتها يشكِّ التنميِة كانِت اململكُة تعتمُد على تصديِر سلعٍة واحدة تقريًبا، وكان النـِّ

ْفِط يف اخنفاٍض مستمرٍّ. دٌة، واعتماَدنا على النـِّ من الناتِج احملليِّ اإلمجايلِّ. أما اليوم فإن صادراِتنا متعدِّ
 : الِقطاُع الخاصُّ

ِة الدولِة يف عمليَِّة التنميِة. قطاٌع ُمساِنٌد، وداعٌم رئيٌس خلطَّ
التجارُة: 

هي علٌم وتطبيٌق وَمهارٌة، وليست (شطارة).
ناعُة:  الصِّ

ُنها من ُمنافسِة  هي ِخياٌر اقتصاديٌّ اسرتاتيجيٌّ يف اململكِة، وال ِسيَّما عندما تكوُن ذاَت َجوَدٍة عاليٍة متكِّ
ُنها من اجتياِح األسواِق اخلارجيِة. َمثيالِ©ا، وكذلك إن كانت ذاَت ُقدرٍة تصديريٍة عاليٍة، متكِّ

المنتجاُت الوطنيَّة: 
موِح وإبداِعِه،  لُة جهِد جمتمِعنا الطَّ ُر بثَمٍن؛ أل¿ا حمصِّ أثبَتت َجداَرَ©ا، وجيُب تفضيُلها، فهي َثروٌة ال تقدَّ

ِة الفاِصَلِة بينه وبني باقي ُشعوِب الُبلداِن اليت سبَقتُه يف هذا ا�اِل. وإصراِرِه على تقليِص اُهلوَّ
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الَخْصَخَصة: 
؛ ½دِف زيادِة الفاعليِة االقتصاديِة  هي عمليُة نقِل ملكيِة املنشآِت االقتصاديِة من الدولِة إىل القطاِع اخلاصِّ

لتلك املنشآِت؛ لذا فإن احلكَم على َجدوى اَخلْصَخَصِة وَعَدِمها يعتمُد على مدى حتقيِقها هلذا اهلدِف.
َرَكة:  السوُق العربيُة المشتـَ

رنا يف ذلَك كثًريا؛ ولكنَّ إقامَة السوِق اخلليجيِة  أنا من املناشديَن إقامَة سوٍق عربيٍة مشرتكٍة، وأعتقُد أننا تأخَّ
املشرتكِة قد تكوُن خطوًة على الطريِق.

األرباُح والمخاَطَرة: 
األرباُح هي هَدٌف يسعى إىل حتقيِقه كلُّ رجِل أعماٍل، أما املخاَطَرُة فيجُب االبتعاُد عنها قدَر اإلمكان؛ 
َرِر؛ وِمن َمثَّ جيُب يف أثناِء َسعِينا للرِّبِح أن نكوَن  أل¿ا قد تؤدِّي إىل اَخلسارِة اليت ُتلِحُق بصاحِبها أشدَّ الضَّ
راساِت املسبَقِة عن َجدوى املشروعاِت الـُمزَمِع القياُم ½ا؛ حىت نقلَِّل من  َحِذريَن، وحبَّذا لو ¿تمُّ بعَمِل الدِّ

نسبِة املخاَطَرِة فيها إىل أدىن حدٍّ ُممكٍن.
الَخسارُة: 

اخلسارُة يف األعماِل التجاريِة نوعان: َخسارٌة قاصمٌة قاسيٌة، قد تؤدِّي إىل إ¿اِء عمِل التاجِر متاًما. وخسارٌة 
حمدوَدٌة، جيُب االستفادُة منها لعدِم تكراِرها ُمستقبًال. ومن األموِر اليت جيُب على كلِّ رجِل أعماٍل أن 

يدرَكها: 
أن اخلسارَة قد تقُع يف أيِّ وقٍت؛ لكْن من الضروريِّ أن يكوَن ُحمتاًطا لذلك، وأن يعمَل على االستفادِة من 
 ، روِف اليت أدَّْت إىل وقوِعها؛ حىت ال تتكرََّر، وإال وصَل إىل النوِع األوِل، وكانت ¿ايَة عمِلِه التجاريِّ الظُّ

ر اُهللا. ال قدَّ
وعلى املستوى الشخصيِّ إذا كانت اخلسارُة ناجتًة عن اجتهاٍد تسبََّب به أحُد الذين منحتـُُهم ثقيت فإ¿ا 

ال تؤُملين، ولكن ما يؤلـُمين هو اخلسارُة اليت يتسبَُّب ½ا عن قصٍد أحُد الذين َوِثقُت ½م.
الشركاُت المساِهَمُة: 

َخرات املواطنَني، وأداٌة لتعبئِة االحتياطاِت النقديِة، ونقِلها من  من الناحيِة االقتصاديِة هي وسيلٌة َجلذِب مدَّ
َلب، لُتسِهَم يف َتراُكم رأِس املاِل وزيادِة االستثماِر يف البلِد. أما من الناحيِة  جانِب الَعرِض إىل جانِب الطَّ
لدعِم جهوِد  األفراِد  مَن  عدٍد  ودعوٌة ألكِرب  األعماِل،  أصحاِب  قاعدِة  لتوسيِع  طريقٌة  فهي  االجتماعيِة 

، من أجِل تعبئِة املوارد. القطاِع اخلاصِّ



.. إضاءةٌ للجيل الفصل العاشر - آراءٌ ومواقفُ

٢٤٠

الشركاُت العائليَُّة: 
ِة  أسلوٌب الستثماِر املاِل يتفُق مَع تقاليِدنا وعاداِتنا اليت يكوُن فيها لألسرِة والعائلِة دوٌر كبٌري يف حياِتنا اخلاصَّ

والعامَِّة.
 : العَمُل الِمْهنيُّ

ْهينِّ، والقراُر الذي اختَََّذُه جملُس الوزراِء، برئاسِة خادِم احلرَمِني  حتتاُج إليِه ُبلداُننا مثلما حتتاُج إىل العَمِل الذِّ
ريَفِني - حيفُظه اهللا - بتقليص عدد امللَتِحقَني باجلامعاِت، مع زيادِة عدِد طالِب املعاهِد والكليَّاِت الفنيِة  الشَّ
ْقنيَِّة هو َقراٌر َحكيٌم سوف يكوُن له أطيُب األثِر - دون شكٍّ - يف إقباِل طالِب املدارِس على تلك  والتـِّ

املعاهِد والكليَّاِت.
الُغَرُف التِّجاريُة: 

 ، وِر الذي يؤدِّيِه الِقطاُع اخلاصُّ ُز بزيادِة الدَّ َمنوٌط ½ا َمهامُّ كثريٌة، وخصوًصا يف وقِتنا الراهن، الذي يتميـَّ
ِه املتزايِد الذي يشَهُده العالَـُم حنو اَخلْصَخَصِة، وما ُميِكُن أن يرتتََّب على ذلك من تقلٍُّص لَدوِر  بعد التوجُّ

الِقطاِع العامِّ يف َعصِر الَعوَلَمِة، وُقرِب َسَرياِن الَقراراِت اليت اختَذ©ا ُمنظمُة التجارِة العاملية.
الكتاُب: 

َر عدد الكُتِب اليت قرأها،  الُع اإلنساِن، وَكثـُ ُر بثَمٍن، فكلَّما زاد اطِّ هو خُري جليس، وكنٌز من املعرفِة ال يقدَّ
َق إدراُكُه، وتضاَعَف َحجُم ثقاَفِتِه، ويف ذلك فائدٌة َحلياِتِه وعَمِلِه. َعت ِدرايُته، وتعمَّ توسَّ

 : يُّ التأميُن الصحِّ
جيِّدٍة. ٍة  بِصحَّ دوًما  واملقيُم  املواطُن  يتمتََّع  أن  َمصَلَحِتنا  ومن  األرِض،  هذِه  على  ساكٍن  لكلِّ  حقٌّ 

المرأُة: 
ُرُه من بيئٍة ُمستقرٍَّة جيعُل الرجَل يسعى إىل إجناِز أعماِلِه باقتداٍر،  هي ِمـْحَوُر ارتكاٍز لألسرِة الصاحلِة، وما توفـِّ

ويُشقُّ له طريَق النجاِح.
سيِّدُة األعماِل: 

املسلمُة منُذ عصر  العَمِل، واملرأُة  املرأَة، وَكَفَل هلا حقوَقها، ومنها حقُّها يف  الديُن اإلسالميُّ  لقد كرَّم 
ُد أن العمَل  الرسول - صلى اهللا عليه وسلم - تعَمُل يف ُخمَْتلف ا�االِت واحلقوِل التجاريِة وغِريها؛ لذا أؤكِّ

وابِط الشرعيَِّة الكفيلِة حبفِظ كرامِتها وشرِفها. هو حقٌّ للمرأِة كما هو حقٌّ للرجِل؛ ولكن َوْفَق الضَّ
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سيِّدُة األعماِل الناجحُة: 
ُه إليها  هي اليت ختتاُر بعنايٍة املشـروعاِت املناسبَة لُقدراِ©ا وإمكاناِ©ا، واليت تليبِّ احتياجاِت السوِق، فتوجِّ
الِع على كلِّ ما هو جديٌد يف  استثماراِ©ا، وتقوُم بإداَرِ©ا بنفِسها يف نطاِق األنظمِة واللوائِح، و©تمُّ باالطِّ

جماِل نشاِطها؛ ½دِف حتسِني األداِء وتنميِة هذا النشاِط.
رجُل األعماِل الناجُح: َمن ُيسايُر العصَر، ويسعى دوًما إىل التطويِر واالرتقاء.

ِم اإلنساينِّ. ُص: شعاُر التقدُّ التخصُّ
سوِق  وحاجِة  التعليِم  هذا  ُخمَرجاِت  بني  املواَءَمِة  وحتقيُق  العايل،  التـِّْقينِّ  التعليِم  ُع  توسُّ متميِّز:  اقتصاٌد 

العَمِل.
، ولَدفِع الفقِر، وبناِء االقتصاِد. العَمُل: وسيلٌة شريفٌة لَدرِء الَفساِد الذايتِّ واالجتماعيِّ

التواُضع: ِصَفٌة أحِرص عليها.
الحياُة: (ورشُة) عمٍل، ومزرعٌة لآلِخَرة.

الوطُن: هو االنتماُء والَوالُء.
النَّجاُح: مثَرُة الكفاِح، وهو يتطلَُّب ثالثَة أموٍر: اإلخالَص يف العَمِل، وعدَم االستسالِم أليٍّ من املصاعِب، 

والتعلَُّم املستمرَّ. 
 : الخبيُر األجنبيُّ

املنَطَقِة، ولذلك فإن من  أبناء  ُخَرباِء  ينُقُصها من  الذي  املقداِر  بنفِس  اُخلَرباِء األجانب  بلداننا حتتاج إىل 
نـُُهم من تقدِمي كلِّ ما لديِهم من كفايٍة وِخَربة،  واجبنا أن ¿يَِّئ هلؤالِء اخلرباِء كلَّ األجواِء املناسبِة اليت متكِّ

بأحسِن صورٍة ُممكنٍة.
اإليمان: َوقوُد االطمئناِن، وخباصٍة اإلمياُن بالَقَدر، على ما قال القائُل:

إْن مل تُكْن يا َفىت تأتيَك تأِتيها         إنَّ األموَر اليت يف اللَّوِح َقد ُكِتَبْت     
الَعشوائيَّة: ال أعتقُد أن هلا أيَّ مكاٍن يف ِخيارات رجِل األعماِل الناجِح.

فلسَفتي في الحياِة: تنطلُق من َمقولِة: اعَمْل لُدنياَك كأنَك تعيُش أبًدا، واعَمْل آلخَرِتَك كأنك متوُت غًدا.
تربيُة األوالِد: مسؤوليٌَّة مشرتكٌة بني الوالَديِن؛ كلٌّ يقوُم بدوِرِه، لكينِّ أعتقُد أن الدوَر الذي تقوُم به األمُّ 

ا، وأمهيًة - ما يقوُم به األُب. يفوُق - كم³
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، ويتعاَمُل مع الشركِة على أ¿ا ِملٌك خاصٌّ له. ٌف ال َتسَتغني عنه: كلُّ من يعَمُل بإخالٍص وجبدٍّ موظَّ
: َحراٌم، جيُب التصدِّي له بكلِّ َحزٍم. الغشُّ التجاريُّ

عِي إىل َتوطيِنها، ال االقتصاِر على نقِلها. نقُل التِّقنية (تكنولوجيا): جيُب أن يكوَن تعامُلنا مع التِّقنية بالسَّ
الرِّْشَوة: َحراٌم، وهي َمَرٌض خطٌري، جيُب تكاُتُف اجلميِع للَقضاِء عليه.

اإلدارُة باالجِتهاِد: املديُر ا�تِهُد مطلوٌب، لكن يظلُّ األهمُّ تفعيَل ذلك االجتهاِد بالعلِم واخلربِة.
ًرا: إن الربكَة يف الُبُكوِر. رجُل أعماٍل ال يصحو مبكِّ

فيها: تكتُب ¿ايَتها بنفِسها. ُر في دفِع ُمسَتَحقَّاِت موظَّ شركٌة تتأخَّ
مديٌر يوقُِّع دوَن أن يقرَأ: ال ُيعتَمُد عليه.

: سيدفُع الثمَن غالًيا. رِف اآلليِّ مصرٌف ُيهِمُل صيانَة أجهزِة الصَّ
ُمنافسوك: ُمناَفَسيت هلم تعوُد باخلِري على اإلبداِع يف العَمِل.
رجُل أعماٍل ال يحِمُل بطاقَة تعاُرف: ليس برُجِل أعماٍل.

ُث لغًة ثانيًة: قد خيَسُر كثًريا. رجُل أعماٍل ال يتحدَّ
ة. لوا ُصعوَد الِقمَّ باِب: حتلَّوا بالصِرب والثقِة والعزميِة، وال تتَعجَّ كلمٌة للشَّ

رورِة إىل حتقيِق مصلَحِتك. ِف: اجَعل َمصلحَة صاحِب العَمِل أوًال، فهذا يؤدِّي بالضَّ كلمٌة للموظَّ
عاَب َ©وُن. النِّية : عندما َتصُدق النوايا، فإن الصِّ

األخطاء: كلَّما َدَرسنا األخطاَء، اخَتَصرنا الطريَق إىل النجاِح.
دُق: هو أساُس التعاُمِل. الصِّ

األمانُة: رأُس املاِل.
اإلخالُص: ِمفتاُح النَّجاِح. 

الوقت: االهتماُم بالوقِت خيتصُر الطريَق للوُصوِل إىل اهلَدِف. 
احتراُم الناِس: دعايٌة جمانيَّة.
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ُأمِنية تَودُّ تحقيَقها:
كنُت سألُت الوالد منذ أكثر من عشرين عاًما عن أعظِم أمانيِه ، وكنُت أتوقُع أن تكون إجابتُه حول 
توسيِع ثروته أو حتقيق مناصَب دنيويٍة؛ لكنه فاجأين بأْن قال : أعظُم ُأمنيٍة لدّي أن يكون عندي ِسالح 

ُنين بَكْبسِة ِزّر أن ُأطهِّر البالَد من الَفساد. يُـَمكِّ

وأخيًرا كلمٌة أودُّ تقديَمها:
ال شكَّ أن القيَم اإلسالميَة متثُِّل كينونَة الشخصيَِّة العربيِة اإلسالميِة، َجوهًرا وَمظهًرا، وَمنهًجا وُسلوًكا، 
وأيُّ أمٍة متميِّزة مبظَهِرها، وَجبوهِر أخالِقها، وَحبضاَرِ©ا ستكوُن - بال شكٍّ - أمًة رائدًة ومؤثِّرًة وذاَت 
ا للَحضاراِت اُألخرى، خاصًة أن حضارَتنا  رسالة. وإن أمًة هذه حاُهلا، وهذه قوُة حضارِ©ا ستكوُن ِند³
ُز مبضموِ¿ا األخالقيِّ والروحيِّ الثرِّ يف عاٍمل أحوَج ما يكوُن إىل الرُّوِح واألخالِق يف ظلِّ ُطغياِن املادِة  تتميـَّ

عليه، وقد قال الشاعُر:
ُهْم َذَهُبوا ا اُألَمُم اَألْخالُق ما َبِقَيْت            َفِإْن ُهُم َذَهَبْت َأْخالقـُ     وِإمنَّ

ومن الـُمحزِن أن شباَب اليوِم قد تأثَّروا باملظاهِر اخلادعِة، والتقليِد غِري النافِع؛ فوجَب علينا -معشَر اآلباِء- 
أن نعلَِّم أبناَءنا األخالَق اليت ترىبَّ جيُلنا عليها؛ من صدٍق وأمانة وإخالٍص وَوالٍء، نعلُِّمهم قيمَة احلياِة، 
ِة إنفاِقِه فيما يعوُد بالنفِع عليهم وعلى  ا، هو شعوُرهم بقيمِة املاِل، ولذَّ وحناوُل أن نبَين يف نفوِسهم أمًرا مهم³

جمتمِعهم، دوَن إسراٍف فيما ال طائل وراءه.
ِم واخلِري يف الدنيا واآلخرِة، وهو البناُء احلقيقيُّ لنا  إن التوازَن الروحيَّ واملاديَّ هو ِعماُد احلضارِة والتقدُّ

وألجيالِنا القادمِة، ويبقى أوًال وأخًريا: رأُس احلكمِة خمافُة اِهللا يف كلِّ شيٍء.
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                معالي األمين عبد اهللا العلي النعيم(١)

 

      
عبُد الرحمِن الجريسيُّ .. رجٌل من رجاِل المملكِة

، كواحٍد من ا�موعِة الطيبِة اليت  لقد تعاملُت تعامًال مباشًرا مع سعادِة األِخ الشيخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
، فَلَحظُت فيه االستقامَة واِجلدَّ يف العمِل والتواضَع واإلخالَص  سْت مركَز األمِري سلماَن االجتماعيَّ أسَّ
يف كلِّ شيٍء، فكان نعَم الزميُل، آراُؤُه جيدٌة، ومداخالُتُه بنَّاءٌة، وعطاءاُتُه كبريٌة، قادٌر على ضبِط نفِسِه، 

وحريٌص على البذِل يف سبيِل اخلِري.
بالَبناِن، فإن هذا يرجُع يف رأيي إىل طموِحِه  إليه  وإذا كان عبُد الرمحِن اجلريسيُّ شخًصا ناجًحا ُيشاُر 
الكبِري، وُقدراِتِه العاليِة يف إدارِة وقِتِه، وال سيَّما من حيُث ترتيُب أولوياِتِه؛ إضافًة إىل مسوِّ أهداِفِه دائًما، 
ِة، واألمانُة اليت  كما أنَّ لطباِعِه اليت رأيُتها ُمالزمًة له - وخصوًصا اهلدوُء والرتيُُّث يف اختاِذ القراراِت املهمَّ
ال شكَّ يف أنه نشأ يتلقَّاها يف أساِس تربيِتِه، وكذلك حبُُّه الشديُد للخِري واملساعدِة – أثًرا عميًقا يف حتقيِق 

النجاِح الذي وصَل إليه.
إن معرفيت باألخ عبِد الرمحِن اليت تعوُد إىل َسنواٍت طويلٍة - وال تزاُل قويًة ومتينًة - جتعُل شهاديت له 

جمروحًة، فال يَسُعين يف هذا املقاِم إال أن أدعَو له بالسعادِة وطوِل العمِر مع زيادٍة يف العمِل الصاِحل.

 

أمني أمانة مدينة الرياض سابًقا، ورئيس جملس أمناء مكتبة امللك فهد الوطنية. ١ .
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             معالي الفريق عبد العزيز محمد هنيدي(١)

 

      
ْقني الجريسيُّ .. الُمكاِفح التـِّ

َدت معرفيت به يف املرحلِة  عَرفُت سعادَة الشيخ عبد الرمحن بن عليٍّ اجلريسيِّ منذ أكثَر من عشريَن عاًما، وتوطَّ
اليت كنُت فيها رئيًسا هليئِة اإلمداداِت والتموين بالقوَّاِت اجلوِّية؛ إذ ُحبكم عَملي املتَّصِل بتوفري حوائج القوَّات 
اجلوِّية من األثاِث واللوازم املكتبيَّة اإلدارية والفنيَّة - كنُت أجتمُع بسعادته للُمناقشة يف املسائل املتعلِّقة َجبودة 
عر املعتدل املُناسب، فرأيت فيه حبقٍّ ِحرًصا كبًريا  البضاعة، واالتِّفاق على موعِد التسليم، فضًال عن حتديد السِّ

فاِت الثالَث اجلادَّة.  ) كما َيطيُب يل أن ُأمسَِّي تلك الصِّ على االلتزام بـ(ُمثلَّث ُحسن التعاُمل التجاريِّ
ْفتأ يردِّد َمقولة: «ُعَمالئي هم ُشَركائي يف ِجتاريت»، ويقصد أنه يتعامُل مع ُعَمالئه بِصدٍق  وأذكر أنه كان ال يـَ

وأمانة، وحيِرُص على كسِبهم واستمراِرهم معه؛ أل¿م يكادوَن يكونوَن ُشركاَء ال ُعَمالء فحسب!
ة مع الشباب وأفراِد ا�تمع  : تواُضُعه وُحسُن تعاُمِله مع اجلميع، وخاصَّ ومما َيلفُت االنتباَه يف شخصيَّة أيب عليٍّ
الذين ال تربُطه ½م مصلحة، فرتاه ُجياملهم ويسمُع آراءهم، وينصُح هلم، ويقرتُح عليهم بصراحة. وهو 
معروٌف مبحافظته على اللَّياقة البدنيَّة. وله حضوٌر ملموٌس ومؤثِّر يف النشاطاِت واملؤمترات واملنتَديات التجاريِة 
ناعية  ة؛ ُحبكم َمنِصبه رئيًسا للُغرفة التجارية والصِّ ناعيَّة واالقتصادية، يغشاها َدوًما بصفته العامَّة واخلاصَّ والصِّ

بالرياض، على َمدار سنوات طويلة.
ال شكَّ أن الشيخ عبَد الرمحن اجلريسيَّ من ُوَجهاء ا�تمع السعوديِّ ورموزه، وصاحُب خربٍة عميقة يف 
، والَعالقات االقتصادية اإلقليميَّة والدَّوليَّة. وكذلك صاحُب خربة كبرية يف احلياة؛  ناعيِّ العمل التجاريِّ والصِّ
فقد سافَر كثًريا، وزاَر مج³ا َوفًريا من البلدان واملُدن حملي³ا وإقليمي³ا وَدولي³ا، وقابَل الكثَري من الشخصيَّات الرفيعة 
ياحيَّة وغريها؛ باحِتكاِكه بُشعوٍب ُخمَتِلفة  املرموقة، وكوَّن ثقافًة واسعًة يف ا�االت التجارية والثقافيَّة والسِّ
، وهو من الرِّجال اُملكاِفحني يف اململكة الذين ُيشار إليهم وإىل ِعصاميَّتهم بالَبنان. تنتمي إىل ثقافاٍت شىتَّ

قائد القوَّات اجلوِّية سابًقا.  ١ .
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٢٤٨

الرياض اجلريسي)، التجارُة لتصبَح شركَة (بيت  املنزليَّة؛ حىت منََت  بائًعا لألدوات  وقد بدأ ِمشواَر كفاِحه 
ركات الِعمالقة،  وما تزال ترتقي وتتقدَّم حمقِّقًة جناًحا بعد جناح حىت غَدت (جمموعة اجلريسي) إحدى أرقى الشَّ

والبيوتاِت التِّجارية املشهورة. 
من  املعلومات؛  ِتْقنيَّة  جمال  إىل  اها  تعدَّ ولكنَّه  للمكاتب؛  احلديثة  واللوازِم  األثاِث  على  تعامُله  يقتصر  ومل 

سات الِقطاع اخلاصِّ وشركاته. وائر احلكوميَّة ومؤسَّ َحواسيَب وغريها، وبات اخلياَر األوََّل لكثٍري من الدَّ
ة األستاذ حممد باَقيس، وهو أحُد رجاِل  وقد عَرفُت كثًريا من سريِة الشيخ اجلريسيِّ من بعض عارفيه، وخباصَّ
، ولسنوات طويلة- عَرفُت منه  األعمال اُملكاِفحني، الذين عملوا جبدٍّ وإخالٍص معه يف بداية عمِله التجاريِّ
ًال على اهللا  ُجهوَد الشيخ وَصَربه وَدأبه، وانضباطه يف العمل واملواعيد، وإصراره على شقِّ طريِقه بنفسه، متوكِّ

وحَده، حىت بلَغ هذا املستوى التجاريَّ والصناعيَّ الرفيع.
واشَتهر بُقدرته وكفايِته يف إدارة األعمال، وأذكُر أين كنت اقرتحُت على سعادته تدويَن سريِة حياِته وكفاِحه 
الذين أولئك  ة  وخاصَّ األعمال،  وسيِّدات  األعمال  رجاَل  ©مُّ  اليت  النافعة  والدُّروِس  بالِعَرب  والغينِّ  الطويل 

 . ناعيِّ مل يكوِّنوا خربًة طويلة يف ا�اَلني التجاريِّ والصِّ
ُحسن  على  حمافظًة  تزال  وما  األطراف،  ُمرتاميِة  اململكة  خريطِة  على  اجلريسي)  (جمموعة  فروُع  امتدَّت 
رجال  من  بعُضهم  صار  حىت  معه،  العاملَني  تشجيع  على  الشيخ  ِحرِص  مع  املُنَتجات،  وَجودة  التعامل 

األعمال املعروفني. 
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٢٤٩

            معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل(١)

.. يستشرُف المستقبَل الجريسيُّ

لقد عرفُت الشيَخ عبَد الرمحِن بَن عليٍّ اجلريسـيَّ ِلُسمعِتِه الطيِّبِة من األعماِل اجلليلِة اليت ُتنَسُب إليه، قبَل 
إداراِت بعِض  العمِل معه يف جمالِس  الرمسيَِّة، مث يف  اللقاءاِت االجتماعيِة واللجاِن  أتعرََّفه شخصي³ا يف  أن 
ساِت، وأخًريا حينما وافَق مشكوًرا على االنِضماِم إىل ا�لِس االستشاريِّ لرجاِل األعماِل يف مدينِة  املؤسَّ

امللِك عبِد العزيِز للعلوِم والتقنيِة.
وإنين على يقٍني أن مثَة الكثريين ممن عرفوا الشيَخ اجلريسـيَّ وَعِملوا معُه قبلي سيكُتبون عن املرحلِة اليت 

سبًقت معرَفيت به، فهم أعلُم مين بذلك.
بُت بذلك؛ ملا  وحقيقًة لقد سعدتُّ حينما ُطلَب إيلَّ الكتابُة عن الشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ ورحَّ
، وملا ميثُلُه من منوذٍج للرجِل العصاميِّ الذي بىن نفَسُه بنفِسه، واستطاَع  ٍة لديَّ هلذا اإلنساِن من مكانٍة خاصَّ
أن يكوَن أحَد أهمِّ رجاالِت االقتصاِد يف اململكِة ويف الوطِن العريبِّ، وكان له عمٌل رائٌد يف نقِل تقنيِة 

املعلوماِت إىل اململكِة.
فحينما أحتدَُّث عن نقِل التقنيِة إىل اململكِة فإن الشيَخ عبَد الرمحِن بَن عليٍّ اجلريسيَّ - ومن خالِل إحدى 
ساِتِه اليت جلبِت احلاسوَب الشخصيَّ وملحقاِتِه إىل السوِق السعوديَِّة - كان يستشرُف املستقبَل يف  مؤسَّ
السبعينيَّاِت امليالديِة، فقد كان َحبْدِسِه يعلُم أنَّ بلًدا كاململكِة - يستقبُل ¿ضًة عمرانيًة واقتصاديًة - مقبٌل 
ُهُه الصحيُح يف عمليِة التطويِر لألعماِل واإلنساِن جبلِب التقنية  على تنميٍة يف مجيِع اجلوانِب، وكان توجُّ
ْنُشُدُه؛ فاململكُة وِهللا احلمُد شهَدت ¿ضًة  احلديثِة ومتابعِة التطوُّراِت العلميِة والتقنيِة، وحق³ا حصَل ما كان يـَ
اليوَم، ولعلَّ حصوَل َشركِتِه على جائزِة الشركِة  َفزاٌت كبريٌة هي ما نشَهُدُه  قـَ وتنميًة عظيمًة، واكَبْتها 

رئيس مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ١ .
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األسرِع منو³ا بني شركاِت احلاسوِب وتقنيِة املعلوماِت، هو أحُد الشواهِد على صدِق َحْدِس هذا اإلنساِن، 
دِة وقدرِتِه على حتقيِق النجاِح له ولوطِنِه على حدٍّ سواٍء. وسرٌّ من أسراِر إجنازاِتِه املتعدِّ

وحني يأيت احلديُث عن الوطِن فللشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ مواقُفُه الوطنيُة املعروفُة، وإنَّ رئاسَتُه 
ُه الوطينَّ ووقوَفُه  ُد حسَّ �لِس الُغَرِف السعوديِة والغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض لعدد من الدورات تؤكِّ
اليوَم أحُد األعضاِء املهمِّني يف ا�لِس االستشاريِّ األعلى  إىل جانِب إخواِنِه من رجاِل األعماِل، وهو 
لرجاِل األعماِل يف مدينِة امللِك عبِد العزيِز للعلوم والتقنيِة، نستفيُد من خرباِتِه وجناحاِتِه الكبريِة، ونستقي 

منه املشورَة والرأَي يف كثٍري من القضايا اليت ختِدُم التنميَة يف اململكة.
؛ فهو معروٌف للجميِع  ويف هذه الوقفِة القصريِة أحتدَُّث عن اجلوانِب الشخصيَِّة للشيخ عبِد الرمحن اجلريسيِّ
بتواُضِعِه اجلمِّ وُخلِقِه الرفيِع وُحسِن تعاُمِلِه مع اجلميِع، ولقد ملسُت عن َكَثٍب - بتعاُملي املباِشِر معه - مدى 

االنضباِط والدقَِّة يف املواعيِد واهلدوِء والوضوِح يف عرِض األفكاِر.
وأعلُم يقيًنا أنين لن َأِفَيُه حقَُّه يف هذا اجلانِب، فحديثي عنه َمُشوٌب بعاطفٍة كبريٍة، وآُمُل أن يكوَن هذا 
 ، الكتاُب فرصًة يستكشُف فيها القارُئ جوانَب مضيئًة، وقصَة كفاح للشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ

َعدُّ من أهمِّ دعائِم االقتصاِد الوطينِّ، وِنْرباًسا جليِل اليوِم والغِد. استطاع ½ا أن يبَين صرًحا اقتصادي³ا يـُ
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٢٥١

            معالي السفير محمد عبد الحميد قاسم(١)

.. شخصيٌة اقتصاديٌة متميزٌة عبُد الرحمِن الجريسيُّ

، رئيِس جملِس إدارِة الغرفِة التجاريِة الصناعية بالرياِض،  عندما نسمُع بفوِز الشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ
جبوائَز تقديريٍة من جهاٍت رمسيٍة أو علميٍة، فإن هذا - يف تقديِرنا - تكرٌمي يف موضِعِه، فالشيُخ اجلريسيُّ 
رايِة باألوضاع االقتصاديِة والسياسيِة يف املنطقِة  شخصيٌة اقتصاديٌة متميزة، ويتصُف باحلكمِة والثقافِة والدِّ
 ، العربيِة والعاِمل أمجع، والتحدياِت اليت ُتفِرُزها التطوراُت العامليُة املتالحقُة بِشقَّْيها االقتصاديِّ والسياسيِّ

. نه من التحرُِّك بفعاليٍة خلدمِة االقتصاِد السعوديِّ وهذا ما مكَّ
وكذا فقد أوىل أمهيًة خاصًة للتعاوِن والتكاُمِل مع الدوِل العربيِة واإلسالميِة الشقيقِة، وعلى رأِسها مجهوريُة 

مصَر العربيُة.
، والغرفُة  َل إشادَتنا وتقديَرنا الكامَل ملا يقوُم به الشيُخ عبُد الرمحِن اجلريسيُّ دِد أودُّ أن أسجِّ ويف هذا الصَّ
التجاريُة يف اململكِة، من ُجهوٍد لدعِم العالقاِت االقتصادية بني الشقيقَتِني مصَر والسعوديِة، واالرتقاِء ½ا 
إىل ذلك املستوى املتميِِّز الذي وصَلْت إليه عالقُتهما السياسيُة حتَت قيادة السيد الرئيس حممد ُحسين مبارك 
وخادِم احلرَمِني الشريَفِني امللِك عبِد اِهللا بِن عبِد العزيِز الذي يويل أمهيًة خاصًة لدعِم العالقاِت االقتصاديِة 
مع مصَر. ومن َمثَّ فإنَّ املرحلَة القادمَة ستشَهُد - يف تقديِرنا - املزيَد من التنامي يف العالقاِت االقتصاديِة، 
مبا يف ذلك النشاُط االستثماريُّ الذي نتوقَُّع أن يشهَد أيًضا قفزًة واسعًة، وذلك جبهوِد مجيِع الرجاِل األمناِء 

على مستقبِل أوطاِ¿م.
ويف النهايِة ال يَسُعنا سوى أن نرجَو للشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ الشخصيِة االقتصاديِة العربيِة املتميِّزِة دواَم 

كلِّ اخلِري والتوفيِق، وأن نرجَو للمملكِة دواَم االستقراِر واألماِن والنماِء واالزدهاِر.

السفري املصري السابق يف اململكة العربية السعودية، وحاليًا مساعد وزير اخلارجَية املصرية للشؤون العربية. ١ .
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٢٥٢

                           األستاذ نجيب الزامل(١)

.. ترشيٌح لمنِصٍب جديٍد(٢) الجريسيُّ

األستاُذ عبُد الرمحِن بُن عليٍّ اجلريسيُّ اختري عضًوا يف األكادمييِة الروسيِة للعلوِم االجتماعيِة، وهو (تقديٌر 
ه لرؤساِء اللجاِن القطاعيِة يف غرفِة الرياِض من  اقتصَر على القلَِّة املختارِة يف روسيا)- من خطاٍب بليٍغ ُوجِّ
ِقَبل األستاِذ حسني عبد الرمحن الَعْذل - وال أظن السيِّد الَعْذَل ُيقيم لقاًء أو حفًال يف الغرفِة للسيِد اجلريسيِّ 
من باِب أنه حصل على تكرٍمي أو عضويٍة، وإال ملا انتَهِت املناسباُت، ولكن من واقِع أمهيَِّة ورقيِّ األكادمييِة 
الروسيِة للعلوِم االجتماعية. وهذا يدعوين إىل تفكٍري آخَر: أن ُيعطى اجلريسيُّ منصًبا عام³ا، ولكن دعونا 

نتحدَُّث عن احليثياِت أوًال. 
اجلريسيُّ من الرجاِل النادريَن ليس يف األعماِل، ولكن يف الناِس عموًما، الذين يتحلَّوَن بصفَتني اختلَطتا 
مبقداٍر كما خيِلُط الكيميائيُّ احلريُص عنُصَرين كيميائيَّني ومها: الكياسُة الرفيعُة، مع البساطِة الذكيِة. ولو 
ُ لك مدى ُندرِ©ا، وهي يف أكثِر احلاالِت ال يَد لنا فيها، فهما ِصَفتان  راَعيَت هذه املعادلَة جيًِّدا سيتبنيَّ
يها هو من واقع أنَّ  بائِع املرَسلِة اليت ُختَلُق مع صفاِت التكويِن يف إنساٍن ُخمتاٍر مث تنمو معه، وينمِّ من الطَّ
جذوَرمها تنبُت من َخاليا التكويِن. وال شكَّ أنَّ من ميلُكُهما هو من احملظوظَني أل¿ما البوابتان اُملْشَرَعتان 
الستقباِل قلوِب الناِس، وصدِّقين فإن كلَّ أنواِع الناِس من القادِة الصارمني، إىل رجاِل األعماِل احلاِزمني، 
عراِء احلاملني ُيبقي للقلِب قياًدا ال يرختي، وِمشعًال ال ينطِفئ لقراراِت العقل، أو ملوجباِت العالقاِت  إىل الشُّ

حني يتبلَوُر إشعاُع (الكاريزما) ليحُكَم نوعيَة العالقات. 
ُة  ُزُغ ½م هذه املعادلُة املهمَّ بـْ وقد ُدوَِّن يف التاريِخ السياسيِّ أن (ِ¿ُْرو) كان من الزُّعماء اجلماليِّني الذين تـَ
أنه عاَش صراعاٍت أساسيًة مع  له أو عليه  ل  العالقاِت الكربى، لذا عاش (ِ¿ُْرو) ومات ومل ُيسجَّ لبناِء 

كاتب صحفي، وعضو جملس الشورى. ١ .
م. جريدة «االقتصادية»: العدد: ٤٩٢٦ تاريخ ٢٠٠٧/٤/٧. ٢
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ُخصوِمِه، أو أنه يوًما َضُعَفت ُجسوُرُه مع مؤيِّديه، وهو هنا فاق معلَِّمه غاْنِدي. لذا فإن الزعماَء الكباَر 
العاقلني َحيِرصون على اختياِر وزراِء خارجيَِّتهم من هذا النوِع ما أمكن، وكذلك اختياِر كباِر السفراِء، 
بِن سلطاٍن(١)  بندِر  األمِري  مع  الكربى  األمريكيِة  اإلدارِة  أن مشكلَة  أمريكية كربى  قرأُت يف جملٍة  وقد 
كانت (كاريزمائيته) الشاهقَة احلضوِر، وكذلك احلال مع سفرينا يف لبنان الدكتور عبد العزيز خوجة(٢)

راِع  فإنه من عالمات الرجاِل يف هذه املعادلِة اجلماليِة، ولك أن تتصوََّر كيف كان سيكوُن حالُنا مع الصِّ
وِء - لو مل يكن هو يف املكتِب األوِل لنا يف بريوَت. نصُل إىل  السيِِّد  اللبناينِّ - وحالُة لبناَن شديدُة السُّ
ا أن حيوَز منصًبا ½ذه األمهيِة وأن يكوَن مهيًَّأ له متاَم التهيئِة، على أنَّ  ، حيث إنه من املمكِن جد³ اجلريسيِّ

ْنُشُدُه له.  هذا ليس املنصَب الذي نـَ
ُتغالُِبُه صفُة اهلدِف أكثَر من أن تكوَن  ومن صفاِت السيِِّد اجلريسيِّ الواضحِة أن العمَل التجاريَّ عنده 
ْيَد أن معظَم فلسفِة التجارِة – يف الواقع - قائمٌة على أن العمَل وسيلٌة للربِح، وهذا  الوسيلَة هي البازغَة. بـَ
مبدأٌ ال ُغباَر عليه ألبتَة، إال أنك حني تقلُِّب تلك املعادلَة فإنك جتِربُ عمَلَك لكي يكوَن هدًفا بذاِتِه، أي 
أن يكوَن نافًعا للعموِم أو للخصوص، فهنا يكوُن العمُل التزاًما منهجي³ا أكثَر منه طريًقا مرًنا متشعًِّبا يصُل 
إىل هدٍف أو أهداٍف. أعطيك أوًال مثًال على (اخلصوص) حني يكون العمُل هدًفا حبدِّ ذاِتِه، فلو كنُت أنا 
هُت كلَّ عناييت ليكوَن عملي مكتبًة خمتصًة ببيِع  فِة لكنُت وجَّ مثًال من رجاِل األعماِل احلاملَني هلذه الصِّ
َد اجلوانِب من أجِل رغبٍة منشودٍة، أو هوايٍة حمبوبٍة، أقوُل: لو كنُت، لكين  الكتِب، وهنا يكوُن العمُل حمدَّ
لسُت بذاك. ويف (العموم) مثُل ما فعَله رجُل األعماِل األمريكيُّ (هاورد هيوز) يف ثالثينيَّاِت وأربعينيَّاِت 
القرِن املاضي يف أمريكا حني أصرَّ أن يكوَن عمُلُه هدًفا بذاِته وهو رفُع ِتقانة مضماَرْين َيِهيُم ½ما حىت 
اجلنوِن، ومها صناعُة الطَرياِن وصناعُة األفالِم، ودفع غالًيا من أجِل ذلك ومل َحيِْد، أو مل يستطْع أن َحيِيَد. 
، ومن املمكِن أن يقودوا مجعيَّاٍت عامًة كربى لألعماِل اهلادفِة،  وهؤالء الناُس عندهم إحلاُح احلسِّ اجلماعيِّ

أو الصديقِة للمجتمِع. 
والسيُد اجلريسيُّ كان عنيًدا بطبيعِتِه يف نشِر اإلفادِة - ورمبا يف رغبِته الرِّياديِة اإلجيابيَِّة - فالتزَم التزاًما 
ًها إىل هذه  بالتقنيِة، وال أخاُف أن أكوَن ُمنحاًزا إن قلُت: إنه واحٌد من أوضِح رجاِل األعماِل الكباِر توجُّ
الناحيِة، (هيوز) تعلق بالتقنية (التكنولوجيا) يف بلٍد عقيدُته التقنية، ولكن أن يدخَل هذا الرجُل النجديُّ 
صٌة يف ذاك  البسيُط عاَمل التقنية من بواباِ©ا املتقدمِة؛ ُمستشرًفا مستقبًال مل تكن تنظُر إليه وكاالٌت متخصِّ
احلِني، ليختصَّ بالدائرِة العمليِة التقنيِة، مث ُحيِْكُم - تقريبًا- قفَل الدائرِة، وال خترُج أعماٌل منها إال تسريًبا 
أو جًربا، فهنا تكوُن الرغبُة االستشرافيُة ممتزجة مع ُخالصِة احلسِّ االجتماعيِّ لرفِع قيمِة أعماِلِه ونشِر وعٍي 
، وُجُرِف احلاِضِر  �تمِعِه يف خماطرٍة كانت – آنذاك - واسعَة املسافِة بني ُجُرَفني، ُجُرِف املستقبِل الالمرئيِّ

يتبوَّأ مسوُّه حالي³ا منصَب األمني العامِّ �لس األمن الوطينِّ السعودي. ١ .
هو األن وزير الثقافة واإلعالم. ٢ .
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٢٥٤

املغري بربح سريع يف غِري جماٍل أسهَل وأسرَع لإلتقاِن حاَل كثٍري من زمالئه. وميكُنُه - ½ذه امليزِة - أن 
ْنُشُدُه له.  ًما لتطويِر األعماِل وا�تمِع، على أن هذا ليَس املنصَب الذي نـَ يرأَس جهازاً متقدِّ

موا  بلداِ¿م فقط، ولكن أن يقدِّ العامليَة مث خيُطبوا مدحًا يف  املنابَر  ُلوا  يعتـَ بُأمَِّتهم أال  املعتزِّين  من صفاِت 
أنفَسُهم ُأمنوذجًا حي³ا، ودليًال واقعي³ا سلوكي³ا لنوعيِة الوطِن الذي ميثِّلونه، ولنوعيِة الناِس فيه. وحنن نعرُف 
من رجاِل األعماِل واألثرياِء َمن جيعلون جبَني األمِة يقطُر خجًال بأفعاهلم يف اخلارِج، يف حِني َحيِرُص السيُد 
ِِه الديينِّ، وأوافُق أن اجلريسيَّ هنا  ، وَرزانِتِه املعرفيِة، وتومسُّ ، وقواِمِه األخالقيِّ اجلريسيُّ على اتِّزاِنه السلوكيِّ
ال يبذُل جهًدا كبًريا يف ذلك؛ فهذا من طبيعِتِه املرَسلِة، وهذا بالضبِط ما أعين. وهنا أمجُع هذه الصفَة مع 

ُحه ليكوَن سفَرينا التجاريَّ يف العامل!  : أرشِّ َحُه لألمَِّة ملنصٍب مهمٍّ الصفاِت السابقِة ألرشِّ



الفصل احلادي عشر - اجلريسي في مرآة عارفيه

٢٥٥

           األستاذ خالد بن عبد اهللا بن حمد الزامل(١)

رَجة األولى .. وطنيٌّ من الدَّ عبُد الرحمِن الجريسيُّ

، معرفَة أخوٍَّة وصداقٍة وزمالة ألكثَر من مخسٍة وعشريَن  كانت معرفيت باألِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ أيب عليٍّ
عاًما، عرفُتُه من خالِل ارتباِطنا بالُغَرِف التجاريِة والعمِل مًعا يف جلاِ¿ا وأنشَطِتها ومؤمتراِ©ا، إضافًة إىل 
زياراِتنا يف وفوٍد جتاريٍة إىل دوِل العاِمل واالحتكاِك به عن ُقرٍب، وكذلك بقضاِء وقٍت ممتٍع مًعا ومع إخوٍة 

أعزاَء يف أْبـها يف كلِّ صيٍف.
عرفُتُه رجَل أعماٍل ناجًحا، وما شركاُتُه الكبريُة يف اململكِة وجناُحها إال دليٌل على عصاميَِّتِه وُمثابرِتِه، وهو 
فاِع عن اململكِة يف املؤمتراِت الدوليِة، قدوٌة للشباِب يف التزاِمِه باملواعيِد  وَطينٌّ من الدرَجِة األوىل، دائُم الدِّ

والعمِل الدَّؤوِب، خملٌص لديِنِه ووطِنِه، ال خياُف يف اِهللا لومَة الئٍم.
له مواقُف كثريٌة يف إحقاِق احلقِّ والوقوِف جبانِب ما يراه صواًبا، وله أياٍد بيضاُء يف األعماِل االجتماعيِة 

واخلرييِة.
عاصر تطوَُّر الُغَرف التجاريِة وخاصًة غرفَة الرياض، وإنشاَء جملِس الغرِف السعوديِة، وكان له جهٌد واضٌح 

. ا يعتقُد أنه احلقُّ ِمِهما، وهو أيًضا ال يتنازُل ألبتَة عمَّ يف مسريِ©ِما وتقدُّ
ًزا وهو: أنه عندما كانت غرفُة الشرقيِة ترأُس  َمن خيالْطُه، يعرْف أنه بشوٌش وَمِرٌح، وأذكُر له موقًفا متميـِّ
فتداول جملُس  الشرقيِة،  رئيس جديد يف غرفِة  انتخاُب  املرحلِة جرى  السعوديِة، يف هذه  الغرِف  جملَس 
الغرِف: هل لغرفِة الشرقيِة حقُّ االحتفاِظ برئاسِة جملِس الغرِف، أو أن هذه الرئاسَة تنتهي بتغريُِّ رئيِس 
الغرفِة؟ فما كان من األخ عبِد الرمحِن إال أن وقَف مع ما يراُه حق³ا وشرَح للمجلِس أحقيََّة غرفِة الشرقيِة 

رئيس جملس إدارة جمموعة الزامل، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية سابًقا. ١ .
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٢٥٦

ُة الرئاسِة، بغضِّ النظر عن تغريُِّ الرئيِس، مع العلِم أنَّ غرفَة  باالستمراِر برئاسِة جملِس الغرف، حىت تنتهَي مدَّ
حَة لتسلُِّم رئاسِة ا�لِس. فصارت هذه ُسنًَّة اتَّبعها جملُس الغرِف فيما بعُد. الرياِض كانت هي املرشَّ

ا يف التواصِل البنَّاِء والرتابِط بَني والِة األمِر واملسؤولَني يف الدولِة وبني جملِس  وقد أدَّى الشيُخ عمًال مهم³
الغرِف السعوديِة، وما زال يؤدِّي ذلك العمَل املهمَّ مع زمالِئِه رؤساِء الغرِف التجاريِة.

ِة والسعادِة، وأن يستمرَّ يف أداِء دوِرِه  وفَّقه اُهللا ملا حيبُّ ويرضى، وأسأُله سبحانه أن ُيِطيَل ُعُمَرُه بالصحَّ
الرائِد يف ا�تمِع.
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٢٥٧

                 المهندس سعد إبراهيم المعجل(١)

عبُد الرحمِن الجريسيُّ .. ُحضوٌر ُمستمرٌّ

لقد زاملُت األَخ عبَد الرمحِن اجلريسيَّ يف جملِس إدارِة غرفِة الرياِض، وما زلُت، وشهَدْت زمالُتنا تعاوًنا 
كبًريا فيما هو لصاِحل الغرفِة وا�تمِع ورجاِل األعماِل.

ى ما فيه املصلحُة العامُة داخَل ِمساحٍة كافيٍة من التقديِر واالحرتاِم لآلَخِر، وهذا التقديُر  وكنا دوًما نتوخَّ
املتباَدل سهَّل الوصوَل إىل موقٍف مقبوٍل من اجلميِع.

وكان اإلخوُة األعزَّاُء يف جملِس إدارِة الغرفِة يؤدُّوَن واجَبهم يف اجتماعاِت ا�لِس ويف جلاِ¿م على مستًوى 
هون القراراِت إىل الوجهِة الصائبِة، وقليًال ما نلجُأ إىل التصويِت على القراراِت اليت تتبايُن  مشرٍِّف، ويوجِّ

فيها وجهاُت النظِر، واجلميُع يقبُل بنتائِج ذلك.
الغرفِة وجملِس  املناسباِت االجتماعيِة والرمسيِة ومناسبات  الرمحِن اجلريسيِّ املستمرُّ يف  حضوُر األِخ عبِد 
الغرِف؛ أكسَبُه الكثَري من التقديِر لدى اجلميِع، وكذا اهتماُمُه بالعالقاِت اخلارجيِة، وحرُصُه على املشاركة 
الغرِف السعوديِة، مع ما تتطلَُّبُه  الرياِض أو �لِس  لغرفِة  الوفوِد املسافرِة للخارج؛ ممثًِّال  الفاعلة وترؤُِّس 
ت  الدوِل اخلارجيِة، وعربَّ بتقديٍر كامل من عدٍد من  هذه األسفاُر من ُجهٍد كبٍري، وقد قوبَلْت زياراُتُه 
تلك الدوُل عن ذلك مبنِحِه األومسَة وشهاداِت التقديِر. وإن عبَد الرمحِن اجلريسيَّ َحيِرُص احلرَص كلَّه على 
العالقَة- ولديه احلقُّ يف ذلك- أساًسا إلجناِح  ُعدُّ هذه  يـَ الدولِة، وهو  الشخصيِة بكباِر مسؤويل  عالقِتِه 

أعماِل الغرفِة.
ومشاركُتُه يف النشاِط االقتصاديِّ واضحٌة وجليٌة للِعياِن من خالِل االستثماِر يف جماالت كثرية، فهو صناعيٌّ 
اِر، ومتعهٌِّد بارٌع يف املناَقصاِت  راِز األوِل مع التجَّ ناعيني، وعقاريٌّ مع العقاريني، وتاجٌر من الطِّ مع الصِّ

س وشارك وترأَّس عدًدا كبًريا من الشركاِت واملصاِرف السعوديِة واخلليجيِة. والتوريداِت، وقد أسَّ

نائب رئيس جملس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، والعضو املنتدب �موعة شركات املعجل. ١ .
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٢٥٨

           الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان(١)

.. َكما عرفُته عبُد الرحمِن الجريسيُّ

، وُحبكِم ِصَليت الوطيدة به،  حني عزمُت على تسطري هذه الكلماِت يف حقِّ الشيخ عبِدالرمحِن اجلريسيِّ
جاَلْت يف خاطري أشرطٌة كثريٌة من الذِّكرياِت واملواقِف واألحداِث، وَحِسبُت أنين أستطيُع أن أُخطَّ فيه 
كتاًبا كامًال؛ ملا تتحلَّى به هذه الشخصيُة احملبَّبُة إىل نفسي من مكانٍة طيِّبٍة وتاريٍخ طويٍل مملوٍء بالعطاِء 
والكفاح، وعنَد الكتابِة وجدتُّ أن قلمي ليس عمالًقا حبجِم هذا الرجِل، وأن قليب رمبا يتسُع ألكثَر مما 

َفحات. تستوعُبه الصَّ
، هو عمٌل مهمٌّ، لكوِنِه ال  َريِ الذاتيِة ألشخاٍص مثِل الشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ إن االهتماَم بالسِّ
اه إىل جوانَب أخرى هي أكثُر عمًقا وأثًرا؛ ملا تزخُر به من  يقتصُر على اجلانِب التارخييِّ فقط، بل يتعدَّ
ُص يف ُجممِلها صورَة احلياِة وقَت صناعِة احلدِث، وصورَة النجاِح حلظَة حتقيِق اهلدِف. جتارَب عميقٍة تلخِّ

لقد عرفُت الشيَخ عبَد الرمحِن اجلريسيَّ منُذ زمٍن بعيٍد، وما زلُت أراه حىت اليوم ميارُس األسلوَب نفَسُه 
يف السعي الدَّؤوب من أجِل حتقيِق اإلجنازاِت والنجاحاِت؛ فهو رجٌل ُيتقُن صناعًة، ويتفاىن لتحقيِق إجناٍز، 
َنْتُه من تأسيس جمموعِة شركاِت  ميلُك خربًة عميقًة مبنيًة على التخطيِط السليِم واملمارسِة الواعيِة اليت مكَّ
، واستطاع أن يقوَم بدوٍر بارٍز باملشاركِة يف بناِء النهضِة اليت شهَد©ا اململكُة يف العقوِد اخلمسِة  اجلريسيِّ
املاضيِة؛ يف مياديِن التجارِة واألعماِل والبناِء والتعمِري. إىل جانِب ذلك نراه قد َنَذَر وقَتُه وجهَدُه على مدى 
أربعني عاًما خلدمِة قضايا االقتصاِد من خالِل الغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض، وشرَّف بالَدُه يف الكثِري 
من احملاِفِل الدوليِة، واْضَطَلَع بدوٍر بارٍز وَنِشٍط يف ُمساندِة كثٍري من اجلهاِت اخلرييِة ذاِت الطبيعة اإلنسانيِة 

. والعمِل الطوعيِّ يف كثٍري من اهليئاِت اليت ختِدم ا�تمَع وترتقي مبستواه العلميِّ والثقايفِّ والتوعويِّ
آُمُل هلذا الكتاِب النفيِس - الذي يتناوُل سريًة عطرًة لرجٍل ُجمِدٍّ ومكافٍح، َأخَلَص النيَة ِهللا ولوطِنه فأمثر 
عطاُؤه - أن يكوَن قَبًسا من ضوٍء ينُري الطريَق للشباِب اليوَم، وكذلك لألجياِل القادمِة، وليحصَل منه 

النفُع والفائدُة.

رئيس جملس إدارة السعيدان العقارية، ورئيس جملس إدارة شركة موطن. ١ .
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عضو جملس اإلدارة املنتَدب، والرئيس التنفيذيُّ مبجموعة «سامبا» املالية. ١ .

                األستاذ عيسى بن محمد العيسى(١)

.. بَصماٌت راِسخٌة عبُد الرحمِن الجريسيُّ

اقتصاديٍة وطنيٍة كبرية، هلا  نتناوُل سريَة شخصيٍة  أننا  الشيخ عبِدالرمحِن اجلريسيِّ معناُه  أن نتحدََّث عن 
بَصماٌت راسخٌة يف تعميِق دوِر الِقطاع اخلاصِّ يف َمسرية التنميِة االقتصاديِة، وال سيَّما أننا نتحدَُّث عن 
شخصيٍة ُخمَضَرمٍة عصاميٍَّة عاصرت كثًريا من التحوُّالِت اليت رافَقت حركَة التنميِة التجاريِة والصناعيِة يف 
ساِت التجاريِة الِعمالقِة (جمموعة  اململكِة على مداِر أكثَر من أربعَني عاًما، بوقوفها وراَء واحدٍة من املؤسَّ
شركاِت اجلريسيِّ التجارية)، ومن خالِل عضويِتها الفاعلِة ورئاسِتها للغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياض، 
وهذا ما جَعَلها يف قلِب دائرِة األحداِث وصناعِة القراِر؛ ليمَنَحها ذلك ُقدرًة بارعًة على صياغِة نظرٍة ُمشوليٍة 

، مبنيٍة على فهٍم عميٍق للقضايا احليويِة اليت َتشَغُل الساحَة احملليَّة. للمستقبِل االقتصاديِّ
مما ال شكَّ فيه أن الشيَخ اجلريسيَّ مبا ميتلُكُه من صفاٍت شخصيٍة وقياديٍة الفتٍة، وِخرباٍت عمليٍة ُمرتاكمٍة، 
وُروح  بُطموِحِه  اهللا، مث  بفضل  استطاَع –  الذي  الناجِح،  السعوديِّ  األعماِل  لرجِل  رائداً  منوذًجا  َعدُّ  يـُ
َل جتربًة ذاتيًة  التحدِّي واإلصرار لديِه - حتقيَق إجنازاٍت طاملا كانت حمطَّ األنظاِر احملليِة والدوليِة؛ لتسجِّ

تستحقُّ التأمَُّل، كما تستحقُّ كلَّ التقديِر واالحرتام.
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             الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر(١)

عبُد الرحمِن بُن عليٍّ الجريسيُّ

موُح مع قوَِّة اإلرادِة وصدِقها، يتحقَُّق للفرِد النجاُح، وهذا ما ينطِبُق على السريِة  ُر العزميُة والطُّ عندما تتوافـَ
. العمليِة للصديِق الشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ

فلقد عرفُتُه منُذ أربعني عاًما أو يزيُد، بواسطِة صديق َوِيفٍّ مشَرتٍك هو األُخ َمحَد احلنطي - رمحه اهللا - 
وبدأْت ترِبُطين به منُذ ذلك الوقِت وحىت اليوِم عالقُة ودٍّ وإخالٍص وصدٍق ومصارحٍة.

، طموٌح، ينظُر لألمام دوًما، ال َيِكلُّ من  إن الشيَخ عبَد الرمحِن اجلريسيَّ عصاميٌّ من الدرَجِة األوىل، عمليٌّ
ْنُشُده. ، وال تنَثين عزميُتُه عندما ال يتحقَُّق مطلُبُه، بل يعيُد الَكرََّة مراٍت حىت حيقَِّق ما يـَ العمِل وال ميََلُّ

ُر املخلصَني  ُمتابٌع من الدرجة األوىل لعمِلِه وللعاِملَني معه، فيقدِّ الباكِر،  اليوميَّ يف الصباِح  يباشُر عمَلُه 
منهم، ومينُحهم من احلوافِز واملكافآِت السنويِة ما يستحقُّوَنُه؛ جزاَء إخالِصهم، وَضماًنا الستمراِرهم.

تِه ألبيه - رمحهما اُهللا - وقد أنَسياه الشعوَر  ِه حممٍد وجدَّ ا فعاش يف َكَنِف عمِّ تعرََّض للُيتِم وهو صغٌري جد³
بَفْقِد والِدِه، وَمنحاُه من احملبَِّة واحلناِن وُحسِن الرتبيِة ما كان سبًبا يف بناِء شخصيَِّتِه واعتماِدِه على نفِسِه 

بعَد اِهللا.
اِر وعمُرُه آنذاَك ال يتجاوُز الرابعَة  بدأ العمَل لدى أحِد جتَّاِر الرياِض يف ذلك الوقِت الشيِخ عبِد العزيِز النصَّ
عشرَة، حيُث َأسنَد إليه فتَح احمللِّ يف الصباِح الباكِر وكذا يف املساِء، واستقباَل العمالِء، وإعداَد القهوِة 
ا ال يتجاوُز العشريَن رياًال يف الشهِر، واستمرَّ يعمُل يف  والشاِي وتقدَميها هلم، مقابَل مرتٍَّب متواضٍع جد³
ُبُه مع احلوافِز إىل ما يقُرُب من مخسِة آالِف ريـاٍل يف الشهِر، بسبِب  ذلك احمللِّ سنني عديدًة، حىت وصل مرتـَّ

ما أثبَتُه من جناٍح وُقدرٍة يف أداِء عَمِلِه.

رئيس جمموعة «الشويعر» لالستثمارات. ١ .
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بعَد جتِربِتِه الناجحِة يف العمِل لدى اآلخرين، َرِغَب الرجُل يف إنشاِء عمٍل خاصٍّ به، فاستأذن النّصاَر يف 
سِة بيِت الرياِض يف عام (١٣٧٨هـ)، وقد تعرَّض  إ¿اِء خدمِتِه ليبدَأ عمَلُه اجلديَد، حيث قام بإنشاِء مؤسَّ
لكثٍري من اإلخفاقاِت يف بدايِة العمِل ويف َشِرَكِتِه مع غِريه، لكنه استطاَع مبا منَحُه اُهللا من املواِهِب وعدم 
االسِتسالم للهزميِة، ومبوقٍف صادٍق وشهٍم من صديِقِه َمحَد احلنطي (أبو معاويَة) رمحه اهللا - وهو املوقُف 
ُرُه له ويردُِّدُه يف أكثَر من مناسبٍة وحىت اليوم - استطاَع أن يتجاوَز كلَّ العَقباِت ويستأنَف  الذي ظلَّ يقدِّ
النجاِح، مبساعدِة رجاٍل خملصَني  الطويَل يف طريِق  ليقَف على قدَميِه ويبدَأ ِمشواَرُه  املسريَة من جديٍد، 

أحسَن اختياَرهم للعمِل معه؛ فكان النجاُح حليَفُه وحليَفُهم بتوفيِق اِهللا.
اِه حملًِّقا حنَو اهلدِف، حىت أصبَح َعَلًما من أعالِم رجاِل املاِل واألعماِل،  وشقَّ الرجُل طريَقُه يف هذا االجتِّ
فأنشأ الشركاِت الواحدَة تلَو األخرى، وأقام املصانَع، وحصل على الكثِري من الوكاالت التجاريِة املتميِّزة، 
ساِته وتطويِرها إال َطَرَقُه؛ وبذلك حقََّق اًمسا  ومل يُرتك باًبا أو جماًال للرقيِّ مبصانِعِه أو شركاِتِه التجاريِة ومؤسَّ

. جتاري³ا معروًفا على املستوى احمللِّي والعامليِّ
ٍر، واستطاع أن يفوَز برئاسِة جملِسها،  انضمَّ �لِس إدارِة الُغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض يف وقٍت مبكِّ

ويشارَك يف تطويِر الغرفِة ومنوِّها على مداِر عَشراِت األعواِم، وحىت اليوِم.
وأسهَم يف  الدوليَة  املؤمتََراِت  كثريٍة، وحضر  متتاليٍة  مراحَل  اململكِة يف  يف  التجاريِة  الُغرِف  جملَس  رأَس 
إثراِئها، وساعد يف تعزيِز العالقِة التجاريِة مع كثٍري من الدوِل، حىت أصبح مبنزلِة السفِري التجاريِّ املتنقِِّل 

ساِت احلكوميِة واخلرييِة. لبالِدِه، وشارك يف عدٍد من جمالِس إدارِة الشركاِت واملؤسَّ
، وحضوٌر دائٌم وداعٌم يف كلِّ املناسباِت، حيبُّ  له إسهاماٌت مشكورٌة كثريٌة يف جماِل العمِل االجتماعيِّ
َم هلا وألهِلها  مسقَط رأِسه بلدة (َرْغَبَة)، وحيلو له االستشهاُد واالعتزاُز ½ا ومبا فيها يف كلِّ مناسبٍة، وقدَّ

الكثَري، ويظلُّ من حقِّهم عليه املزيُد؛ فهو أهٌل لذلك.
؛ أنه مل ُيعِط نفَسُه ما تستحقُّ من راحٍة بعَد هذا املشواِر الطويِل والنجاِح الكبِري،  أعِتُب عليه ِعتاَب اُملِحبِّ
ُل الَوفاَء بَوعِدِه، وهذا  ويف كلِّ مرٍة يِعُدين أن يأخَذ بالنصيحِة وأن يتخلَّى عن كثٍري من ارتباطاِتِه، لكنه يؤجِّ

)، فال حتِرْمها. ُد أن حبَُّه للعمِل هو سرُّ جناِحِه، إال أنَّ لنفِسَك عليك حق³ا (أبا عليٍّ ما يؤكِّ
ُص رأيي يف عبِد الرمحِن اجلريسيِّ أنه رجٌل عصاميٌّ من الدرَجِة األوىل، استطاَع أن حيقَِّق النجاَح،  وملخَّ
رٌة  وأن يبَين لنفِسِه ُمسعًة وَموقًفا وِكياًنا َمرموًقا يف بالِدِه وخارَجها، له إسهاماٌت ومشاركاٌت مشكورٌة مقدَّ

يف خدمِة جمتَمِعِه، ومن حقِّ األجياِل القادمِة عليه أن يعرَض هلم جتربَتُه الثرَّة، ويدوَِّ¿ا لإلفادة منها.
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                  الشيخ نجم عبد اهللا أبا حسين(١)

.. ِعصاميٌّ وشخصيٌة متميِّزٌة عبُد الرحمِن الجريسيُّ

ْت أكثَر من ربِع قرٍن، والعالقُة مع اجلريسيِّ  تربُطين بالشيِخ عبِد الرمحِن بِن عليٍّ اجلريسيِّ عالقٌة متينٌة امتدَّ
ا من منزِلِه، وهو األمُر الذي سهََّل كثرياً من وسائِل تواُصِلنا، وهي  عالقُة ِجريٍة؛ فمقرُّ عملي قريٌب جد³
عالقُة زمالِة عمٍل تطوُّعيٍّ تنوَّعْت بني أركاِن الغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض، سواٌء من خالِل جملِس 

إدارِ©ا أو عضويِة جلاِ¿ا الكثريِة، وكذلك هي زمالُة جلاٍن خرييٍَّة.
يِه قطاُع  اِر) - كما يسمِّ ِة العالقِة بيننا أعرتُف أنين ال أعرُف عن (سفِري التُّجَّ وعلى الرُّغِم من طوِل مدَّ
األعماِل السعوديُّ - إال القليَل، لكنه يف نظري قليٌل ميُأل صَفحاٍت من الكتِب لو تركُت لقلمي ُحرَّيَتُه 
يف سرِد ما يتمتَُّع به أبو عليٍّ من حياٍة إجيابيٍة َمألى باخلِري، لكنين سأختِصُر يف احلديِث؛ آخًذا يف اُحلسباِن 

إتاحَة الفرصِة آلخريَن ملشاركيت تلك املشاعر.
سِتِه، فهو ليس ابًنا لتاجٍر، وإمنا هو  فِر، اكتسَب خربَتُه من النموِّ التدرجييِّ ملؤسَّ أبو عليٍّ الذي بدأ من الصِّ
رجٌل متيَّز بِعصاميٍَّة يف احلياِة، وكفاٍح يف األداِء، وُسرعِة بديهٍة يف الرأِي، وذكاٍء ُمبِهٍر، مع صٍرب وَدَأٍب، 
يانِة الكافيِة  ا على َجودِة املنَتج أي³ا كان، مع تقدِمي الصِّ وِجدٍّ يف العمِل، وصدٍق يف التعاُمل. هو حريٌص جد³

له، واخلدمِة السريعِة املميَّزِة للُمستفيديَن منه. هذه الصفاُت قلَّ أن جتَدها يف إنساٍن يف هذا الزمان.
وأبو عليٍّ من جهٍة أخرى مستمٌع جيٌد ملن حوَلُه يف احلواِر، حيتوي الرأَي اآلخَر من أيِّ وجهٍة أتى، ومن 
ُر ذلك يف عالقِتِه  ُب لرأِيِه هو، وال يؤثـِّ أيِّ شخٍص كان، وعندما ال يتوافُق رأُيُه مع رأِي غِريِه ال يتعصَّ
عاَب  الشخصيِة مع َمن خيتلُف معه يف الرأِي أو الفكرِة، مردًِّدا دوًما أنه: «عندما تصُدُق النيَّاُت فإنَّ الصِّ

تَـُهون»، وأنه: «كلَّما دَرسنا األخطاَء اختَصْرنا الطريَق حنَو النجاِح».

رئيُس جملس إدارة مؤسسة «جنم أبا حسني»، وعضٌو سابق يف إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض. ١ .
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، واستقامِة ُسلوِكِه وحبِِّه لفعِل اخلِري  وإن القريبَني من الشيخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ لُيعَجبون بتواُضِعِه اجلمِّ
دوَن اإلعالِن عنه، وُيدركوَن كيف هو التنظيُم والتخطيُط يف حياِتِه؛ فعَمُلُه ومشاغُلُه الكثريُة مل تصرْفُه عن 
ِبرِِّه بوالدِتِه وتربيِة أبناِئِه سلوكي³ا وجتاري³ا، وال عن أصدقاِئِه الُقدامى الذين ال يزاُل وفي³ا يف عالقاِتِه معهم، 

متواصًال دوًما معهم، عارًفا بكلِّ شؤوِن حياِ©م.
الذين  األثرياِء  بني  مكانًة  لنفِسِه  حيقَِّق  أن  استطاَع  ناجٍح  أعماٍل  رجِل  جمرَد  ليس  الرمحِن  عبُد  والشيُخ 
 . موحِة اليت ال يتوقَُّف طموُحها عنَد حدٍّ يعرُفهم العاُمل، إمنا هو منوذٌج فذٌّ للشخصية السعوديِة العصاميَِّة الطَّ
ٌط جيٌد للوقِت؛ يستثمُرُه كأفضل ما يكوُن؛  ُم التفكِري وخمطِّ والقريبوَن من أيب عليٍّ يكتشفوَن أنه رجٌل منظَّ
ِة الدفِع كريَشٍة يف مهبِّ الريِح، وهو مضرُب املثِل يف  فهو ال َيَدُع األموَر جتري على َعواهِنها، أو تسُري بقوَّ
ذلك ألجياٍل وأجيال. وحنن يف عاملنا العريبِّ نفتقُد كثًريا إىل التنظيِم اجليِد للوقِت والتخطيِط لكلِّ شؤوِن 
َز علينا وسبَقنا  ِم الذي متيـَّ حياِتنا، ورمبا كان هذا الفارَق األساسيَّ الذي يفِصُل بيننا وبني دوِل الغرِب املتقدِّ
باهتماِمه وعنايِته ½ذه اجلوانِب، وإن َمن يقرتْب من الشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ يلَحْظ تلك الشخصيَة 
طَة لكلِّ شيٍء، ال يرتُك األموَر للمصاَدفِة أو الربكِة - كما حيلو للبعض تسميَتها - وإمنا  مَة واملخطِّ املنظَّ

ُرها وإمنا جيوُِّد أداَءها. يدُرُس األشياَء بُعمٍق وتروٍّ، ال يؤخِّ
م الذي يسلُكُه أبو عليٍّ يف كلِّ شؤوِن حياِتِه، هو الذي صنَع منه- بعَد توفيِق اهللا  إن أسلوَب التفكِري املنظَّ
ًة ومنوذًجا مميًزا ومرموًقا وحمبًَّبا لدى اجلميِع، حيُث حتوَّل من موظَّف صغري يف حملٍّ  - شخصيًة فذَّ عزَّ وجلَّ
ُر رؤيَتُه يف كلِّ ما يتصُل بأموِر  مغموٍر إىل رجِل أعماٍل ترتبُط به دوائُر عامليٌة كثريٌة؛ تستمُع إليه جيًدا، وتقدِّ

االقتصاِد واالستثماِر، ليس فقط يف اململكِة ولكن أيًضا يف املنطقِة العربيِة.
ِه التجاريِّ واالستثماريِّ املرهِف أن حيتلَّ موقًعا  واستطاع الرجُل بعصاميَِّتِه وذكاِئِه الفطريِّ الفائِق وحسِّ

متميًزا يف قائمٍة تضمُّ كباَر األثرياِء واملتميِّزين والشخصياِت املعروفِة عاملي³ا.
الرجل  فثقافُة  متلَّ حديَثُه،  فلن  الرمحِن  عبِد  الشيِخ  إىل  إذا حتدثَت  واإلنساينِّ  الشخصيِّ  املستوى  وعلى 
حبُُّه  ذلك  يف  ساعَدُه  احلوار،  جوانِب  من  جانٍب  كلِّ  خبٌري يف  وكأنه  يتحدَُّث  جتعُلُه  الواسعُة  وخرباُتُه 
َهُمُه يف القراءِة، وأسفاُرُه وَترحاُلُه الدائُم من أجل العمِل، وصداقاُتُه للكثِري من الشخصيَّاِت  لالطالع، ونـَ

. الدوليِة الكربى يف كثٍري من دوِل العاِمل، سواٌء منهم من يعَمُل يف ا�اِل االقتصاديِّ أو السياسيِّ
ومن توفيق اهللا تعاىل أن حتظى الغرفُة التجاريُة الصناعيُة بالرياِض برئاسِتِه �لِس إدارِ©ا أكثَر من دورٍة، وقد 
كان َيل االعتزاُز يف عضويَِّتها عند ترؤُِّسِه هلا؛ إذ استطاع بفكِرِه الثاقِب ورؤيِتِه الشفَّافِة وإحاطِتِه الفائقِة 
بكلِّ دقائِق قطاِع األعماِل وما تواجُهُه منشآُتُه من مشكالٍت أن يعرَف كيف يطوُِّر عمَل الُغَرف وأن حيقَِّق 
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لغرفِة الرياِض ُنقلًة نوعيًة متميِّزًة يف األداِء، فصارت أداًة من األدواِت املساعدِة واملساندِة لُصنَّاِع القراِر 
طَني له يف اململكِة. االقتصاديِّ واملخطِّ

ية ونوعيٍة يف أداِئها وموقِعها االقتصاديِّ  واملتاِبُعون ملا حتقَّق للغرفِة التجاريِة الصناعيِة بالرياِض من ُنقالٍت كمَّ
احملليِّ والعامليِّ منُذ تولِّيه رئاسَة جملِس إدارِ©ا؛ يوقنون بأنَّ هذا الرجَل - مبا أوَيت من ُخلٍق رفيٍع وإخالٍص 
وُبعِد نظٍر - قادٌر حق³ا على حتقيق الكثِري من التطويِر والتنميِة أليِّ مرفٍق يتوىلَّ قيادَة َدفَِّتِه؛ وهذا ما جيعل 
ِتِه  ا، وتربََّع على قمَّ اجلميَع يقُف إعجاًبا وتقديًرا ملا حتقَّق للرجِل يف ا�ال التجاريِّ الذي بدأه يسًريا جد³
َنْتُه إجادُتُه للُّغِة اإلنكليزيِة وحسُن تعامِلِه مع اجلميع،  حالي³ا مبجموعِة شركاِت اجلريسيِّ التجاريِة. وقد مكَّ
؛ بتطويِر عالقاِت الوطِن التجاريِة مع عدٍد من دوِل  من أداِء َدوٍر بارٍز يف خدمِة الوطِن يف ا�اِل التجاريِّ
العاِمل وخاصًة الصَني، وتصحيِح الصورِة الذهنيِة عن وطِننا العزيِز يف كلِّ لقاٍء من لقاءاِت رجاِل األعماِل 

األجانِب.
رُه الوطُن بـَمْنِحه عدًدا من األومسِة وشهاداِت الشكِر والتقديِر، وكافَأْتُه دوٌل كثريٌة  - الذي قدَّ واجلريسيُّ
رُُّه ابُنُه الدكتور خالٌد بإعداِدِه هلذا الكتاِب-  من العاِمل بشهاداِت دكتوراه فخريٍة وأومسٍة رفيعِة املستوى، ويبـَ

يستحقُّ من اجلميِع الدعاَء بالتوفيِق وطوِل العُمِر وُحسِن العمِل.
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رئيُس جملس إدارة شركة جمموعة اخلريِّف، وعضُو إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض. ١ .

                 الشيخ سعد بن عبد اهللا الخريِّف(١)

اِر المملكِة العربيِة السعوديِة.. كما أعرُفه الشيُخ عبُد الرحمِن الجريسيُّ عميُد تجَّ

َعدُّ الشيُخ عبُد الرمحِن بُن عليٍّ اجلريسيُّ َعَلًما من أعالم االقتصاِد يف اململكِة العربيِة السعوديِة، ورمًزا من  يـُ
لْع على تارخيه وسريِتِه العمليِة، وإسهاماِتِه يف خدمِة  رموِزِه، ومن يتعرَِّف الشيَخ عبَد الرمحِن عن قرٍب، ويطَّ
نتُه من الوصوِل  االقتصاِد الوطينِّ، واملناصِب اليت تبوَّأها، ُيدرْك ما هلذا الرجِل من ُقُدراٍت غِري عاديٍة، مكَّ
عاِب اليت ميرُّ ½ا  إىل ما وصَل إليه، ولعلَّ من أهمِّ ُقُدراِتِه: عصاميََّته، وكفاَحه، وقدرَته على التعلُِّم من الصِّ
ِل املسؤوليِة، حني بدأ  رِة يف خوِض غماِر العمِل، وحتمُّ ليتجاوَزها، ويتَّضُح ذلك من تلك البداياِت املبكِّ
اِن، مع  حياَتُه العمليَة يف سنِّ الرابعَة عشرَة من عُمِره، وقد كان عليه حينها البقاُء ساعاٍت طويلًة يف الدكَّ
كوِنه نشأ يتيًما، ويف تلك املرحلِة تعلَّم أيًضا أن يكوَن حازًما وعازًما يف مجيِع أعماِله ومواقِفه، مع نفِسه 
ُز  ومع اآلخرين، وبرَزْت قدراُته يف تعلُّم مهاراِت السوِق واحلساباِت واملغامرِة؛ ليبدَأ رحلَتُه التِّجاريَة. ويتميـَّ

الشيُخ عبُد الرمحِن اجلريسيُّ بَدماثِة ُخلِقِه وتواضِعِه، فكَسَب بذلك حمبََّة الناِس واحرتاَمُهم.
االقتصاديِة  املنشآِت  إحدى كربياِت  َس  ليؤسِّ اجلريسيُّ  الرمحِن  عبُد  الشيُخ  انطلق  طويلة،  غِري  ٍة  مدَّ ويف 
سُة (بيِت الرياِض)؛ لتتَّسَع فتشمَل جمموعًة من الشركاِت التجاريِة، وأسهم يف قيادِة  الوطنيِة، وهي مؤسَّ
العمِل االقتصاديِّ الوطينِّ؛ بعضويِتِه يف الغرفِة التجاريِة الصناعية بالرياِض، مث رئاسِتِه هلا على مدى مخس 
ُمها ملنسوبيها، وأصبحت َمْعلًما اقتصادي³ا  دورات متتالية، تطوَّرْت فيها ِخْدماُت الغرفِة التجاريِة اليت تقدِّ
اهتماماُت  اتَّسعِت  وقد   . العامليِّ االقتصاديِّ  وِثَقِلها  السعوديِة  العربية  اململكة  مع حجِم  يتناسُب  كبًريا، 
الشيِخ عبِد الرمحِن اجلريسيِّ لتشمَل أعماَل اخلِري، ومساعدَة اآلخرين، وُيعرُف عنه عدُم رغبِتِه يف اإلعالِن 

َر من أمثاِلِه. عن أعماِلِه يف هذا ا�اِل، نسأُل اهللا تعاىل أن جيعَلها يف موازيِن حسناِتِه، وأن ُيكثـِّ
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                  األستاذ عبد العزيز قاسم كانو(١)

.. أٌخ عزيٌز عبُد الرحمن الجريسيُّ

على  يزيُد  ما  منُذ  أي:  الستينيَّاِت؛  منُذ  عرفناه  عزيٌز،  أٌخ   - اُهللا  حيَفُظُه   - اجلريسيُّ  الرمحِن  عبُد  األُخ 
مخسٍة وأربعني عاًما، كانت َمَألى بالكفاِح، وقد توََّجُه له اهللا - عزَّ وجلَّ - بالنجاِح، عايشُته طيلَة هذه 

السنواِت، ومل أَر منه إال كلَّ خٍري.
بدأ حياَتُه العمليَة بالصِرب واملثابرِة إىل أن كتب اُهللا له النجاَح، وصار من رجاِل األعماِل الذين وَضعوا 
املاِل واألعماِل، يتمتُع دائًما  الثاقبِة يف عاِمل  البنَّاءِة، وَنَظراِتِه  اقتصاِد اململكِة؛ بآراِئِه  البارزَة يف  ُهم  بصمتـَ

ُرها الصغُري قبَل الكبِري من أبناِء اململكِة العربيِة السعوديِة وخارَجها. بشخصيٍة مرموقٍة، يقدِّ
رأيُتُه دائًما متواضًعا، وهي مسٌة من مساِت النجاِح، وكذلك هو قدوٌة ُيصغي إىل كلِّ من يقِصُدُه، ويتبارى 
، فأذكُر له اهتماَمُه الشخصيَّ جبمِع التربُّعاِت لدعِم الشعِب الِفَلْسِطيينِّ وُنصـرِتِه منُذ عشِر  يف العمِل اخلرييِّ
سنواٍت، يف برنامِج كفالِة األسِر الفلسطينيِة، حيُث ملسنا َسْعَيُه احلثيَث وجهوَدُه الطيبَة من أجِل نصرِة 

اإلخواِن ا�اهديَن وُأَسِرهم املناضلِة يف فلسطَني.
أذكُر زيارَتُه إىل مملكِة البحريِن يف معيَِّة صاحِب السموِّ امللكيِّ األمِري سلماَن بِن عبِد العزيِز، أمِري منطقِة 
الكثِري من  أنظاَر  الودوُد  الطيبُة  لفَتْت شخصيُتُه  تقريًبا، عندما  قبَل ستِّ سنواٍت  اُهللا-  الرياِض- حفظه 
املسؤولَني، وبسؤاِهلم إياَي عن شخِصِه كان جوايب بأنه شخٌص يتكلُم قليًال ويفعُل كثًريا، فلم أَر أحًدا 

عرفه إال أحبَّه.
رأيُتُه َعَلًما من أعالِم اململكِة العربيِة السعوديِة، وله مواقُف كثريٌة، وَبصمٌة مشـرِّفٌة على االقتصاِد الوطينِّ 
باململكِة، فقد َرَأَس وفَد رجاِل األعماِل السعوديَني لكثٍري من البلداِن، وُسِعدتُّ بُصحبِتِه مع بعِض الوفوِد 

إىل عدٍد من الدوِل.

نائُب رئيس جملس إدارة جمموعة يوسف كانو. ١ .
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بالكثِري  يتمتَُّع  بُسرعٍة، وهو  تثوَر  أن  الرمحن ميكُن  أعتقُد أن شخصيَة األخ عبِد  يثوُر، وال  يوًما  َأَرُه  مل 
عندما  اآلخريَن،  على  بالسالِم  ومبادرُتُه  وتواضُعُه،  لذاِتِه،  إنكاُرُه  رأِسها:  وعلى  احلميدة،  فاِت  الصِّ من 
يقِصُدهم لِتحيَِّتهم قبَل أن يقِصُدوه، حىت وإن كان مشغوًال فإنه ُجياِمُل اآلَخرين، وال يردُّ أحًدا إذا طلَب 

منه املساعدَة، ويفَرُح كثًريا بلقاِء أصدقاِئِه.
وعندما كنُت أزوُرُه يف مكتِبِه وأجلُس معه الحتساِء القهوِة، كان جيَعُلين - بأسلوِبِه الراقي، وشخصيَِّتِه 

اِد ملعظِم مكاتِبنا؛ فهو بارٌع ُمقنٌع يف البيِع. جَّ ابِة - أُْقِبُل على شراِء األثاِث والسَّ اجلذَّ
أساُل اَهللا تعاىل أن حيفَظ األَخ عبَد الرمحِن من كلِّ سوٍء، وأن ُيدَمي عليه كرَمي ِنَعِمِه وخرياِتِه؛ إنه مسيٌع 

جميٌب.



٢٦٨

  الخاتمة

آلِه  ٍد وعلى  نبيِّنا حممَّ بالرَمحاِت،  املبعوِث  الصاحلاُت، والصالُة والسالُم على  تتمُّ  بنعمِتِه  الذي  احلمُد ِهللا 
وصحِبِه، وبعُد:

فأيُّها القارُئ الكرُمي، بعد ُمطالَعِتَك هذا الكتاَب الذي آُمُل أن تكوَن قد وَجدتَّ فيه ما حيقُِّق لك الفائدَة 
ماِت الشخصيَِّة اليت أهَّلت عبدالرمحن اجلريسي ليصَل إىل  واملتعَة، اَمسْح يل يف ِختاِمِه أن أوجَز لك أبرَز السِّ

ما َوَصَل إليه من جناٍح، وأن حيقَِّق ما كان يصبو إليه من ُطموٍح وأهداٍف.
َتمْحوُر حوَهلا  وتـَ ُل شخصيَّته،  تشكِّ اليت  فاِت  الصِّ من  ُمجلٌة  وُفصوِلِه  الكتاِب  هذا  جلي³ا يف  لنا  لقد ظهر 

ِعصاميَُّتُه، من أمهِّها:
ِل حاضٌر دائًما يف قلِب  ُل على اِهللا عزَّ وجلَّ يف كلِّ أمٍر ُيقِدُم عليه؛ صغًريا كان أو كبًريا، فأمُر التوكُّ  التوكُّ
ُقُه يف  يِن ويطبـِّ الوالِد، بعَد أن يأخَذ باألسباِب املؤدِّيِة لتحقيِق املطلوِب بإذِن اِهللا. وهو  أيًضا يفَقُه روَح الدِّ
يَن بالُقدوِة، ويؤمُن بأن  ُمعاَمالِتِه، هكذا عَرفُتُه يف بيِتِه، ويف عَمِلِه، ويف أسفاِرِه، ويف مجيِع حاِلِه؛ يعلُِّم الدِّ

ِة والعامَِّة. استقراَر املرِء وسعادَتُه إمنا تكوُن بالتزاِمِه أوامَر الديِن يف َحياِتِه اخلاصَّ
، واِحللِم، والصِرب، وُحسِن النيِة يف  دِق، والَوفاِء، والَكرِم، والقوِة يف احلقِّ َز بِه من الصِّ أِضْف إىل ذلك ما متيـَّ
دِر من احلقِد واحلسِد، وضبِط النفِس حاَل الغضِب؛ وهذه صفاٌت أساسيٌة  تعاُمِلِه مع اآلخريَن، وسالمِة الصَّ

للرتقِّي يف ُسلَِّم النجاِح، وَصَدَق القائُل:
ُعُه الَغَضُب ال َحيِْمُل اِحلْقَد َمْن َتعُلو ِبِه الرَُّتُب     وال َيناُل الُعال َمْن َطبـْ

َيْت وهي عنه راضيٌة  وهو عظيُم الِربِّ بوالدِتِه، كان يهتمُّ ½ا اهتماًما عظيًما، ويسعى يف إرضاِئها، إىل أن ُتوفـِّ
كلَّ الرِّضا، رمحها اهللا.

َركِة  وله اهتماٌم كبٌري بصلِة رِمحِه وذوي َقرابِتِه؛ لعلِمِه أن ذلك من األسباِب العظيمِة يف َسَعِة الرِّزِق والبـَ
يف الُعمِر.

ُهم؛ وهي حبُّ اخلِري لآلَخريَن، فهو شديُد الَفَرِح  ويتمتَُّع بصفٍة عظيمٍة أكسَبْتُه حبَّ الناس ونال ½ا ثقتـَ
روِر بكلِّ خٍري حيُصُل عليِه اآلَخروَن. والسُّ

وهو جادٌّ يف عَمِلِه، مثابٌر يف حتقيِق ُطموِحِه وأهداِفِه، َحيدوُه يف ذلك َعزميٌة صادقٌة، تذلُِّل الَعَقبات، وُتزيُل 
عوبات. الصُّ
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غاِر تعامَلُه مع الكباِر،  دٍة دائًما، حيمُل روَح الشباِب بني َجواِحنِه، يتعامُل مع الصِّ وهو ذو شخصيٍَّة متجدِّ
ال يستصغُر أحًدا، وال ُيغلُق باَبُه دوَن أحٍد.

العامَِّة،  والثقافِة  املاِل واالقتصاِد والسياسِة  الِع على كلِّ جديٍد يف عاِمل  بالقراءِة واالطِّ الوَلِع  ُمولٌع أشدَّ 
ويسعى بدَأٍب مستمرٍّ إىل تطويِر َمهاراِتِه وتنميِة معلوماِتِه.

ال يستسلُم لإلخفاِق أبًدا، وخيُرُج من أيِّ جتِربٍة خمفقٍة مرَّ ½ا وهو أشدُّ قوًة وإصراًرا على ُبلوِغ املراِد؛ 
فاإلخفاُق عنَدُه خطوٌة حنَو النجاِح.

األمُل  ِملُؤها  مشرقٍة  بنفٍس  املستقَبِل  حنَو  دوًما  والتطلُِّع  املؤملِة،  املواقِف  نسياِن  على  عاليٍة  بُقدرٍة  وميتاُز 
والتفاؤُل.

غريِة فلن يهتمَّ بالكبريِة»، وُيعىن بأمِر  يهتمُّ بكلِّ صغرية وكبريٍة يف عَمِلِه، ويردُِّد دائًما: «َمن مل يهتمَّ بالصَّ
من َحوَلُه ويبُذُل هلم النصيحَة، وال َيتهاَوُن يف َبذِل املعروِف هلم.

َعُه اُهللا)، وبذِلك َفرَض  ، عامًال بقوِل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم: (َمن َتواَضَع ِهللا َرفـَ وهو ذو تواُضٍع جمٍّ
احرتاَمُه على مجيِع َمْن يتعامُل مَعُهم.

ُحضوِر  على  َحيِرُص  فرتاُه  عليِهم،  َيتعاىل  وال  العامَِّة  حياِ©ِم  يف  وُمشاركتـَُهم  الناِس  ُخمالطَة  حيبُّ  وهو 
املناسباِت يف األعراِس واألعياِد وحنِوها.

ِة انِشغالِه  وهو ُقدوٌة يف تنظيِم الوقِت، ُمتوازٌن يف ُشؤوِنه كلِّها، ال يطغى عنَدُه جانٌب على آَخَر، فمَع شدَّ
الـَمُنوَطِة به، مينُح الوقَت الكاَيف ألسرِتِه ولعالقاِتِه االجتماعيِة اخلاصِة، وكذلك  يف العمِل، وَكثرِة املَهامِّ 
ٍة يف املوضوعاِت السياسيِة واالقتصاديِة، وممارسِة بعِض األنِشَطة  ِة؛ كاملطالعِة وخباصَّ ملمارسِة هواياِتِه اخلاصَّ
باحة واملشي، فهو َحريٌص على َوقِتِه وعلى َعدِم تضييِع أيِّ ُجزٍء منه يف غِري فائدٍة، َديَدُنُه  الرياضيَِّة كالسِّ

يف ذلك قوُل الُبسِيتِّ:
ِإذا َمرَّ ِيب َيوٌم وَمل َأْصَطِنْع َيًدا     وَمل َأْسَتِفْد ِعلًما َفما ذاَك ِمْن ُعْمِري  

ُث إليه أحٌد يف أمٍر إال وُيصغي إليِه إصغاًء شديًدا، ُمظِهًرا  ومن أبرِز ميزاِتِه أيًضا أنه ُمستِمٌع جيٌِّد، فال يتحدَّ
له اهِتماَمُه مبا يقوُل، تارًكا له الُفرَصَة حىت يفُرَغ من كالِمِه. 

ُحميَّاُه حىتَّ يف أحَلِك  تفارُق  اهلاِدَفَة، وابتسامُته ال  رَفَة  الطُّ ، ويؤِثُر  الِظلِّ ِخبفَِّة  عاَبِة، ويتمتَُّع  الدُّ لديِه روُح 
روِف وأصَعِب املواَقِف، فهو يواِجُه احلياَة بكلِّ ما فيها بَنفٍس ُمطمئنٍَّة وابتسامٍة ُمشرقٍة. الظُّ
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ومن صفاِته املالزمِة له اهتماُمه باآلَخريَن، فهو ال ُيهِمُل الردَّ على أيِّ أَحٍد اتَّصَل به أو راَسَلُه، مهما كان 
شأُن ذلَك اإلنساِن، فهو َحيِرُص أشدَّ اِحلرِص على أن يُردَّ عليِه مبا ُيوِجُبه احلاُل واملقاُم.

فاعِة لِـَمن َطَلَبها مهما كان األمُر؛ طالًبا ملوعوِد النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم يف قولِــــه:  ُر يف َبذِل الشَّ وال يتأخَّ
(اشَفُعوا ُتؤَجروا)؛ لذلك فإن باَبُه ُمْشَرٌع دوًما ملن يريُد لقاَءُه، وجيتِهُد يف أن جيَد ُفسحًة من الوقِت لكلِّ 

َمن طلَب مقابلَتُه.
لريفَع من  األموِر  بعِض  غاَر يف  الصِّ ُيشاوُر  قد  بل  برأِيهم،  اآلَخريَن واألخِذ  ُمشاَوَرِة  ُجهًدا يف  يَـأُلو  وال 

ُمستوى ثَقِتهم بأنُفِسهم، وهو ال يأنُف من التعلُِّم ممَّن دوَنُه، بل يهتمُّ باملعلومِة أي³ا كان مصَدُرها.
ولديه ُقدرٌة كبريٌة على حتفيِز َمن حوَلُه وإهلاِب محاَسِتِهم للعمِل مًعا حنَو األهداِف، وبذلك صنَع قادًة كباًرا 

َة معه حببٍّ وإخالٍص كبَرييِن. َمحلوا املهمَّ
فاِت صفُة الَعدِل واإلنصاِف، فال َيِضيُع عنَده حقٌّ ألحٍد، وكان حيِرُص  ولعلَّ من أعظِم ما َمتيَّز به من الصِّ

ُهم ُمسَتوفاًة غَري َمنقوَصٍة. أشدَّ اِحلرِص على أن يناَل كلُّ من يتعاَمُل مَعُهم حقوقـَ
َنْتُه من تسنُِّم ُذرا ا�ِد، وجتلَّت عبقريُته يف َرصانِة النَّهِج،  ٍة مكَّ فاِت اَحلميدِة امتاَز بَعبقرية فذَّ ومع هذه الصِّ
وَسداِد الرَّأِي، وَنفاِذ البصريِة، وِصدِق اَحلْدِس، والُقدرِة الفائقِة على اسِتشراِف املستقبِل، وُحسِن توظيِف 

الُقدراِت.
ُر يف أحٍد إال  فاِت اليت أكَسبِت الوالَد شخصيَتُه القياديَة اآلِسَرَة، وهي ِصفاٌت ال تتوافـَ تلك هي أبَرُز الصِّ

حاَز ا�َد من كلِّ أطراِفِه؛ أل¿ا صفاُت الناجحَني.
َقُه ملا فيه خُري الداَرْيِن، وأن يرُزَقين وإخويت ُحسَن  أسأُل اَهللا العظيَم مبنِِّه وكَرِمِه أن حيَفَظ الوالَد، وأن يوفـِّ
ِبرِِّه، وُحسَن االقِتداء به، وأن ُيلِهَم شباَب الوطِن االستفادَة من سريِة الوالِد الشخصيَِّة وَمسريِتِه العَمليَِّة، 
وأن حيَفَظ بلَدنا الغاَيل، وُيعلَي شأَنُه، وأن ُيْكِثَر فيه مَن الرجاِل املخلصَني الذيَن ال همَّ هلم ِسوى ِرفَعِة شأِن 

ديِنِهم، وازِدهاِر وطِنِهم، إنه مسيٌع قريٌب جميُب الدعاِء.

وآخُر دعوانا أِن الحمُد ِهللا ربِّ العالميَن.

د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي










