من يعرف؟

سمو األمري سلطان بن سلمان

يف منا�سبة تكرميه يف امللتقي الثاين ع�شر للجمعية
بقلم �أ.د� .أحمد بن عمر �آل عقيل الزيلعي
الأمني العام

من يعرف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز على امل�ستوى ال�شخ�صي
يعرف فيه الرجل اخليرّ ال�شهم املن�ضبط الذي يقدّر �أهمية الوقت وعدم التفريط فيه� ..صاحب الهمة
العالية ,والعزمية ال�صادقة ,والطموح والتطلع �إىل كل ف�ضيلة ..رجل املر�ؤة والف�ضل والإح�سان..
رفيقك و�صديقك الذي جتده يف �ساعة الي�سر والع�سر ,ويف وقت ال�شدة وال�ضيق  ..الإن�سان العطوف
املح�سن الذي يتفطر قلبه حينما يرى �أي موقف يبعث على الر�أفة وال�شفقة والإح�سان بح�سب ما
حدثني به كثريون من معارفه وم�سايريه ومرافقيه يف �إقامته و�أ�سفاره  ..الطيار املاهر ,ورائد
الف�ضاء الذي نفذ من �أقطار ال�سماوات والأر�ض يف �سابقة ت�سجل لأول رائد ف�ضاء عربي م�سلم
..املواطن ال�صالح  ,والأمري امل�س�ؤول امللت�صق برتاب وطنه  ,وتراث �أمته  ,والعا�شق الذي حمل
هم الرتاث الوطني قبل �أن ُيح ّمل م�س�ؤوليته  ,فكان خري عون و�سند لنا جميع ًا  ,نلج�أ �إليه بعد
ّ
فيهب لنجدتنا ب�أريحية وحما�س �شديدين  ,ومواقف �سموه
اهلل �سبحانه وتعاىل  ,ون�ستفزع ب�سموه ّ ,
امل�شكورة وامل�أجورة �إن �شاء اهلل معروفة ومقدرة  ,ومثمنة عند حمبيه وعارفيه ,وعند كل من له
عناية بالآثار والرتاث يف بلده .

امللتقى الثاين عشر

جلمعيةالتاريخ واآلثار
بدول جملس التعاون اخلليجي

وحينما و�ضعت القيادة ثقتها يف �سموه ب�إ�سناد مهام ال�سياحة �إليه كانت بحق من �أ�صعب املهام
و�أ�شقها على من يتوالها من �أفذاذ الرجال � .إال �أن �سموه وبجهد كبري جد ًا  ,وهمة عالية  ,وح�ضور
مميز ي�شهد له به كل من يعرفه وعمل معه  ,ا�ستطاع �أن يتغلب على خمتلف ال�صعاب  ,و�أن ي�ؤ�س�س
يف وقت قيا�سي جد ًا جهاز ًا كبري ًا ما كان له �أن ُي�ؤ�س�س لوال توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل  ,ثم مقدرة
�سمو الأمري �سلطان ومهارته يف القيادة  ,وان�ضباطه ومتابعته وقدرته يف توجيه العاملني معه،
وا�صطناعه جهات كثرية يف الدولة من حيث توقيعه اتفاقات تعاون وم�شاركة معها ،وكذلك عقده
لعدة م�ؤمترات ولقاءات واجتماعات مع خمتلف التوجهات يف �سبيل َت ًق ُّبل ال�سياحة  ,وفهمها ,
و�إدراك �أهميتها  ,بو�صفها من املوارد املهمة للدولة ،ومن القطاعات الواعدة يف توفري ع�شرات
الآالف من فر�ص العمل للمواطن ال�سعودي .وقد جنح يف هذه ال�سبيل جناح ًا يح�سب ل�سموه،
وي�سجل له يف �سجل اخلالدين.
وحينما ُ�ض ّم قطاع الآثار �إىل ال�سياحة  ,وتقلد �سموه م�س�ؤولية القطاعني مع ًا كان الرجل املنا�سب يف
املكان املنا�سب  ,و�صاحب العزمية التي تذلـّل �أمامها كل ال�صعاب  ,واحلكيم الذي ا�ستطاع جمع كل
الفرقاء من رجال دين وفكر واقت�صاد وتخ�ص�ص يف م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل ,فا�ستمع منهم
 ,و�أن�صت �إليهم  ,وانطلق بخطى ثابتة مدرو�سة يف حميط ممتلئ بالأ�شواك حتى حتقق له النجاح
يف كل ما خطط له  ,ويكفي ب�سيا�سته هذه جناح ًا �أن كثري ًا ممن كان يعار�ض الآثار اقتنع ب�أهميتها
 ,و�أهمية الك�شف عنها  ,وجمعها  ,واملحافظة عليها بو�صفها وثائق تاريخية جتب املحافظة عليها
 ,وتلك واهلل من املنجزات املثمرة التي ت�صب يف م�صلحة الآثار نتيجة ملا بذله �سموه ومعاونوه من
جهود موفقة ب�إذن اهلل تعاىل يف هذا ال�ش�أن  ،وحينما نكرم �سمو الأمري �سلطان يف هذه املنا�سبة
الكرمية ف�إننا نكرم �أنف�سنا ،ونكرم جمعيتنا؛ لأن جميع املنجزات التي حتققت علي يدي �سموه يف
خدمة ال�سياحة والآثار والتاريخ والرتاث والثقافة بعامة هي يف �صاحلنا و�صالح �أوطاننا ،و�صالح
املعرفة الإن�سانية جمع ًا� .أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل له العون والتوفيق وال�سداد يف كل خطوة يخطوها
يف �سبيل النهو�ض واالرتقاء بجميع امل�س�ؤوليات املناطة ب�سموه �سواء يف قطاعي ال�سياحة والآثار � ,أو
يف الأعمال التطوعية اخلري ّية الكثرية التي يوليها �سموه حفظه اهلل جل عنايته واهتمامه .

مقدمة
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،ولد
بمدينة الرياض يوم  27يونيو عام 1956م ،وحصل على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية والسياسية
من كلية ماكسويل للمواطنة والشئون االجتماعية ـ جامعة سيراقوس بالواليات المتحدة عام 1999م.
في عام 1982م التحق األمير سلطان بالعمل في وزارة اإلعالم باحثًا بقسم اإلعالم الدولي ،وفي عام 1984م
عمل نائبًا لمدير اللجنة اإلعالمية السعودية ألولمبياد لوس أنجلوس ...

المؤهل األكاديمي
درجة الماجستير في العلوم االجتماعية والسياسية  -كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة
جامعة سيراكيوز ،الواليات المتحدة األمريكية «التحول القبلي والبناء الوطني في التجربة السعودية» .

المؤهالت األخرى

طيار مدني معتمد:
• وزارة الدفاع والطريان ـ رئا�سة الطريان املدين ـ اململكة العربية ال�سعودية
• وزارة النقل ـ هيئة الطريان االحتادي الفيدرايل ـ الواليات املتحدة الأمريكية
• طيار مدين ( )Airline Transport + Pilot – ATPطائرات الهبوط الربي
متعددة املحركات (طائرات نفاثة) GIV, Lear Jet, G-115K
•طيار جتاري ( )Commercial Pilotطائرات الهبوط الربي ذات املحرك الواحد،
الطائرات ال�شراعية ()Glider Aero Tow
•طيار خا�ص ( )Private Pilotـ طائرات الهبوط البحري ذات املحرك الواحد،
الطائرات العمودية والطائرات الربية ذات املحرك الواحد ،طائرات نفاثة HS-
125,CE500

•�أكرث من (� )5000ساعة طريان
برنامج تدريب القوات الجوية الملكية السعودية:
•كلية امللك في�صل اجلوية ـ الريا�ض1985 (   م 1405 -هـ )
•قاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية بالظهران ( 1990م 1410 -هـ )

اإلرتباطات الحالية

الهيئة العامة للسياحة و االثار
المملكة العربية السعودية

•رئي�س جمل�س الإدارة
•رئي�س الهيئة مبرتبة وزير
•رئي�س اللجنة التح�ضريية ملجل�س الإدارة
•رئي�س املجل�س اال�ست�شاري للهيئة
•رئي�س جلنة الإدارة
•الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية
نادي الطيران السعودي

المملكة العربية السعودية

• م�ؤ�س�س النادي
•رئي�س جمل�س الإدارة
•رئي�س اللجنة التنفيذية

جمعية األطفال المعوقين
المملكة العربية السعودية

•رئي�س جمل�س الإدارة
•رئي�س اللجنة التنفيذية

• م�ؤ�س�س ورئي�س «جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان
لتحفيظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني»
• رئي�س جلنة «جائزة جمعية الأطفال املعوقني»
مؤسسة التراث  -المملكة
العربية السعودية
•م�ؤ�س�س ورئي�س امل�ؤ�س�سة
•م�ؤ�س�س ورئي�س «جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان
للرتاث العمراين»
مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
المملكة العربية السعودية

•م�ؤ�س�س م�شارك
•رئي�س جمل�س الأمناء
•رئي�س اللجنة التنفيذية
•رئي�س برنامج املنح البحثية

واحة األمير سلمان للعلوم
المملكة العربية السعودية

•رئي�س اللجنة التنفيذية
جمعية خريجي معهد العاصمة
النموذجي
المملكة العربية السعودية

• ع�ضو م�ؤ�س�س
• ع�ضو جمل�س الإدارة
• ع�ضو جلنة تطوير املعهد

اللجنة التنفيذية لبرنامج تطوير الدرعية
المملكة العربية السعودية

•ع�ضو اللجنة
هيئة الطيران المدني

المملكة العربية السعودية

• ع�ضو جمل�س الإدارة

مركز الملك عبدالعزيز لتنمية المجتمع
المملكة العربية السعودية

• ع�ضو جمل�س الأمناء

جمعية البيئة السعودية
• ع�ضو م�ؤ�س�س

سجل التكريم
•1405هـ (1985م) «و�شاح امللك عبدالعزيز» ـ
اململكة العربية ال�سعودية
•1405هـ (1985م) «�شهادة تقدير» ـ مركز
لندون بي جون�سون للف�ضاء ـ �إدارة الطريان
والف�ضاء الوطنية «نا�سا» ـ الواليات املتحدة
الأمريكية
•1405هـ (1985م) «نوط الف�ضاء» �إدارة الطريان
والف�ضاء الوطنية «نا�سا»
•1405هـ (1985م) و�سام الفار�س الفخري ـ
جمهورية فرن�سا.
•1405هـ (1985م) قرار جمل�س نواب والية
ما�ست�شيو�ست الأمريكية « ـ �إ�شادة بالإجناز
التاريخي ك�أول رائد ف�ضاء عربي
•1405هـ (1985م) «نوط اجلمهورية من
الدرجة الأوىل» ـ اجلمهورية التون�سية
•1405هـ (1985م) «نوط مملكة البحرين من
الدرجة الأوىل» ـ مملكة البحرين
•1406هـ (1986م) «نوط الهالل» –-1
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
•1406هـ (1986م) وثيقة تقدير « للدور
الريادي للعامل العربي يف ع�صر الف�ضاء» ،اللجنة
الأمريكية العربية ملناه�ضة التمييز العن�صري ـ
الواليات املتحدة الأمريكية
•1406هـ (1986م) «مفتاح مدينة لو�س
�أجنلو�س» ،كاليفورنيا ـ الواليات املتحدة
الأمريكية
•1406هـ (1986م) «مفتاح مدينة داال�س»،
تك�سا�س ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•1406هـ (1986م) درجة الدكتوراه الفخرية
يف العلوم من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
ـ اململكة العربية ال�سعودية
•1407هـ (1987م) «النوط الذهبي للعلوم
والآداب» ـ جمهورية ال�سودان
•1407هـ (1987م) «نوط اال�ستقالل من
الدرجة الأوىل» ـ دولة الإمارات العربية املتحدة
•1407هـ (1987م) «نوط الفنون الوطنية» ـ
جمهورية لبنان
•1407هـ (1987م) «نوط ال�سلطان قابو�س» ـ
�سلطنة عمان
•1407هـ (1987م) «و�شاح اال�ستقالل» ـ دولة
قطر
•1407هـ (1987م) «نوط اجلدارة من الدرجة
الأوىل» ـ اجلمهورية اليمنية
•1407هـ (1987م) «�شارة القوات اجلوية
العراقية» ـ اجلمهورية العراقية
•1407هـ (1987م) «نوط العر�ش» ـ اململكة
املغربية

•1407هـ (1987م) «نوط ال�شرف الع�سكري» ـ
اجلهورية العربية ال�سورية
•1408هـ (1988م) «و�سام القائد العظيم يف
جيبوتي» ـ جمهورية جيبوتي
•1408هـ (1988م) «نوط اجلدارة من الدرجة
الأوىل» ـ دولة الكويت
•1409هـ (1989م) «نوط النجمة والو�شاح
العظيم» ـ جمهورية ال�صني ال�شعبية
•1413هـ (1993م) «ميدالية حترير دولة
الكويت» ـ اململكة العربية ال�سعودية
•1413هـ (1993م) «و�سام حترير دولة الكويت
من الدرجة الثانية» ـ دولة الكويت
1413هـ (1993م) «نوط �شرف امل�شاركة يف
انت�صارات حرب اخلليج» ـ دولة الكويت
•1417هـ (1997م) «�شهادة تقدير وعرفان
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية (الع�شرون) و�إقراراً
بالدعم املتميز ملعهد الدرا�سات الف�ضائية»،
برن�ستون ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•1418هـ (1998م) «رجل عام 1997م»
لإ�سهاماته يف جمال الإعاقة ،جملة املجلة يف
عددها ال�صادر برقم  932وبتاريخ (-21
1997/12/27م)
•1419هـ (1999م) «�شهادة تقدير» للقيادة
امللهمة واملتميزة نحو حت�سن معي�شة املعوقني»
ـ كلية متبل اجلامعية للطب ـ الواليات املتحدة
الأمريكية
•1423هـ (2003م) درع»تكرميي» ب�صفته �أحد
�أبرز ال�شخ�صيات القيادية يف القطاع ال�سياحي
العربي ـ امللتقى العربي الدويل لل�سياحة وال�سفر ـ
جمهورية لبنان
•1425هـ (2004م) جائزة رجل عام 2003م
يف تقنية املعلومات باململكة املمنوحة من قبل
(جمموعة ن�شر وتقنية املعلومات �شركة )ITP
•1426هـ (2005م)و�سام احل�سني للعطاء املميز
من الدرجة الأوىل من جاللة امللك عبداهلل
الثاين ملك اململكة الأردنية نظري اجلهود
املتميزة يف الأعمال الإن�سانية ال �سيما لذوي
االحتياجات اخلا�صة.

العضوية

•ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية م�ستك�شفي الف�ضاء الدولية
•جمعية الأطفال املعوقني
•اجلمعية الربيطانية للف�ضاء ـ اململكة الربيطانية املتحدة
•اجلمعية اجلغرافية الوطنية ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•جمعية الف�ضاء الأمريكية ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•برنامج رواد الف�ضاء ال�شباب ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•جمعية الف�ضاء الوطنية ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•معهد درا�سات الف�ضاء ـ برن�ستون ،الواليات املتحدة
الأمريكية
•الأكادميية الدولية للف�ضاء ـ جمهورية فرن�سا
•جمعية الكواكب ـ الواليات املتحدة الأمريكية
•جمعية الطيارين ومالكي الطائرات ـ الواليات املتحدة
الأمريكية
•املنتدى العاملي ـ زميل
•جمعية خريجي معهد العا�صمة النموذجي
•نادي الطريان ال�سعودي
•رخ�صة غوا�ص يف املياه املفتوحة (اجلمعية املهنية
ملر�شدي الغو�ص)   PADI
•الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية لعلوم الطريان
والف�ضاء

االتصال
المملكة العربية السعودية ـ الهيئة العامة للسياحة واآلثار  
البريد اإللكترونيsctsg@scta.gov.sa :
الموقع اإللكترونيwww.scta.gov.sa :
الهاتف    +96618808855 :الفاكس+96618808844 :

