كلمة سمو األمير أثىاء اوعقاد جمعية مستكشفي الفضاء
في الرياض 9191

*أمم متالحمة
يٍ نى ٚصؼذ ئنٗ انفعبء نى ٚش انؼبنى يٍ يُظٕس حمٛمٔ ،ٙنى ٚجٍ أْى ثًبس سحالد انفعبء أال ْٔ ٙانحكًخ انؼًٛمخ
نمذ جبء انؼبو  6891نٛغٛش انشؤٚخ انًؼزبدح نهؼبنى كهّ رجبِ سحالد انفعبء آَزان ٔرحذٚذاً ٔاإلدسان انٕاػ ٙنجٕاؼٍ األيٕس.
 .نمذ اسزٛمظ انجًٛغ ػهٗ حمٛمخ كبَذ لذ غبثذ ػٍ األرْبٌ ”رشبنُجش“حًُٛب رى اإلػالٌ ػٍ رفبصٛم حبدثخ سحهخ انفعبء
نفزشح يٍ انضيٍ ْٙٔ ،أٌ يثم ْزِ انشحالد ال رضال جٓذًا جذٚذًا ٚحزم يٍ لبيٕا ثّ يشاكض سٚبدٚخ خبصخ ٔثأَٓى يب صانٕا
لهخ لهٛهخ جذاً.
أيب يٍ ٚصؼذ ئنٗ انفعبء ٔٚمذس اهلل نّ انؼٕدح سبنًبً ئنٗ كٕكت األسض ،فاٌ انًكبفأح انزٚ ٙحصم ػهٓٛب ال رزًثم ف ٙيجشد
ئسٓبيّ فمػ ثاظبفخ يؼهٕيبد جذٚذح أٔ ئكزشبف جذٚذ ٚفٛذ ػهٕو انفعبء ثٓب ،ثم ئٌ انًكبفأح انحمٛمٛخ ْٗ رٕصهّ ئنٗ فٓى
ع نًب ٚجش٘ يٍ حٕنّْٔ ،زِ ْٗ انجبئضح انكجشٖ انزٚ ٙحصم ػهٓٛب ٔانز ٙيٍ انٕاجت ػه ّٛأٌ ُٚمهٓب ئنٗ
ػًٛك ٔئدسان ٔا ٍ
انؼبنى أجًغ ،خبصخ ئنٗ ْإالء انز ٍٚنى ٚشبسكِٕ غًبس انزجشثخ انز ٙألم يب ٚمبل ػُٓب ئَٓب ثشٚخ ف ٙكم جٕاَجٓب.
ٔيُز ثذاٚخ االْزًبو ثؼهٕو انفعبء سٕاء يٍ لجم األفشاد أٔ انحكٕيبد ،فاٌ ْذفُب كشٔاد فعبء كبٌ ف ٙثبدب األيش يُصجبً
ػهٗ سؤٚخ انؼبنى يٍ يُظٕس نى ًٚكٍ أل٘ يصٕس فٕرٕغشاف ٙأٔ ثشَبيج رهفض َٕٙٚأٌ ُٚمهّ نُب ثُفس انًسزٕٖ ٔثُفس
األحبسٛس انز ٙػبٚشُبْب أثُبء سحالرُب .فبنًُظش يٍ انفعبء ثش٘ ُٔٚجط ثبنحٛبحٔ ،سؤٚزُب نكٕكجُب يٍ أػهٗ يهٛئخ ثبنحشكخ
ٔانُشبغ فبنججبل شبيخخ ٔانًحٛؽبد ٔانجحبس رغؽ ٙيؼظى كضكجُب ٔاألساظٔ ٙانصحبس٘ انشبسؼخ رجزة األَظبس ٔرُمم
ئحسبسًب ال ًٚكٍ ٔصفّ.
ٔػُذيب ٚأر ٙحذٚثُب ػٍ سؤٚخ األسض يٍ ْزا انًُظٕس انجذٚذ ،فاَُب َؼزشف جًٛؼًب كشٔاد فعبء أٌ انٓى األكجش نُب فٙ
ثبدب األيش ٚزًثم ف ٙيحبٔنخ كم يُب سؤٚخ يذُٚزّ أٔ دٔنزّ .أيب أثشص يب ٚجزة اَزجبُْب ٔٚجٓشَب كثٛشاً خبصخ ف ٙانٕٛو األٔل
فٕٓ أَُب َشٖ انشًس رغشة ٔرششق  61يشحٔٔ ،لزٓب َٓشع ئنٗ انُٕافز نُشٖ دٔل انؼبنى انًخزهفخ َٔمبسٌ يب َشاِ يغ يب
رؼهًُبِ ف ٙفصٕل انجغشافٛب ػهٗ يذاس انسُ.ٍٛ
أيب انًشحهخ انزبنٛخ انز ٙرأر ٙثشكم رهمبئٔ ٙثذٌٔ سبثك ئَزاس ،فٓ ٙأَُب َزحٕل ئنٗ َظشح ألم يب ٚمبل ػُٓب ئَٓب سحشٚخ،
َٔسزشؼش ئحسبسًب جذٚذًا ُٚسُٛب يب كُب َؼذِ ًُْب األكجش ف ٙثبدب األيش ح ٍٛكُب َسؼٗ الكزشبف انحذٔد ث ٍٛانجهذاٌ ٔاأليى،
ال ٔثشٚمبً .ئَُب
ئر ٚزحٕل سشٚؼًب يُظٕس سؤٚزُب ئنٗ انمبساد ٔانًحٛؽبد انكجشٖ انز ٙرجذٔ رائجخ ف ٙكٛبٌ ٔاحذ كجٛش ٚشغ جًب ً
نى َؼذ َجصش األيٕس يٍ يُؽهك "ْزِ يذُٚز "ٙأٔ "ْزِ ثهذر ،"ٙثم ئٌ شؼٕسًا جذٚذاً ٚسش٘ فُٛب لهجبً ٔلبنجًب ثؼذ أٌ َؼذ أَفسُبً
جضءًا ال ٚزجضأ يٍ ْزا انكٛبٌ انكجٛش جذاً ...فْ ٙزِ انهحظخ رحذٚذًا فاٌ سائذ انفعبء ٚكٌٕ لذ حصم ػهٗ حكًخ ثبنغخ ًٚكٍ
أٌ رغٛش أسهٕة حٛبرّ ،ثم ئَٓب لبدسح ػهٗ انزأثٛش ػهٗ كم انجشش ٔرؼبيهٓى فًٛب ثُٓٛى نٕ أٌ انجشش جًٛؼبً اسزمٕا سؤاْى يٍ
َفس ْزا انًصذس انز٘ ال ُٚعت نؼى انخٛش انجًٛغ.
ئٌ انحكًخ انز ٙحصهذ ػهٓٛب ف ٙسحهز ٙئنٗ ػبنى انفعبء أكذد ن ٙلُبػز ٙانذاخهٛخ ثأَُب جًٛؼبً جضء يٍ كٛبٌ كجٛشٔ ،أٌ
جم يب ٚزؽهجّ ْزا انكٛبٌ ْٕ أٌ َؼًم يؼًب َحٕ فٓى ػاللزُب فًٛب ثُُٛب أفشاداً ٔأيًبً ثًب ٚسبػذَب ػهٗ انزشكٛض ػهٗ انؼًم
ٔاالجزٓبد نُجؼم كٕكجُب ثحك يكبًَب أفعم يزُبس ٍٛانفٕاسق ٔاالخزالفبد ٔيٕدػ ٍٛأٚخ أسجبة لذ رذػٕ ئنٗ انٓذو أٔ
انخشاة؛ حُٓٛب سُكٌٕ ثحك أيى يزالحًخ ٚشذ ثؼعٓب يٍ أصس ثؼط.
سلطان به سلمان آل سعود

