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العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ

ثاني قائد

لقوات الأمن الخا�صة

الفريق
محمد بن منيع البالع

الرياض- هيئة التحرير:

مل�سة وفاء لكل رجل خدم القوات، واأ�سهم يف بناء هذا القطاع 

الأمني املهم، فمنذ اأكرث من »30« عاماً توىل قيادة قوات الأمن 

اخلا�سة... رجل كان له يد طوىل يف بناء وتطوير قوات الأمن 

اإبان قيادته خطوات مهمة نحو  القوات  اخلا�سة... رجل خطت 

الأف�سل، �سنع حقبة تاريخية للقوات، فكانت تلك الفرتة مبثابة 

الأ�سا�س الذي مل يلِغ جهد الغري، فهي امتداد جلهد رجال �سبقوه 

وتوطئة ملرحلة مقبلة.

هذا القائد هو معايل الفريق حممد بن منيع البالع، ثاين 

ق��ائ��د ل��ق��وات الأم���ن اخل��ا���س��ة... رج��ل ل��ن ين�ساه رج���ال القوات 

الأوائ��ل، وُرف��ع ذكره يف الالحقني من من�سوبي القوات... رجل 

ات�سم بقوة ال�سخ�سية والقدرة على �سناعة القرار.
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م�ؤهالته:

العلوم  التخ�س�سية يف  ال��دورات  الكثري من  القائد على  ح�سل هذا 

الع�سكرية واحلربية، منها:

•بكالوريو�س علوم ع�سكرية. 	
•دورة ال�سباط الع�سكرية. 	

•دورة مدفعية تاأ�سي�سية ومتقدمة. 	
•دورات اأخرى.  	

م�سرية قائد:

ت��خ��ل��ل��ت م�����س��رية ه���ذا ال��ق��ائ��د ال��ك��ث��ري م���ن ال��رتق��ي��ات يف الرتب 

وهي:  الع�سكرية، 

- يف عام 1370ه�، التحق طالباً.

- يف عام 1372 ه�، تخرج برتبة مالزم يف الكلية احلربية امل�سرية.

- يف عام 1374ه�، ترقى اإىل رتبة مالزم اأول.

- يف عام 1377ه�، ترقى اإىل رتبة نقيب.

- يف عام 1383 ه�، ترقى اإىل رتبة رائد.

- يف عام 1387 ه�، ترقى اإىل رتبة مقدم. 

- يف عام 1391 ه�، ترقى اإىل رتبة عقيد. 

- يف عام 1395 ه�، ترقى اإىل رتبة عميد، »ب�سورة ا�ستثنائية«.

- يف عام 1398 ه�، ترقى اإىل رتبة لواء، »ب�سورة ا�ستثنائية«.

- يف عام 1402 ه�، ترقى اإىل رتبة فريق.

- يف عام 1405 ه�، اأحيل للتقاعد.

التنقالت واملنا�سب:

•تقلد الفريق البالع منا�سب عدة، وتنقل من قطاع اإىل اآخر، وفقاَ ملا  	
يرى متخذو القرار الإمكانات التي يتمتع بها هذا القائد. 

•فرجل حقق هذا املركز ل�سك اأن خلفه تاريخاً مليئاً بالإجنازات التي  	
�ساعدته يف الو�سول اإىل قيادة قطاع بحجم قوات الأمن اخلا�سة.. يف 

هذه الزاوية �سن�سرد املنا�سب التي تقلدها هذا القائد: 

• ه�، نقل من مالك اجلي�س اإىل مالك �سالح احلدود. 	1391

الع�سكرية  بال�سوؤون  الأف��راد  ق�سم  مدير  وظيفة  على  ُثبت  ه�،   • 	1391

باملديرية العامة حلر�س احلدود.

• ه�، كلف بعمل الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية بحر�س احلدود. 	1391

الإدارية  لل�سوؤون  العامة  الإدارة  مدير  وظيفة  على  ُثبت  ه���،   • 	1391

واملالية بحر�س احلدود.

• ه�، نقل اإىل وظيفة نائب املدير العام حلر�س احلدود. 	1399

• ه�، مت تعيينه قائداً لقوات الأمن اخلا�سة. 	1400

• ه�، اأحيل للتقاعد. 	1405
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من ذاكرة القوات
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زيارة صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن عبدالعزيز أميـر منطقة الرياض لمقر القوات الخاصة 

أم الحمام 1397 هـ
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اللـــواء الركن

مفلح بن �صليم العتيبي

مدير الإدارة العامة ل�سوؤون العمليات

التدريــب.. 
مراحــــــل 
وأهــداف

َوِمن  ٍة  ُقوَّ ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُهم  وْا  َوَأِعدُّ  {
ُكْم  َوَعُدوَّ الّلِه  َع��ْدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اْلَ َب��اِط  رِّ
َيْعَلُمُهْم  الّلُه  َتْعَلُموَنُهُم  اَل  ُدوِنِهْم  ِمن  َوآَخِريَن 
َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل الّلِه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم 

َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن{ الأنفال - الآية )60(.
اإن بناء الوطن وحتقيق التنمية واخلري 

والتطوير،  التحديث  وا�ستمرار  للمواطن 

املعوقات،  التحديات، وجتاوز كل  ومواجهة 

ل بد اأن يتزامن معه تطور يف اأداء الأجهزة 

الأمنية كافة، مت�سلحة بالإميان اأوًل و�سمو 

الأ�سا�سي  ال��واج��ب  ول��ك��ون  ث��ان��ي��اً،  ال��ه��دف 

ل��ل��ق��ط��اع��ات الأم���ن���ي���ة ه���و ح��م��اي��ة الأم����ن 

ال��وط��ن��ي وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام، وعلى 

التنموية،  ومكت�سباته  ال��وط��ن  م���ق���درات 

يف  الأمنية  الأج��ه��زة  ت�سل  اأن  يتطلب  مما 

ال�ستعداد  م��ن  عالية  درج���ة  اإىل  تدريبها 

الظروف،  خمتلف  يف  القتالية  واجلاهزية 

ومن ثم املحافظة على هذا امل�ستوى، وهذا 

على  الع��ت��م��اد  دون  م��ن  حتقيقه  ميكن  ل 

اهلل اأوًل ثم الهتمام بالتدريب الذي يبني 

روحه  وينمي  الأم���ن،  رج��ل  نف�س  يف  الثقة 

القتالية، ويجعله قادراً باإذن اهلل على اإجناز 

اأداًء  ع��ال��ي��ة،  بحرفية  منه  املطلوبة  امل��ه��ام 

التدريب  ف��اإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  وتنفيذاً، 

القادة، ويجب عليهم  واجبات  اأهم  هو من 

والتوجيه  للتخطيط  والوقت  اجلهد  بذل 

اإمكان  م��دى  ملعرفة  ال�سخ�سية  وامل��ت��اب��ع��ة 

وقدرات وحداتهم الفعلية »عملياتياً واإدارياً 

وم��ع��ن��وي��اً«، ك��م��ا ي��ج��ب ت��وخ��ي ال��واق��ع��ي��ة يف 

التدريب ويف التمارين التطبيقية العملية 

والتكتيكية، بحيث تكون م�سابهة للظروف 

خمتلف  يف  وت��������وؤدى  وامل����ه����ام  احل��ق��ي��ق��ي��ة 

اجلغرافية  وال��ب��ي��ئ��ات  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���روف 

املختلفة، اإذ اإن التدريب يف الأوقات املعتادة 

ه��و ال���ذخ���رية ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ن��ج��اح لرجل 

الأم������ن ع��ن��د مم��ار���س��ت��ه وت��ن��ف��ي��ذه ملهامه 

مواجهته  عند  اأو  منه،  املطلوبة  وواجباته 

للمواقف الأمنية الطارئة.

ل���ذا ُي��ع��رف ال��ت��دري��ب ع��ل��ى اأن���ه ن�ساط 

معينة  م��ه��ارة  �سقل  اأو  اإي��ج��اد  اإىل  ي��ه��دف 

اأف���راد لإجن���از مهام  اأو جمموعة  ف��رد  عند 

التخطيط  لآل��ي��ة  وف��ق��اً  معينة  وواج���ب���ات 

للتدريب املبنية على العنا�سر التالية:

1- حتديد الحتياجات التدريبية.

2- اإعداد وت�سميم الربامج التدريبية.

ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�������ربام�������ج  ت���ن���ف���ي���ذ   -3

وتقوميها.

ومير التدريب بثالث مراحل هي:

التاأ�سي�سي  ال��ف��رد  ت��دري��ب  م��رح��ل��ة   -1

واملتقدم.

2- مرحلة تدريب الوحدة املتقدم.

اأن  وهو  امل�سرتك،  التدريب  مرحلة   -3

تنفذ وحدات عدة تدريباً يف ظروف حتاكي 

الواقع، ويتم فيه الإ�سناد القتايل والإداري 

ل��ل��وح��دات امل��ن��ف��ذة. وه���ذا ال��ت��دري��ب يحقق 

الأهداف التالية:

	 معرفة اإمكانات كل وحدة.
القيادة  ع��ل��ى  ال��ق��ادة  ق����درات  تنمية  •	
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مواقع  يف  وح���دات���ه���م  ع���ل���ى  وال�������س���ي���ط���رة 

العمليات.

اأج����واء حتاكي  ال��وح��دات يف  تعاي�س  •	
الواقع ما يك�سبها مهارات ميدانية.

القدرة على تقدمي  التاأكد من عدم  •	
اأثناء  للوحدات  والإداري  القتايل  الإ�سناد 

تنفيذها مهامها يف بيئات جغرافية خمتلفة 

وظروف مناخية غري عادية.

الوحدات  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  ت��ق��ومي  •	
القتالية،  جاهزيتها  ومعرفة  ت��دري��ب  م��ن 

بها  ي��ق��وم  م�ستمرة  عملية  ال��ت��ق��ومي  اإن  اإذ 

لتقومي  بالتدريب  املعنية  واجلهات  القادة 

�سبق  التي  امليدانية  والتطبيقات  الربامج 

ا�ستيفائها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ل��ه��ا،  خ��ط��ط  واأن 

لحتياجات الوحدة وتوافقها مع ال�سيا�سة 

الوقوف  اإىل  اإ���س��اف��ة  للقطاع،  التدريبية 

وال�سباط  ل���ل���ق���ادة  ال��ف��ع��ل��ي  الأداء  ع��ل��ى 

والأفراد بوحداتهم ملعرفة ما تو�سلوا اإليه 

ال��ذي عليه  تدريبية،  وق��درات  من مهارات 

ال��ق��ت��ال��ي��ة للوحدات  ال��ك��ف��اءة  ي��ت��م حت��دي��د 

ومعرفة فعالية كل وحدة وفرد عن طريق 

الختبارات والتقومي امل�ستمرين، اإذ يعتمد 

املحرتفة  ال��ق��ي��ادات  على  الفعال  التدريب 

وتنظيم  تخطيط  يف  العالية  الكفاءة  وذات 

ب�سكل  ال��ب�����س��ري��ة  امل����وارد  ا���س��ت��خ��دام  واإدارة 

�سليم، كما اأن فهم الفرد لأهداف التدريب 

اأم�����ر �����س����روري وج����وه����ري ل��ت��ح��ق��ي��ق تلك 

الأهداف وب�سكل فاعل.
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مفهوم األنظمة في األوســــــــــــــاط العسكرية

املقدم 

عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صويدان

الإدارة الـقانونيـة

ُعرف النظام بوجه عام باأنه »جمموعة 

ال���ق���واع���د ال���ع���ام���ة امل����ج����ردة ال���ت���ي حتكم 

ويرتتب  معني،  لأمر  الجتماعي  ال�سلوك 

على  ال��دول��ة  توقعه  ج���زاًء  خمالفتها  على 

من يخالفها«، وتعني العمومية والتجديد 

هي  »ال��ق��ان��ون��ي��ة«  والنظامية  ال��ق��اع��دة،  يف 

باأو�سافهم ل  النا�س  القاعدة على  انطباق 

بذواتهم، فمثاًل �سروط اللتحاق باخلدمة 

الع�سكرية اأو املدنية تعني اأن كل من تنطبق 

بغ�س  بتعيينه،  ال�سروط جدير  عليه هذه 

ل  فهي  قريبه،  اأو  وال���ده  ه��و  عمن  النظر 

النا�س، بل  اأو عدد معني من  تتحدد بذات 

اأن  الو�سف ج��از  كل من ي�سدق عليه ه��ذا 

يتم اإ�سباغ �سفة املوظف العام عليه.

– دولة  ال�سعودية  العربية  اململكة   يف 

الإ���س��الم – ُي��ع��رف النظام ب��اأن��ه: م��ا ي�سع 

ويل الأم�����ر م���ن ق���واع���د ع��ام��ة جم����ردة ل 

لتنظيم  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  تتعار�س 

الأمور احلياتية للنا�س، فنجد نظام املرور 

وال�سحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  واأن���ظ���م���ة  واجل�������وازات 

الأنظمة  من  وغريها  وال�سيا�سة  والتجارة 

اأحكام  ال��ك��ث��رية، وي���رتت���ب ع��ل��ى خم��ال��ف��ة 

اإيقاع اجل��زاء الذي ي�سيب كل من  النظام 

مثل  ماله،  اأو  بدنه  اأو  حريته  يف  يخالفها 

بهذه  اأو  ال��غ��رام��ة،  اأو  اجل��ل��د  اأو  ال�����س��ج��ن 

العقوبات جمتمعة، اأو مثناه ، وهناك جزاء 

املخالف  الإج�����راء  ب��ط��الن  يف  يتمثل  اآخ���ر 

للعقود  بالن�سبة  العقد  ف�سخ  اأو  للنظام، 

واملراقب  املدنية،  اأو  والإداري����ة،  التجارية 

الع�سكرية  الأو���س��اط  يف  الأنظمة  لتطبيق 

التطبيق  بني  كبرياً  خلطاً  هناك  اأن  يجد 

العملي للنظام وبني بع�س املفاهيم الإدارية 

اأو الأعراف، اإذ ن�سمع كثرياً يف جمال�سنا اأو 

مكاتبنا اأحياناً نقداً لبع�س اجلهات الإدارية 

يفرق  ف��ال  نظامية،  ق��اع��دة  تطبيقها  عند 

لالإدارة  التقديرية  وال�سلطة  النظام  بني 

ك��ام��ت��ي��از م��ن اخ��ت��ب��ارات اجل��ه��ة الإداري������ة، 

اأي�������س���اً ه��ن��اك خ��ل��ط وا����س���ح ب���ني الإج�����راء 

القاعدة  وب���ني  ال��ن��ظ��ام،  لتطبيق  ك�����س��رط 

النظامية نف�سها، وبني تطبيق النظام على 

وقائع مماثلة، وبني روح النظام وت�سرفات 

عليه  داأب  وم��ا  معني،  اأم��ر  ملواجهة  الإدارة 

ب��ع�����س ال��ع��ام��ل��ني، ���س��واء ك��ان��وا م��ن رجال 

التنفيذيني،  اأو  الو�سطى  اأم  العليا  الإدارة 

من �سلوكيات اإدارية تخلق يف اأذهان املتلقي 

واملتابع اأن هذا النهج اأو ال�سلوك اأمر ُملزم 

يحتمه النظام الإداري، فال جتد لهذا الأمر 

عند البحث �سنداً يدعمه من نظام، فواقع 

الأمر اأن النظام هو الإرادة العليا للمجتمع 

واأن  م��ع��ني،  من��ط  على  الن�ساط  تنظيم  يف 

اجلزاء يرتب�س مبن يخالفه، وبذلك تفرق 

الأخ���الق،  م��ب��ادئ  ع��ن  النظامية  ال��ق��اع��دة 

واحتقاره،  املخالف  ازدراء  فاجلزاء هنا هو 

اأم���ا اجل����زاء ال��ن��ظ��ام��ي ف��ه��و الإي����الم الذي 

ي�سيب املخالف يف ج�سده وماله وحريته.

فاإن  اإي�ساحه،  �سلف  م��ا  على  وتاأ�سي�ساً   

ال������وزراء،  »جم��ل�����س  ال�ت�ن�ظيمية  ال�����س��ل��ط�����ة 

العدالة  اإق��رار  اإىل  تهدف  ال�سورى«  جمل�س 

الج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ن��م��ا ت��ت��ع��دى مل��ن��اق�����س��ة �سن 

الأنظمة واإ�سدارها، فالنظام لديها هو العدل 
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والقوانين  األنظمة  بإقرار  تتدخل  الدولة   n

منعًا للفوضى وتفشي »المحسوبية« والعبث 
بأمن الوطن والمواطن

n األنظمة وُضعت إلقرار العدالة

املجتمع،  داخل  يبتغيه اجلميع  الذي  املطلق 

وهذه العدالة ل تتقرر اإل مبا يلي: 

q األ يكون يف �سري النظام وو�سعه خمالفة 
واإل  ال��غ��راء  الإ�سالمية  ال�سريعة  لقواعد 

كان النظام باطاًل. 

التعليمية  ال��ف��ر���س  امل�����س��اواة يف  ف��ر���س   q
وال�سحية والجتماعية والإدارية وغريها، 

ب��و���س��ع ���س��روط ع��ام��ة جم���ردة ل تخاطب 

النا�س بذواتهم بل ب�سفاتهم. 

ويف  العقوبات  يف  اأي�ساً  امل�����س��اواة  فر�س   q
والعقاب”  ال��ث��واب  “مبداأ  الم��ت��ي��ازات  فتح 

بالت�ساوي. 

اأ�سيق  م��ن��ع ال���س��ت�����س��ارات وو���س��ع��ه��ا يف   q
نظام. 

كانت  �سواء  الإدارة،  اأع��م��ال  على  الرقابة   q
الق�ساء،  اأم من  العليا،  الإداري��ة  من اجلهات 

اإىل  امل����وازي����ن  اإع������ادة  اإىل  ال���رق���اب���ة  وت���ه���دف 

الن�ساب النظامي ال�سحيح، واحلد من تع�سف 

الإدارة يف مواجهة من�سوبيها باإلغاء القرارات 

الإدارية الباطلة اأو التعوي�س عنها. 

q اإعطاء الإدارة ال�سلطة التقديرية يف كل 
املنظم  �سها  اأو  تناوله،  النظام عن  ما غفل 

عن مناق�سته، ثم الرقابة على ما تقوم به 

الإدارة بهذا ال�سدد. 

اأهميتها  مع  الأ�سباب  ه��ذه  اأن  ول�سك 

التنظيمية  ال�سلطة  تكفي لدفع  البالغة ل 

لو�سع النظام، بل هناك اأ�سباب اأخرى، لي�س 

لو�سع  واأهمها احلاجة  �سردها،  هنا جمال 

اأو���س��اع��ه��ا احلديثة  ف��ال��دول��ة يف  ال��ن��ظ��ام، 

تتدخل دائماً ل�سد احلاجة باإقرار الأنظمة 

منعاً للفو�سى اأو العبث، واحرتاماً حلاجة 

وا�ستجابة  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ل��ل��ه��دوء  املجتمع 

لفري�سة العدل. 

ال�سائد يف الأو�ساط الع�سكرية هو احرتام 

امليادين  داخ���ل  ب��و���س��وح  الع�سكري  ال��ن��ظ��ام 

الع�سكرية،  القيافة  اأهمية  مثل  الع�سكرية، 

ومفردات اللب�س الع�سكري، واإتقان احلركات 

الع�سكرية  والأع��راف  الع�سكرية،  التدريبية 

الن�����س��ب��اط يف احل�سور  م��ث��ل  ع����ام  ب���وج���ه 

والدخول يف الت�سكيل الع�سكري، والإيعازات 

واأثناء  ال��وق��وف  يف  وو�سعه  ال�سالح  وحمل 

عمليات امل�ساة وغريها، اأما داخل التنظيمات 

يف  للمخت�سني  الإدارة  ف��ت��ح��ت��اج  الإداري�������ة 
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مفاهيم ومصطلحات

جمالت الإدارة العامة والقانون )الأنظمة( 

الع�سكريني،  ل��ل��خ��رباء  ح��اج��ت��ه��ا  م��ن  اأك����رث 

حليفه  النجاح  �سيكون  جماله  يف  فاملخت�س 

توفيق  بعد  واأتقنه  باخت�سا�س  عمل  طاملا 

الثقة  على  يبعث  انطباعاً  – واأع��ط��ى   اهلل 

�سلطات  م��ن  اك��ت�����س��اب��ه��ا  ع��ل��ي��ه  ينبغي  ال��ت��ي 

وتطوير  العمل  يف  بالتفاين  العليا  الإدارة 

ال����������ذات، وم������داوم������ة ال���ب���ح���ث والط��������الع، 

�سواء  ب���اخل���ربات يف جم���ال���ه،  والح���ت���ك���اك 

يحتاج  اإذ  الأج��ن��ب��ي��ة،  اأو  الوطنية  اخل���ربات 

الباحث يف جمال الأنظمة الإطالع على ما 

جمال  يف  جتربته  �سبقت  مم��ن  الغري  ل��دى 

ال��ق��ان��ون، ف��امل��م��ل��ك��ة ل ت����زال دول����ة ف��ت��ي��ة يف 

جمالت �سن القوانني والأنظمة، ومن املهم 

لنظر  يت�ع�دى  حينما  دائماً  القان�ون  لرجل 

امل�ساألة ال�م�ع�رو�سة عليه لأجل اإ�سدار فتواه 

“راأيه القانوين” الإف�ساح عن وجهة  في�ه�ا 

القائمني  نظر  وج��ه��ة  ل  ذات���ه  النظام  نظر 

ذل��ك غ��ري ممكن من  ك��ان  ول��و  عليه، حتى 

الناحية العملية، طاملا يتحدث عن ن�سو�س 

وردت يف النظام، وتعترب ال�ستثناءات اإحدى 

النظام  ت��ط��ب��ي��ق  ب��ق��ت��ل  امل��ت��ه��م��ني  اأه�����م  ب���ل 

متت  اإذا  عنها  وي��ع��رب  ال��ع��دال��ة،  وم�����س��ادرة 

“الوا�سطة”  ب���  امل��ك��ت��وب��ة  الن�سو�س  ب���دون 

اأج���ل ت�سريع  ال�����س��ف��اع��ة، ف����اإذا ك��ان��ت م��ن  اأو 

خطورة،  اأق��ل  تكون  للموظف  املوكل  العمل 

وت���زول اخل��ط��ورة اإذا ك��ان��ت م��ن اأج���ل ن�سف 

القاعدة القانونية وعدم تطبيقها لأي �سبب 

كانت، وتاأ�سي�ساً على ذلك تعمل الت�سريعات 

والتنظيمات على حفز املوظف على الإجراء 

ال�سحيح ب�سورة �سريعة تكفل عناء ال�سفاعة 

بالت�سريع من خالل اأطر العمل املنظمة، اأو 

احلديثة،  ال�سريعة  اللكرتونية  بالو�سائط 

وتقليل الإجراءات البريوقراطية وما اأمكن 

اإىل ذلك �سبياًل. 

ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ط��الن الإج������راء عن 

طريق الرقابة الإدارية اأو الق�سائية كجزاء 

ترك  اأو  القانونية،  القاعدة  خمالفة  على 

العمل بها وتقدم هذا الإجراء. 

ال�ساأن  يف  ال�������س���ادرة  الأن���ظ���م���ة  واأه������م 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ال��ع�����س��ك��ري 

“الأفراد  ال��ع�����س��ك��ري��ة  اخل���دم���ة  ن��ظ��ام  ه���و 

الع�سكري،  التقاعد  ون��ظ��ام  وال�سباط”، 

مل  “م�سروع  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ت��اأدي��ب  ون��ظ��ام 

الداخلي،  الأم���ن  ق��وات  ون��ظ��ام  بعد”،  يعد 

التعاطي مع  اأق��ل يف  اأخ��رى  اأنظمة  وهناك 

الأو�سمة  كنظام  اليومي،  الع�سكري  ال�ساأن 

والأن��واط وغريها من الأنظمة والقرارات 

امل��ت��ن��اث��رة ه��ن��ا وه���ن���اك ب��ه��ذا ال�����س��دد، ول 

على  مل��ن��اق�����س��ت��ه��ا،  م�����س��اح��ة  اإق�����رار  ت�ستحق 

رغم تناولها ملوا�سيع على جانب كبري من 

الأهمية تقل عن �سابقتها.

خال�سة القول اإن الأنظمة مل تو�سع اإل من 

امل�ساواة، كما يعتقد  العدالة ولي�س  اإق��رار  اأجل 

البع�س، فامل�ساواة لي�ست عدًل دائماً، ويقع على 

عاتق اجلهات الإدارية م�سوؤولية و�سع الأنظمة 

وتعري�س  خمالفتها  وع��دم  التطبيق،  مو�سع 

للفو�سى  منعاً  واملحا�سبة  للم�ساءلة  خمالفها 

وتف�سي املح�سوبية. 

هذا واهلل من وراء الق�سد.

n يوجد خلط كبير بين التطبيق العملي للنظام وبين 

المفاهيم اإلدارية
n النظام لدى السلطة التنفيذية هو العدل المطلق 

الذي يبتغيه الجميع
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العميد

مهنا بن حممد املا�صي
قائد كتيبة اأمن ال�سفارات

القسطاس المستقيم 

اأهمية جمد  اأهميته من  اأمة يوم ترى  اإن لكل 

حتقق وتاريخ �ُسطر،  وللمملكة العربية ال�سعودية  

نع  ي��وم��ه��ا ال���ذي ح��ق��ق اهلل ل��ه��ا ف��ي��ه اإرادت���ه���ا و�سُ

جم��ده��ا، ه��و ي��وم الأول م��ن امل��ي��زان ف��م��اذا يعني 

امل��ي��زان؟ ي��ق��ول امل��ف�����س��رون  اإن امل��ي��زان ه��و العدل 

هو  والق�سطا�س  امل�ستقيم   بالق�سطا�س  وامل�ساواة  

الأبراج  يف�سله  خمت�سوا  امل��ي��زان  وب��رج  امل��ي��زان، 

والف�سول،  ال�سنة  ذروة  مي��ث��ل  لأن���ه  امل��ع��ا���س��رون 

كما انه يرمز للح�ساد والراحة ويرون كذلك اأن 

امليزان من اأكرث الأبراج حت�سرا.

و اهلل �سبحانه وتعاىل اإذا اأراد ل�سيء اأن يكون اإمنا 

يقول له كن فيكون، و حينما اأراد �سبحان وتعاىل 

�سملها  مل  م��ن  لها  اهلل  قي�س  خ��ريا  البلد  ب��ه��ذه 

بعد �ستات واأمنهم بعد خوف، وذلك حينما اأعلن 

اهلل  العزيز طيب  امللك عبد  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 

العربية  اململكة  اململكة حتت م�سمى  ثراه توحيد 

ل���الأول من  امل��واف��ق  ال�سعودية يف ع��ام )1351ه�����( 

امليزان لعام 1932 ميالدي، مل يكن اختياره رحمه 

اهلل  لهذا اليوم جمرد �سدفة اإمنا كان اإ�سارة منه 

ال�سريعة  وامل�ساواة  يف ظل  العدل  دول��ة  لتاأ�سي�س 

اهلل  ب����اإذن  و�ستبقى  زال���ت  وم���ا  ف��ك��ان��ت  ال�سمحاء 

مملكة العدل والإن�سانية وقد اأعطت هذه الروؤيا  

دوليا   اهتماما  لالإعجاب  مثرية  فكرة  تعد  التي 

بالغا  ب�سخ�سية املوؤ�س�س والدولة، وكيف ل ونحن 

موقعا  لنا  جن��د  بنا  املحيطة  باملجتمعات  قيا�سا 

بالرقي  متيزت  كاملة  عقود  م��دى  على  متميزا 

�ستى  يف  م��ت��وازن  تنظيمي  م�سار  وف��ق  وال��ت��ط��ور 

والقت�سادية،  والتعليمية  الجتماعية،  جوانبه 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل��ن��ا ���س��ع��ب وح��ك��وم��ة هذا 

العمق الذي �سنعة اأحد �سناع التاريخ يف ع�سره 

احلديث.

بخال�س  اأت��ق��دم  اأن  املنا�سبة  بهذه  يفوتني  ول 

التهنئة ملولي خادم احلرمني ال�سريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 

و�سمو النائب الثاين وزير الداخلية وكافة ال�سعب 

ال�سعودي. 

بالدنا  على  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائال 

نعمة الأمن والإميان. 
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التخطيط 
وأهميتــه

اللواء الركن

حممد بن اإبراهيم العجاجي

مدير الإدارة العامة للتخطيط وامليزانية

العملية  ع��ن��ا���س��ر  اأح����د  ه���و  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

الإدارية التي تبداأ بالتخطيط، ثم التنظيم، 

الكثري  وي�سري  ال��رق��اب��ة،  ث��م  التوجيه،  ث��م 

التخطيط  اأهمية  اأن  اإىل  الإدارة  كتاب  من 

تكمن يف حتديد الأه��داف وحتليل عنا�سر 

والفر�س،  وال��ت��ه��دي��دات  وال�����س��ع��ف  ال��ق��وة 

باملنظمة،  الإداري���ة  العمليات  جميع  ورب��ط 

زمنية  وخ��ط��ة  روؤي���ة  وف��ق  حتقيقها  و�سبل 

قابلة للتنفيذ، ومن دون تخطيط ل ميكن 

معرفة الأهداف ول كيفية حتقيقها، فغياب 

ي�سري  اجل��ه��از  يجعل  ال�سليم  التخطيط 

يقود  مم��ا  وارجت��ال��ي��ة،  ع�سوائية  بطريقة 

اإىل التخبط يف الأداء، واإىل اإجراءات اإدارية 

غري متنا�سقة، التي توؤدي اإىل تذمر وعدم 

وبالتايل  باجلهاز،  عالقة  له  من  كل  ر�سا 

يكون هناك هدر للجهود والإمكانات املادية 

والب�سرية.

م����ا مي���ي���ز اخل���ط���ة اجليدة  اأه������م  ل���ع���ل   

منهج  وف��ق  وتدرجها،  ومرونتها  واقعيتها 

علمي مدرو�س، مما ي�سهل تنفيذ بنود تلك 

اخلطة، وبالتايل تفاعل اجلهاز مع اأهداف 

التخطيط �سرورة  ويعد  وعنا�سر اخلطة، 

ملحة واأداة فعالة للقيام بالأعمال واإجنازها، 

اأهدافها باأعلى قدر ممكن  و�سمان حتقيق 

م��ن ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة، وال��ت��خ��ط��ي��ط هو 

تهدف  التي  الديناميكية  العمليات  اإح��دى 

مل�ساعدة اجلهاز على و�سع اخلطط والروؤى 

بعيداً  اجلهاز،  وخطط  مل�ساريع  امل�ستقبلية 

عن التخمني واملعلومة غري ال�سحيحة.

 اإن التخطيط التطويري يهدف اإىل و�سع 

التطويرية  امل�ستقبلية  والربامج  اخلطط 

الحتياجات  على  وب��ن��اء  التنفيذ،  مو�سع 

على  وال��ع��م��ل  الأداء،  ل��ت��ح�����س��ني  ال��ف��ع��ل��ي��ة 

ب�سكل  العمل  واإج�����راءات  اأ�ساليب  حت��دي��ث 

علمي مدرو�س، من اأجل رفع كفاءة اجلهاز 

من الناحيتني الإدارية والتنظيمية، وكذلك 

رفع مهارات العاملني فيه وفق خطة زمنية 

ت��ب��ع��اً لأول���وي���ات الح��ت��ي��اج ال��ف��ع��ل��ي، وهذا 

يعني اأن التخطيط يعترب اإحدى الوظائف 

الإدارة  م�ستوى  على  يتم  للحكومة،  املهمة 

ويعك�س  احل��ك��وم��ي��ة،  الأج��ه��زة  يف  اليومية 

اجلماعية  وامل�سكالت  والرغبات  احلاجات 

اأن  لب��د  لذلك  ك��اف��ة،  املواطنني  تهم  التي 

النظم  بتطوير  مقرتناً  اأو  متوازناً،  يكون 

يكون  الإداري���ة، كي  والهياكل  والإج����راءات 

لالإمكانات  وا�ستثمار  �سامل  تطوير  هناك 

ال��ب�����س��ري��ة وامل����ادي����ة م���ن اأج�����ل رف����ع كفاءة 

اجلهاز.

ال�سعبة  العمليات  من  لي�س  التخطيط   

واملعقدة، بل هو على عك�س ذلك عند توفر 

فجميعنا  ال���ف���ع���ال،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ت��ط��ل��ب��ات 

العملية  ي��وم��ي  وب�سكل  حياتنا  يف  من��ار���س 

اأو غري مبا�سر،  ب�سكل مبا�سر،  التخطيطية 

على  ي�ستمل  اأن  يجب  الناجح  فالتخطيط 

ر�سالة  و���س��وح  ومنها  الأ���س��ا���س��ي��ة  العنا�سر 

ومهمة اجلهاز، وكذلك وجود روؤى م�ستقبلية 

ي�سعى  التي  الأ�سا�سية  الأه��داف  تنطلق من 

اإىل حتقيقها، والزمن الذي تغطيه  اجلهاز 

اخلطة، وتكاليف ذلك، اإ�سافة اإىل اأنه ل بد 

اأن تكون اخلطة نابعة من واقع بيئة العمل، 

اأن  ب��د  ول  املنظمة،  اأه���داف  م��ع  ومن�سجمة 

ب�سكل  يعمل  للتخطيط  فريق  هناك  يكون 

جماعي بالتن�سيق مع اإدارات اجلهاز لتحديد 

اأن تكون اخلطة وا�سحة  الأولويات، ويجب 

الظروف  وتراعي  والتطبيق،  الفهم  و�سهلة 

والتكنولوجية  الق��ت�����س��ادي��ة  والإم���ك���ان���ات 

والجتماعية، لذا يجب اأن يكون القائم على 

تت�سف  واأن  ط��رح��ه،  يف  واق��ع��ي��اً  التخطيط 
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اخلطة باملرونة والقابلية للتغيري والتطوير 

مبا يحقق اأهداف اجلهاز، ولبد من �سمولها 

العمل مبوجبها،  على خطوات وا�سحة يتم 

ت�ستمل  اأن  ناجحة لبد  تكون اخلطة  ولكي 

على اأهداف ومقايي�س حمددة وواقعية قابلة 

للقيا�س والتقومي، اإ�سافة اإىل اأهمية وجود 

تطبيق  ومتابعة  الإجن�����ازات  لتقييم  خطة 

اخل���ط���ط وف����ق الأه�������داف وال���وق���ت املحدد 

والإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة، وامل�����س��وؤول��ي��ة تقع على 

اإعداد  يف  اأ�سهموا  الذين  والأف���راد  الإدارات 

�سواء من  املعلومات،  اخلطة للح�سول على 

اأو على م�ستوى  خالل العاملني يف اجلهاز، 

للم�ساركة  العالقة  ذات  الأخ��رى  القطاعات 

لديهم  ما  اإىل  وال�ستماع  اخلطة  اإع���داد  يف 

امل�سروع  من  ج��زءاً  من مقرتحات، وجعلهم 

العاملون  ي��ت��ع��رف  اأن  ولب���د  التخطيطي، 

يف الأج���ه���زة ع��ل��ى حم��ت��وى اخل��ط��ة، وذلك 

م��ن اأج����ل اإجن����اح اخل��ط��ة وحت��ق��ي��ق اجلهاز 

هو  ال�سليم  التخطيط  ف��اأ���س��ا���س  لأه���داف���ه، 

اإليها  التو�سل  مت  التي  املعلومات  جمموعة 

ذات العالقة بالأهداف املراد حتقيقها.

�سرورة  التخطيط  اإن  ال��ق��ول  خ��ال���س��ة 

واإجنازها  ب��الأع��م��ال  للقيام  وفعالة  ملحة 

ممكن  ق��در  باأعلى  الأه���داف  بلوغ  و�سمان 

التخطيط  اأن  كما  والفعالية،  الكفاءة  من 

وظيفة املديرين يف التنظيم مهما اختلفت 

م�ستوياتهم، فكل مدير م�سوؤول عن و�سع 

اأو  خطط تتناول اجلوانب املختلفة الفنية 

الإنتاجية، فالتخطيط اإذاً �سروري جلميع 

القيادات يف امل�ستويات املختلفة، ولكن تزداد 

الإداري،  امل�ستوى  يف  ارتفعنا  كلما  اأهميته 

كما يكون اأكرث �سموًل يف امل�ستويات العليا.
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تنمية المهارات 
اإلستراتيجية للقادة 

العميد الركن

عاي�ض بن مثيب املطريي

مدير اإدارة العمليات بقوة منطقة الريا�ض

الأم��ن اخلا�سة، ممثلة يف  ق��وات  لقد �سعت 

ق��ائ��د ق���وات الأم���ن اخل��ا���س��ة، اإىل اإي��ج��اد قادة 

مميزين للتعرف على الأ�س�س العلمية والأبعاد 

القيادة  جم���ال  يف  الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ي��دان��ي��ة 

بنا من  »ال��ع��ومل��ة« وم��ا يحيط  الأمنية يف ظ��ل 

اأحداث داخلية وخارجية.

وقد قامت الإدارة العامة ل�سوؤون العمليات 

العربية  نايف  والتن�سيق مع جامعة  بال�سعي 

علمي���ة  ح��ل��ق��������������ات  ل��ع��ق��د  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل�����������وم 

الإ�سرتاتيجية  امل���ه���ارات  تنمية   « ب������  خا�س���ة 

وتوفر  اخلا�سة،  الأم���ن  ق��وات  ل�سباط  للقادة« 

املتخ�س�سني يف جمال  والأ���س��ات��ذة  الأك��ادمي��ي��ني 

الفكر ال�سرتاتيجي وتنمية املهارات القيادية.

وقد عقدت احللقة العلمية الأوىل اخلا�سة 

الفرتة  خ��الل  اخلا�سة  الأم���ن  ق��وات  ل�سباط 

1430/10/18ه�����. كما عقدت احللقة  من 14 - 

من  ال��ف��رتة  خ��الل  الثانية  اخل��ا���س��ة  العلمية 

احللقات  ا�ستملت  وق��د  1431/7/18ه�������،   -  14

العلمية اخلا�سة على املوا�سيع التالية: 

»ماهيتها،  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م    -1

وخ�سائ�سها«.

2- الدور الإ�سرتاتيجي للقيادات الأمنية يف 

الأمري نايف لقوات الأمن اخلا�سة:

»تسلحتم بالعلم 
إضافة إلى خبراتكم 
الميدانية«

ظل »العوملة«. 

3-  الإ�سرتاتيجية الأمنية العربية »ملكافحة 

الإرهاب« و«مكافحة املخدرات«. 

4-  القيادة الأمنية واإدارة الأزمات.

5- الأ�ساليب وامل�ستجدات احلديثة يف اإدارة 

الأزمات و�سبل مواجهتها ا�سرتاتيجياً.

6- التفكري الإ�سرتاتيجي وتطبيقاته. 

وتطبيقاته  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط   -7

الأمنية.

الإ�سرتاتيجية  القيادات  ومهام  وظائف   -8

الأمنية.

9- املهارات الإ�سرتاتيجية للقيادة الأمنية.

لالأمن  ال���ع���رب���ي���ة  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة   -10

الفكري.

11- ق�سايا وم�سكالت اإ�سرتاتيجية عربية.

12- مهارات العالقات الإن�سانية للقيادة.

اكت�سب اخل��ري��ج��ون م��ن ه��ذه احللقة  وق��د 

ال�سرتاتيجي،  الفكر  عن  معلومات  العملية 

مب�ستقبل  ال��ق��ائ��د  اه��ت��م��ام  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال����ذي 

الوحدة، اأو الإدارة ونقلها اإىل م�ستوى متطور 

يتوافق مع امل�ستجدات امل�ستقبلية التي تفر�سها 

الظروف املحيطة بنا داخلياً وخارجياً، كذلك 
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ومتطلباتها  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  معرفة 

من ال�ستعانة باملخت�سني واخلرباء، وم�ساركة 

الوحدة من  القيادة لتطوير  جميع م�ستويات 

حيث التدريب والتاأهيل والتجهيز.

ال��ذي ل  القادة بالأمن الفكري  اإمل��ام  كذلك 

القت�سادي  والأم��ن  الداخلي  الأم��ن  يقل عن 

الوطن من  اأبناء  ال�سيا�سي يف حماية  والأم��ن 

ال��غ��زو ال��ف��ك��ري يف ظ��ل »ال��ع��ومل��ة« ع��ن طريق 

وكذلك  املبا�سر..  وغري  املبا�سر  بهم  الت�سال 

للقيادات  الإن�سانية  العالقات  مبهارات  الإمل��ام 

م��ع م��روؤو���س��ي��ه��م وال��ع��الق��ات الإن�����س��ان��ي��ة مع 

اجلمهور.   

العلمية  امل�ساركني يف احللقة  اأح��د  وك��وين 

الثانية، فقد توافق تخرجنا مع حفل تخرج 

اجل��ام��ع��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام 1431ه������ ل��ك��وك��ب��ة من 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  طلبتها، 

الثاين  النائب  عبدالعزيز،  بن  نايف  الأم��ري 

الداخلية،  ووزي���ر  ال����وزراء،  جمل�س  لرئي�س 

وكان يل ال�سرف العظيم بال�سالم على �سيدي 

اإذ  ال��ك��رمي،  �سموه  ي��د  م��ن  ال�سهادات  وت�سلم 

التخرج، و�ساأل مدير اجلامعة عن  لنا  بارك 

التخ�س�س، وهو ي�سد على يدي، فاأجابه مدير 

الغامدي  بن �سقر  اأ.د. عبدالعزيز  اجلامعة 

قائاًل »تنمية املهارات الإ�سرتاتيجية للقادة«، 

»ت�سلحتم  اأب����وي  ب�����س��وت  وق���ال  اإيّل  فالتفت 

بالعلم اإ�سافة اإىل خرباتكم امليدانية«، فاأجبت 

»بنعم«، وهذا الف�سل يعود بعد اهلل ل�سموكم 

اأن���ه ق��د خ�سنا بهذا  ال��ك��رمي، وك��ن��ت اأح�����س��ب 

القطاع،  اإ�سرتاتيجية  عليه  لنبني  التوجيه 

واإذا ب�سمو �سيدي يف كلمته اخلتامية للحفل 

ا�سرتاتيجي  كمطلب  ال��وط��ن  لأب��ن��اء  يعلنها 

للت�سلح بالعلم، اإذ قال، حفظه اهلل: »اإن مك�سب 

الأوطان هم الرجال، ومك�سب الرجال العلم، 

خ�سو�ساً  اجل��ه��ل،  يقبل  ل  زم���ن  يف  ون��ح��ن 

وهنا  عليه«،  ويحثنا  بذلك  ياأمرنا  ديننا  اأن 

حتليل  واملفكرين  وال��ُك��ّت��اب  للباحثني  اأت���رك 

الأبعاد الإ�سرتاتيجية لتوجيه �سموه الكرمي 

ومردودها على الدولة، ونحن نعلم اأن هناك 

دوًل لي�س لديها موارد �سوى الت�سلح بالعلم 

واملعرفة، وهي الآن من الدول املتقدمة. 
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نظام
التأديب العسكري 

الـــعمـيـــد 

غريب  بـن  خلـف  الـ�صمــري

رئي�ض املجل�ض التاأديبي الع�سكري

لتحقيق  يكون  دائــمــًا  »الــتــاأديــب« 

العدالة بني النا�ض كافة، ويكون رادعًا 

لأي اإن�سان ت�سول له نف�سه ارتكاب اأي 

ُجرم يعاقب عليه القانون، �سواء مدنيًا 

الذي  املخطئ  لردع  وهو  ع�سكريًا،  اأو 

يرتكب اإثمًا ُيعاقب عليه... والتاأديب 

دائمًا هو عنوان احلقيقة والعدل.

احلرمني  خ��ادم  موافقة  كانت  هنا  من 

جمل�س  رئ��ي�����س  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني، 

اخل��دم��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، ع��ل��ى م�����س��روع نظام 

التاأديب الع�سكري، وذلك يف اجتماع جمل�س 

اخلدمة الع�سكرية الأول لهذا العام 1431ه�، 

ومن ميزات هذا النظام:

درجتني  على  التقا�سي  مكنة  اأت���اح   -1

ابتدائية  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  جل��م��ي��ع 

واأخ�����رى ا���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة، وه����ذه امل��ك��ن��ة حتقق 

�سمانة كبرية للمتهم بفح�س الدعوة من 

جمل�سني تاأديبيني.

الخت�سا�س  ل��ذوي  اأف�سلية  اأعطى   -2

يف ال�سريعة اأو القانون “الأنظمة” يف تويل 

التقا�سي.

3 -   اأعطى �سلطة للمجل�س التاأديبي يف 

حتديد اجلرائم املخلة بال�سرف اأو الأمانة، 

وهذه املرونة من متطلبات ال�سرعة يف البت 

باجلرائم  قائمة  الدعوى وحتديد  يف هذه 

امل��خ��ل��ة ب��ال�����س��رف والأم����ان����ة وي��ت��واك��ب مع 

اإ�سدار  يف  وامل�����س��اواة  ال��ع��دال��ة  مقت�سيات 

الإحكام.

4- حدد هذا النظام اأجاًل ملحو العقوبة 

التاأديبية و�سقوطها بالتقادم، وهذا الإجراء 

مل يكن  معلوماً يف معظم اأقا�سي التاأديب.

5- امل���اأم���ول م���ن ج��م��ي��ع ال��ق�����س��اة على 

وم�سمياتهم  الق�سائي  ترتيبهم  اخ��ت��الف 

يكفلها  التي  ال�سمانات  اح��رتام  ودرجاتهم 

النظام واأهمها وجود حتقيق نزيه وحمايد 

يوؤدي اإىل نتيجة م�ست�ساغة  توؤيدها الوقائع 

الثابتة، مع احرتام الإجراءات التي يقررها 

اإع���الن )اإب���الغ( �سحيح  النظام م��ن وج��ود 

مبوعد اجلل�سة بوقت كاٍف على  اأن ي�سمل 

املن�سوبة على  هذا الإع��الن حتديد التهمة 

وجه قاطع. 

6- و���س��ائ��ل الإث���ب���ات ت��غ��ي��ب ك��ث��رياً عن 

ق�ساة التاأديب واأهمها على الإطالق:

اأ - الكتابة. 

ب - �سهادة ال�سهود )البينة(.

ج - الإقرار )العرتاف(.

د - القرائن .

 ه� - اخلربة .

 و - املعاينة. 

ز – اليمني.

وه��������ذا �����س����ائ����د يف ق���������س����اء اجل����ن����اي����ات 

)ال�سرعي( اأكرث منه يف ق�ساء التاأديب، لكنه 

يظل اإحدى و�سائل الإثبات على كل حال.
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وهناك و�سائل اأخرى يندر ا�ستخدامها يف 

ق�ساء التاأديب

احلكم  اإ���س��دار  م�ستلزمات  اأه���م  م��ن   -

)رئي�س  القا�سي  قناعة  التاأديب  دعاوى  يف 

املجل�س( واأع�ساء هيئة املحاكمة التاأديبية، 

وه����ذه ال��ق��ن��اع��ة ت��ت��ح��ق��ق م���ن خ���الل اأم���ور 

اأه��م��ه��ا الط���الع ال��دق��ي��ق على وقائع  ع��دة 

ي�سكل  وه��ذا  وفح�سها،  التاأديبية  الدعوى 

ال���دع���وى، ثم  ال��ت�����س��ور الأويل ع��ن م�����س��ار 

تقييم ال�ستجواب، وما  ا�ستمل عليه ملف 

والأقوال  كاملحا�سر  اإثباتات  من  التحقيق 

املتهم   ب��ه  املكلف  العمل  وطبيعة  وال�سهود 

النهائي  التحقيق  ثم  وق��ائ��ع،  من  وغريها 

الذي يجريه املجل�س بح�سرة املتهم و�سماع 

اأق���وال���ه م��ب��ا���س��رة، واأخ������رياً امل����داول����ة  بني 

والأع�ساء(،  املجل�س  )رئي�س  املجل�س  هيئة 

الق�سائية  القناعة  ت�سكل  اخلطوات  وه��ذه 

ال���الزم���ة لإ����س���دار ح��ك��م ي��رت��اح ل��ه �سمري 

قا�سي التاأديب ويوافق النظام.

اأه���م عنا�سر تطوير  م��ن  ال��ت��دري��ب   -  

رئي�س  ح�����س��ور  ي��ل��زم  اإذ  ال���ت���اأدي���ب،  ق�����س��اة 

للدورات  املجل�س  هيئة  واأع�����س��اء   املجل�س 

والندوات واملوؤمترات الق�سائية التي تدور 

فيها،  ي�ستجد  وما  الخت�سا�س،  هذا  حول 

املتقدمة  ال����دول  اأق��ا���س��ي  والط�����الع ع��ل��ى 

وال�سديقة لال�ستفادة منهم يف هذا املجال، 

والتاأديبية  الق�سائية  امل���دار����س  وم��ع��رف��ة 

الق�سائية  الإج�����راءات  امل��ت��ط��ورة يف جم��ال 

واأ�سباب  املذكرات،  ال�سياغة وكتابة  وح�سن 

اإدارة  وكيفية  الق�سائية،  الأحكام  وحيثيات 

اأمثل  ب�سكل  التاأديبية  واملجال�س  الهيئات 

يحقق الهدف منها.

التاأديبي  القرار  اأو  التاأديبي  احلكم   -

اأن���ه ع��ن��وان احلقيقة  ي��ف��رت���س ف��ي��ه دائ��م��اً 

وامل�ستهدف لتحقيق العدالة بني املنت�سبني 

امل��ح��ق��ق للردع  ال��ع�����س��ك��ري، وه����و  ل��ل��ع��م��ل 

بنوعيه اخلا�س للمتهم حتى ل يكرر فعله 

اأحد حذوه،  الآث��م، وللبقية حتى ل يحذو 

وهذا احلكم يفرت�س فيه ح�سن ال�سياغة 

عباراته  ت��ك��ون  واأن  ال���ر����س���ني،  وال�����س��ب��ك 

وا�سحة ل لب�س فيها ول غمو�س، وم�ستنداً 

الدعوى،  م��ن  متح�سلة  وق��ائ��ع  على  فيها 

املطبقة،  ال��ن��ظ��ام  م�����واد  ع��ل��ى  وم�����س��ت��م��اًل 

وحا�سماً قاطعاً للدعوى التاأديبية.

وباهلل التوفيق،،،
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العربية  المملكة  اإن   •
اأن  ج��دا  لفخورة  ال�سعودية 

ت�سع كل اإمكاناتها، و تجند 

كل طاقاتها من اأجل خدم�ة 

الح�رام  اهلل  ب���ي���ت  ح���ج���اج 

الذين يحلون في بالده�م و 

بين اأ�سقائه�م و اإخوانهم.

الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -

• من راأى ما نحن فيه الآن 
وعمرانية  ع��ل��م��ي��ة  ن��ه�����س��ة  م���ن 

و�سحية، وما كنا عليه في ال�سابق 

ل ي�سدق باأنه خالل هذا الزمن 

النه�سة  ه���ذه  ق��ام��ت  ال��ق��ي��ا���س��ي 

اهلل  بف�سل  ذل��ك  ك��ل  المجيدة، 

بكتابه  تم�سكنا  بف�سل  ثم  علينا 

المجيد و�سنة نبيه �.

الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -

اأن  ت����ري����د  اأم��������ة  ك�����ل   •
فيها  ف��رد  لكل  لب��د  تنه�ض 

ثالث   ب���واج���ب���ات  ي���ق���وم  اأن 

اأول����ه����ا واج���ب���ات���ه ن���ح���و اهلل 

واجباته  وث��ان��ي��ه��ا  وال���دي���ن، 

ف���ي ح��ف��ظ اأم���ج���اد اأج�����داده 

واجباته  وثالثهما  وب���الده، 

نحو �سرفه ال�سخ�سي.

الملك عبدالعزيز اآل �شعود  - رحمه اهلل -

كلمة  اج�����ت�����م�����اع  اإن   •
الم�سلمين وتوحيد �سفوفهم، 

ول�����م ���س��ع��ث��ه��م ه����و اأع����ظ����م ما 

ي���ج���ب ع���ل���ى ك�����ل م�������س���ل���م اأن 

اأدعو  اإنني  و  لتحقيقه،  يعمل 

يجمعوا  اأن  جميعا  الم�سلمين 

واأن  ���س��ف��وف��ه��م  ال���ح���ق  ع���ل���ى 

يوحدوا كلمتهم و اأن يكونوا كالبنيان المر�سو�ض.

الملك �شعود بن عبد العزيز - رحمه اهلل -         

يعتر�ض  اأن  اهلل  معاذ   •
فهو  التقدم  �سبيل  الإ���س��الم 

العزة  ودي�����ن  ال���ت���ط���ور  دي����ن 

ودي���ن ال��ك��رام��ة وي��ج��ب على 

الم�سلمين عامة وعلى العرب 

يت�سلوا  اأن  خ��ا���س��ة  ب�����س��ف��ة 

ببع�سهم، و اأن يتفاهموا واأن 

يعت�سموا بحبل اهلل.

الملك في�شل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -
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المملكة  في  التعليم   •
ن�����م�����وذج م���ت���م���ي���ز ورك����ي����زة 

رئ����ي���������س����ي����ة ل���ال����س���ت���ث���م���ار 

وال����ت����ن����م����ي����ة، والأج�������ي�������ال 

ال������ق������ادم������ة ه�������م ال������ث������روة 

بهم  والهتمام  الحقيقية، 

هدف اأ�سا�سي.

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -

لقد ك��ان المتقاعدون    •
حرا�ض الأمن فعال ولي�ض قوًل، 

اأر�ض  على  واجبهم  اأدوا  فقد 

ال���واق���ع ف��ي ال���دف���اع ع��ن اأمن 

والمقيم  وال��م��واط��ن  ال��وط��ن 

ما  وال��دل��ي��ل  الكثير  وح��ق��ق��وا 

تعي�سه المملكة بف�سل اهلل ثم 

الحرمين  خ��ادم  قيادة  بف�سل 

ال�سريفين.

الأمير محمد بن نايف - حفظه اهلل -

ال���ت���ح���دي���ات  ك�����ل  م�����ع   •
المحيطة بالعمل الأمني يقوم 

رجال الأمن بواجبات عظيمة 

ال�سكينة  ت��وف��ي��ر  ���س��ب��ي��ل  ف���ي 

والطمئنان لقا�سدي الأماكن 

المقد�سة من الحجاج والزوار 

والمعتمرين.

الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -

لل�سالم  خ����دم����ت����ن����ا   •
عقيدتنا  تعاليم  م��ن  نابعة 

الإ���س��الم��ي��ة، والإ����س���ه���ام في 

العالمي  ال�������س���الم  خ���دم���ة 

ي���ج���ن���ب ال���ب�������س���ري���ة وي����الت 

الحروب والدمار

الأمير �شلطان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -         

• اإن ما ن�سعى اإليه الآن 
التعاون  اأوا����س���ر  ت��ق��وي��ة  ه��و 

بين اأجهزة الأمن المختلفة 

والكامل  ال�سامل  والتن�سيق 

وال����ع����م����ل ع���ل���ى ا����س���ت���خ���دام 

التقنية الحديثة في المجال 

الأمني.

الأمير اأحمد بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -
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الرائد الدكتور

عبداهلل بن عودة

الإدارة العامة ل�شوؤون العمليات

اإلرهـــــــاب... 
ومعضلــــته 
االصطالحية

وعلى  للإرهاب،  العاملية  املجابهة  خ�شم  يف 

امل�شتوى اجلماعي، تربز م�شاألة عدم اتفاق الدول 

الأع�شاء يف الأمم املتحدة على تعريف الإرهاب، 

جلميع  املع�شلت  مع�شلة  ت��زال  ول  كانت  وق��د 

املوؤمترات والتفاقات الدولية املتعلقة مبكافحة 

الإرهاب الو�شول اإىل تعريف يتفق عليه جميع 

اإيجاد تعريف  املوؤمترين، وم�شاألة اخللف حول 

مقبول للإرهاب لي�شت من امل�شائل اجلديدة، كما 

يت�شور البع�ض، فقد اأُ�شبعت بحثًا منذ 1934م، و 

هو العام الذي �شهد اغتيال الإ�شكندر الأول ملك 

لوي�ض  الفرن�شي  اخلارجية  ووزير  يوغو�شلفيا، 

بارتو يف مر�شيليا بفرن�شا.

قبل اخلو�ض يف اجلدل الدائر حول تعريف 

الإرهاب، هناك بع�ض الأمور التي ينبغي اأخذها 

بالعتبار وهي كما ياأتي:

اإن اأي �سكل من اأ�سكال التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب هو بحاجة 

اإىل اإطار عام ينطلق من التعريف، الذي من دون الإجماع عليه ت�سبح 

م�ساألة التعاون عملية معقدة، وعليه فاإن عدم التفاق حول تعريف 

الإرهاب هي ق�سية مركزية تعوق التعاون الدويل يف جمال مكافحة 

الإرهاب.

الإره��اب يف الع�سر احلديث لي�ض له حدود جغرافية، ول ميكن 

اأو عرق معني، فال يجوز و�سف فئة معينة  اأو دين  اإحلاقه مبجتمع 

ال��ف��ئ��ة، وه��و م��ا ُيعرف  ل��ه��ذه  ب��الإره��اب لنت�ساب بع�ض الإره��اب��ي��ني 

حتميل  اأي   ”Guilt by Association”�ب الغربية  ب��الأدب��ي��ات 

اأو دين، وقد بنينّ اهلل عز  اأو عرق  اأو فرد وزر قريب لهم بدم  جماعة 

وجل هذا الأمر بقوله تعاىل )ول تزر وازرة وزر اأخرى(.

اإنه وعلى رغم الإجماع الدويل على جترمي العمليات الإرهابية 

�سد املدنيني الأبرياء، طبقاً لقرار الأمم املتحدة ال�سادر يف دي�سمرب 

والو�سائل  الإره���اب  تعريف  على  خ��الف��اً  اأي�ساً  هناك  اأن  اإل  1997م، 

املنا�سبة ملكافحته.

اخلالف الدويل حول تعريف الإرهاب يرتكز ب�سكل رئي�ض حول 

والدول  امل�سلح  بالكفاح  وحقها  الوطنية  التحرر  ح��رك��ات  م�ساألتي 

الراعية لالإرهاب.

الإرهاب مبفهومه ال�سائد هو اأداة هدم ول ميكن تربيره، ولكن 

اأعمال  وتو�سف  ت�سنف  وظاملة  انتقائية  وب�سورة  احل��الت  بع�ض  يف 

املقاومة الوطنية كتلك التي يقوم بها الفل�سطينيون �سد الحتالل 

والعدوان الإ�سرائيلي كاأعمال اإرهابية.

اأن الإره��اب لي�ض فقط �سالح ال�سعفاء، كما  اإدراك  اإنه من املهم 

يت�سور البع�ض، واإمنا هو اأي�ساً �سالح الأقوياء، ومثال ذلك عمليات 

ما  وه��و  الفل�سطينيني،  املدنيني  �سد  الإ�سرائيلي  والقمع  البط�ض 

ُيعرف باإرهاب الدولة.

لقد كانت ول تزال الق�سية الفل�سطينية حمور اجلدل الرئي�ض يف 

املثال ت�سنف  اإيجاد تعريف متفق عليه لالإرهاب، فعلى �سبيل  طريق 

الفل�سطينية  الوطنية  املقاومة  اأع��م��ال  اإ�سرائيل  و  املتحدة  ال��ولي��ات 

لالحتالل كعمليات اإرهابية، وهو ما يتعار�ض مع الفقرة الثانية من 

املادة الأوىل مليثاق الأمم املتحدة التي تن�ض على حق ال�سعوب يف تقرير 

اأقرت املبداأ  1966م التي  امل�سري، وكذلك اتفاقية حقوق الإن�سان لعام 

القمع  عمليات  والإ�سالمية  العربية  ال��دول  ت�سف  املقابل  يف  نف�سه، 

اغتيال  وعمليات  ب��ال��داخ��ل  ال��ُع��زل  الفل�سطينيني  �سد  الإ�سرائيلية 

الرموز الوطنية الفل�سطينية يف الداخل واخلارج باإرهاب الدولة، كما 

يقت�سر فقط على  اخل��ارج مل  الإ�سرائيلية يف  الغتيالت  اأن م�سل�سل 
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الفل�سطينيني والعرب، واإمنا امتد لي�سمل »علماًء اأملان« ا�ستعانت بهم 

م�سر يف فرتتي اخلم�سينات وال�ستينات واأملان اآخرين اغتالتهم اإ�سرائيل 

بتهمة النتماء للنازية، وهكذا انخرطت اإ�سرائيل ومنذ قيامها وب�سكل 

�سد  والعلنية  ال�سرية  الإره��اب��ي��ة  العمليات  م��ن  ع��دة  باأ�سكال  منظم 

من ت�سنفهم بالأعداء، وقد كانت عملية اغتيال الفل�سطيني حممود 

العمليات  اآخر عملية يف �سل�سلة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املبحوح يف 

الأجهزة  تف�سح  اأن  قبل  الإ�سرائيلي  »املو�ساد«  يرعاها  التي  الإرهابية 

الأمنية الإماراتية اجلناة وتك�سف �سرتهم يف تفوق نوعي عر�ست فيه 

العاملية، حلقة  �سرطة دبي، وعلى م��راأى وم�سمع من و�سائل الإع��الم 

من حلقات اإرهاب الدولة الإ�سرائيلي، وعمليات تزوير جوازات اأوروبية 

موثقة بال�سور واأ�سرطة ت�سجيل للكامريات الأمنية.

لقد اأدانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف قرارها رقم 34/ 145، 

وال�سادر يف عام 1979م ا�ستمرار الأنظمة العن�سرية وال�ستعمارية يف 

اأعمال القمع والإرهاب �سد ال�سعوب وحرمانها من حقها يف ال�ستقالل 

وحق تقرير امل�سري وانتهاكات حقوق الإن�سان،  ومن قرارات اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة تلك ال�سادرة يف الدورة »42«، ورقم 159/42 يف 

عام 1987م، وقد اأدانت اإرهاب الدولة والأنظمة العن�سرية و الحتالل 

الأجنبي ودعت اإىل عقد موؤمتر دويل لتحديد مفهوم الإرهاب وهو ما 

اعرت�ست عليه الوليات املتحدة واإ�سرائيل.

ميتد اإرهاب الدولة »الإ�سرائيلي« من عمليات الغتيال والتفجري 

وغريها من العمليات الإرهابية الأخرى، التي يتبناها جهاز املو�ساد 

معلوم،  ه��و  كما  فاإ�سرائيل،  ال��ن��ووي،  الإره���اب  لي�سمل  الإ�سرائيلي، 

متتلك اأ�سلحة دمار �سامل مبا فيها ال�سالح النووي، ولكن ما ل يعلمه 

النووي  ل�ستخدام  ع�سكرية  عقيدة  اإ�سرائيل  ل��دى  اأن  ه��و  البع�ض 

ُتعرف بخيار �سم�سون »Samson Option«، ن�سبة اإىل »�سم�سون« 

اجلبار الوارد ذكره يف الأ�ساطري الإ�سرائيلية، الذي قام بهدم املعبد 

على نف�سه ومن معه من اأعدائه ليموتوا جميعاً، وقد �سدرت الكثري 

من الدرا�سات والكتب التي تبحث يف هذه العقيدة.

يثري اجلدل الدائر بخ�سو�ض تعريف الإرهاب مو�سوع ازدواجية 

اأحياناً  يتم  اإذ  املت�سابهة،  الق�سايا  ال��دول مع  تعامل بع�ض  املعايري يف 

نحو  النظر  وجهة  تختلف  واأحياناً  انتقائية،  ب�سورة  املعايري  تطبيق 

ق�سية من دولة اإىل اأخرى طبقاً للمعايري املتبناة واخللفيات الدينية 

لعبة   « كتابه  يف  امل�ساألة  ه��ذه  ه��اري  ج��ريال��د  خل�ض  وق��د  والثقافية، 

هاري« ال�سادر يف عام 1975م، وذلك بقوله املاأثور: »اإن من هو اإرهابي 

بالن�سبة ل�سخ�ض هو منا�سل من اأجل احلرية بالن�سبة ل�سخ�ض اآخر«

ل يكاد يخلو اأي تعريف دويل اأو اأكادميي لالإرهاب من ذكر العنف 

كعن�سر اأ�سا�سي، وهذا من وجهة نظر الكاتب اختزال للمعنى، فهناك 

نذكر منها على  اإرهابية بال عنف،  الأمثلة على عمليات  الكثري من 

اإي��الم« النف�سالية يف  �سبيل املثال ما قامت به جماعة »منور تاميل 

ال�ساي  حم�سول  من  �سخمة  �سحنة  ت�سميم  اأعلنت  حني  �سرييالنكا 

رف�ست  ب��دوره��ا  التي  الأوروب��ي��ة  امل��وان��ئ  يف  الر�سو  و�سك  على  كانت 

ا�ستقبال ال�سحنة، وكان الهدف من هذه العملية حتقيق �سربة موجعة 

هذه  الرئي�ض،  ع�سبه  الزراعة  متثل  الذي  ال�سرييالنكي،  لالقت�ساد 

اإرهابية خالية من العنف، فت�سنف  العملية هي مثال وا�سح لعملية 

»كاإرهاب اقت�سادي«.  انطالقاً من هذا املثال، فاإن الو�سول اإىل تعريف 

اأو   »Categorization« منا�سب لالإرهاب يتطلب تق�سيم ت�سنيفي

 ،»Conceptual« Clustering ما ُيعرف بالعنقدة ال�سطالحية

فعلى �سبيل املثال ل احل�سر من املمكن اأن نعنقد م�سطلح الإرهاب اإىل 

اإرهاب القت�سادي، �سيا�سي، فكري، اإرهاب الدولة، اأو حتى 

اإىل الإرهاب على ال�سبكة العنكبوتية اإلخ... هذه العنقدة 

ت�سهل الو�سول اإىل التعريف املالئم واملقبول »متفق عليه 

دول��ي��اً«، لكل �سنف من الإره���اب، وذل��ك بتفكيك وحتييد 

ال�����س��وء على ك��ل منها  ن��ق��اط اخل���الف وم��ن ث��م ت�سليط 

والتعمق يف بحثها.

ح�سراً  امل��ع��اي��ري  ازدواج���ي���ة  اأو  امل�سالح  اخ��ت��الف  لي�ست 

عليه  متفق  لالإرهاب  تعريف  اإىل  الو�سول  يف  العرثة  حجر 

دولياً، واإمنا اأي�ساً خليط من العوامل الدينية و الجتماعية 

هذه  كل  لآخ��ر،  بلد  من  تختلف  التي  والقانونية  والثقافية 

العوامل حتول دون ما تعتربه كل دولة اأو اأمة حماولة لفر�ض 

تعريف يتعار�ض مع دينه، اأو قيمه، اأو ثقافته، اأو قوانينه.
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لقد �صكلت اجلرائم االقت�صادية عدواناً 

ال��ك��رام��ة واحل��ق��وق االإن�����ص��ان��ي��ة وعلى  على 

حياة االإن�صان ومعا�صه، قبل اأن تكون عدواناً 

فاقت  ومكت�صباتها،  االأوط���ان  حرمات  على 

اأخ��رى، الأن حجم  اأي جرائم  يف خطورتها 

اأ���ص��د ���ص��راوة واأقوى  ال��دم��ار ال��ذي تخلفه 

احلا�صرة  االأجيال  ت�صمل  فاآثارها  ت��اأث��راً، 

وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وت���ن���ه���ك اق���ت�������ص���اد ال�����دول 

برباجمها  وت�����ص��ر  امل��ال��ي��ة،  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا 

احل�صاري،  وتقدمها  واالأم��ن��ي��ة  التنموية 

االقت�صادية  ال�صيا�صات  قدرة  من  وت�صعف 

وامل���ال���ي���ة وال��ن��ق��دي��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 

امل��ج��ت��م��ع، ول���ذل���ك ك���ان م���ن اأه����م واجبات 

اال�صتقرار  تن�صد  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  االأ����ص���رة 

الكرمي  وال��ع��ي�����ش  واالأم����ن����ي  االق���ت�������ص���ادي 

اخلطر  ذل��ك  ملكافحة  تتكاتف  اأن  لل�صعوب 

املقدم 

حامد بن داخل املطريي

الإدارة العامة للتخطيط وامليزانية

الجرائم االقتصادية .. عدوان عـــــــــــــلى حرمات الوطن والمواطن
نحن يف ع�سر من �سماته اأن العامل على ات�ساعه حتّول اإىل 

قرية �سغرية ذات م�سالح مت�سابكة وتاأثري متبادل بحكم دورة 

تقنية الت�سالت واملعلومات، على رغم الرتكيب الجتماعي 

الدول  اهتمام  ومع  دوله،  من  دولة  لكل  والثقايف  وال�سيا�سي 

املختلفة،  اأهدافها  لتحقيق  ومقدرتها  م��وارده��ا  با�ستثمار 

امل�ستوى  ورفع  القت�سادي،  النمو  معدل  زي��ادة  راأ�سها  وعلى 

للأ�سعار،  الن�سبي  ال�ستقرار  وحتقيق  لأف��راده��ا،  املعي�سي 

ومعاجلة امل�سكلت القت�سادية كالت�سخم والبطالة وحتقيق 

الأن�سطة  يف  التو�سع  هذا  اأن  اإل  وم�ستدامة،  متوازنة  تنمية 

جلرائم  يزيد  اأو  مماثل  وتطور  تو�سع  �ساحبه  القت�سادية 

تقنية وم�سرفية عاملية عابرة للحدود الوطنية ل حدود لها 

ول هوية، تقوم بها جماعات ومنظمات ذات مهنية عالية يف 

ما  وهى  كافة،  والأن�سطة  املجالت  �سملت  اجلرمية  احرتاف 

ُت�سمى باجلرائم القت�سادية.

ال��داه��م م��ن خ��ال االإج����راءات التنظيمية 

والتن�صيقية واالأمنية والن�صو�ش اجلزائية 

التي تكفل حما�صرة هذه االآفة ومعاجلتها 

خطوات  واأوىل  ال���دويل،   املجتمع  وحماية 

ملفهوم  الدقيق  التحديد  يف  تكمن  ال��ع��اج 

لو�صف  كمنطلق  االق��ت�����ص��ادي��ة  اجل��رمي��ة 

يف  فاالختاف  الناجحة،  املكافحة  و�صائل 

ال�صعوب  لتغاير  طبيعية  نتيجة  املفاهيم 

واالأهداف  واالأ�ص�ش  والقواعد  العقائد  يف 

االقت�صادية،  اجلرائم  تف�صر  يف  والغايات 

وعلى تلك املفاهيم ُتبنى طرق الوقاية منها 

و�صبل عاجها مبا يتنا�صب مع ظروف كل 

دولة.

ول��ئ��ن ك��ان ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل قد 

عنف  يت�صمنها  ال  »ج��رمي��ة  ب��اأن��ه��ا  ع��ّرف��ه��ا 

اأن ال�صريعة  اإال  وتوؤدي اإىل خ�صارة مالية«، 
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الجرائم االقتصادية .. عدوان عـــــــــــــلى حرمات الوطن والمواطن

التصدي  في  المملكة  نجاح   n

لها بات نموذجًا عالميًا بشهادة 
المجتمع الدولي

n الجرائم االقتصادية... فيروس 

االقتصاد وجريمة العصر

n الجرائم االقتصادية ال يتضمنها 

عنف ولكن خسائرها المالية أكثر 
ضررًا على الشعوب

الإ�سالمية مل ت�سلنّم بهذا التعريف القا�سر 

لأنها بداية ل تفرق بني جرمية اقت�سادية 

الإ�سالمي  املفهوم  ولأن  اقت�سادية،  وغ��ري 

يتنّ�سم بال�سمول والدقة والو�سوح ومنع كل 

و�سيلة لالإف�ساد، ولذا جاء تعريفها �ساماًل 

ل��ك��ل ع��م��ل غ���ري م�����س��روع، اأو و���س��ي��ل��ة غري 

اإىل ك�سب م��ادي، وبالتايل  ت��وؤدي  م�سروعة 

القت�سادية  اجل��رمي��ة  مفهوم  يقت�سر  مل 

الأم����وال وم��ا يرتبط بها من  على ج��رائ��م 

الت�سريعات  يف  ه���و  ك��م��ا   � ف��ح�����س��ب  اأع���م���ال 

� كجرائم غ�سيل الأم��وال والغ�ض  الو�سعية 

والحتيال  والر�سوة  وال�سرقة  والختال�ض 

املالية  امل����راك����ز  وت����زوي����ر  امل�����ايل  وال���ف�������س���اد 

وجرائم  ال�سنوية،  وح�ساباتها  لل�سركات 

»الإنرتنت« املالية، وال�سطو على احل�سابات 

الو�سعية على رغم  فالت�سريعات  البنكية.. 

جترميها لتلك الأن�سطة وو�سعها العقوبات 

الالزمة لذلك، اإل اأنها يف مقابل ذلك قننّنت 

املحرمة،  لالأن�سطة  و�سيلة  تعترب  لأن�سطة 

اخلمور  وجت��ارة  واليان�سيب  القمار  كلعب 

التي  الربوية  واملعامالت  الدعارة  واأن�سطة 

وهنا  املقرت�سة،  ال��دول  مقدرات  ا�ستنزفت 

فال�سريعة  ��ي��ز،  ال��ت��منّ وم��ع��ي��ار  ال��ف��رق  يكمن 

الإ�سالمية جتلنّى جمالها يف هذا اجلانب يف 

منعها كل عمل حمرم، وكل و�سيلة مو�سلة 

بالباطل  النا�ض  اأم���وال  اأك��ل  فجعلت  اإل��ي��ه، 

دون  اأو عالنية من  �سراً  كان  �سواء  حراماً، 

ت�ساهل يف هذا التحرمي.

والتحديد  الأ����س���م���ل  امل���ف���ه���وم  ب���ه���ذا   

العربية  اململكة  �سيا�سة  ت��ك��ون��ت  ال��وا���س��ح 

القت�سادية،  اجل��رائ��م  ملكافحة  ال�سعودية 

وت�سريعات  اأنظمة  املفهوم  وفق هذا  ف�سننّت 
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و�سائل وقائية وعالجية  وانتهجت  مميزة، 

اجلرائم  ه��ذه  مكافحة  يف  اأ�سهمت  ناجحة 

 � بذلك  فاأ�سبحت  اآث��اره��ا،  من  والتخفيف 

وب�سهادة املجتمع الدويل � من اأكرث الدول 

للت�سدي  ال���رام���ي���ة  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا  يف  جن���اح���اً 

ل��ل��ج��رمي��ة الق��ت�����س��ادي��ة وغ�����س��ي��ل الأم����وال 

فاعلية  الأع�ساء  واأك��رث  الإره���اب،  ومتويل 

كاتفاقية  ال��دول��ي��ة،  الت��ف��اق��ي��ات  جميع  يف 

الأمم املتحدة عام 2000م ملكافحة اجلرمية 

بالريمو(،  )اتفاقية  الوطنية  املنظمة عرب 

الإرهاب  متويل  لقمع  الدولية  والتفاقية 

ملكافحة  ف��ي��ي��ن��ا  وات���ف���اق���ي���ة  1999م،  ل���ع���ام 

واملوؤثرات  باملخدرات  امل�سروع  غري  الجت��ار 

العقلية، وجمموعة )FATF( وجمموعة 

اخلليجية  والتفاقيات   ،)EGMONT(

الإره����اب  ملكافحة  والإ���س��الم��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة 

وجتربتها  ت�سريعاتها  نالت  وقد  ومتويله، 

واإجن���ازات���ه���ا ا���س��ت��ح�����س��ان واإع���ج���اب ال���دول 

واملنظمات الدولية كافة.

م���ن امل���ه���م ل��ت��دع��ي��م جن����اح امل��م��ل��ك��ة يف 

مكافحة اجلرمية، اإيالء مزيد من الهتمام 

والندوات  املوؤمترات  يف  الفاعلة  للم�ساركة 

التح�سريية  ال��ل��ج��ان  خ�����س��و���س��اً  ال��ع��امل��ي��ة، 

اجلرائم  مبكافحة  املخت�سة  ل��ل��م��وؤمت��رات 

الق��ت�����س��ادي��ة وامل���ال���ي���ة، ك���امل���وؤمت���رات التي 

وجمموعة   )FATF( جمموعة  تعقدها 

عن  ال�سنوي  وامل��وؤمت��ر   ،)EGMONT(

كلية  تقيمه  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي��ة  اجل��رائ��م 

“جي�س�ض” يف جامعة “كامربدج”، وموؤمتر 
ال�سفافية العاملية، واملوؤمترات التي يرعاها 

باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب 

واجلرمية، وذلك من خالل تقدمي بحوث 

واأوراق عمل تربز املعامل ال�سامية لل�سيا�سة 

وتهيئة  اجل����رمي����ة،  مل��ك��اف��ح��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 

يف  الأم��ن��ي  القت�ساد  يف  متخ�س�سة  ك��وادر 

امل��خ��ت�����س��ة، واجلهات  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

احلكومية ذات العالقة، واإك�سابها الرتاكم 

البحوث  وت�سجيع  ودع��م  والعلمي،  املعريف 

املتخ�س�سة  املنهجية  وال��درا���س��ات  الأمنية 

القت�سادية،  اجل��رائ��م  مكافحة  جم��ال  يف 

ومتويل  الأم���وال  غ�سيل  جرائم  خ�سو�ساً 

الإرهاب باعتبارهما اأقوى مكونات اجلرائم 

جتاوز  فقد  ���س��رراً،  واأ���س��ده��ا  القت�سادية، 

عام  يف  تبيي�سها  مت  ال��ت��ي  الأم�����وال  ح��ج��م 

ومن  دولر،  تريليون  على  يزيد  ما  2009م 

اأن حتتل ���س��دارة الهتمام  ث��منّ ف��ال غ��راب��ة 

من  الظاهرتني  بهاتني  يرتبط  مل��ا  العاملي 

كافة،  الأ�سعدة  على  وخطرية  �سلبية  اآث��ار 

والأمنية  القت�سادية  اجل��وان��ب  خ�سو�ساً 

للدول.

أمنية في  التي خصصت كوادر  الدول  أوائل  المملكة من   n

مجال االقتصاد األمني لمكافحة الجريمة االقتصادية

n السعودية من أكثر الدول نجاحًا في التصدي للجرائم االقتصادية 

وغسيل األموال وتمويل اإلرهاب

وأن��واع  أشكال  جميع  حرّمت  اإلسالمية  الشريعة   n

الجرائم االقتصادية 
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فرسان حول الرسول

حينما نقلب �شفحات تاريخنا الإ�شلمي جندها 

حافلة بالبطولت والأبطال الذين خا�شوا املعارك 

وحني  الأر�ض،  ربوع  يف  ون�شره  الإ�شلم  عن  دفاعًا 

مع  اأ�شهموا  الذين  العظماء  الرجال  �شرية  نتمثل 

الر�شول � يف ن�شر الدعوة الإ�شلمية والذود عن 

الإ�شلم وامل�شلمني، تظهر لنا الفاعلية العملية يف 

اأ�شرف  اأجنبتهم  الذين  الفر�شان،  الإ�شلم، فهوؤلء 

عقيدة  عن  اأرواحهم  قدموا  قري�ض  بني  بيوتات 

را�شخة واإميان قوي يف �شبيل الدين العظيم.

هوؤلء الرجال حملوا على كاهلهم ن�شرة الإ�شلم 

والر�شول، اإذ كانوا مت�شلني باهلل جل وعل يف دعائهم 

و�شلتهم، فكانوا ي�شربون الأعداء يف النهار ب�شهام 

دعوتهم  وكانت  الدعاء،  ب�شهام  الليل  ويف  احل��رب، 

م�شتجابة، باإذن اهلل.

ورج��ال  الإ���ش��لم��ي��ة،  الأم���ة  ن�����ضء  على  يجب 

اخلا�ض  الأم��ن  ق��وات  و»ف��ر���ش��ان«  كافة،  ال�شرطة 

والت�شحية  والقدوة  العربة  ياأخذوا  اأن  خ�شو�شًا، 

�شحوا  الذين  البوا�شل  الفر�شان  ه��وؤلء  من  واملثل 

ن�شرة  اأجل  من  ونفي�ض  غاٍل  كل  وبذلوا  باأرواحهم 

الإ�شلم وامل�شلمني.

والدته ون�ش�أته:

ولد �ل�سحابي �جلليل �سعد بن �أبي وقا�ص يف مكة �سنة 23 قبل 

�لهجرة، �أبوه مالك بن �أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن 

مرة، و�أمه حمنة بنت �سفيان بن �أمية �لأكرب بن عبد �سم�ص بن عبد 

�آمنة  �أهل  بني زهرة  وهو من  بن مرة،  بن كالب  بن ق�سي  مناف 

بنت وهب �أم �لر�سول � ، وقد كان �لر�سول � يعتز بهذه �خلوؤولة 

فقد ورد �أنه � كان جال�سًا مع نفر من �أ�سحابه فر�أى �سعد بن �أبي 

وقا�ص مقباًل فقال ملن معه: »هذ� خايل فلريين �مروؤ خاله«.

�لق�سي،  و�سناعة  �ل�سهام  بري  و��ستغل يف  قري�ص  �سعد يف  ن�ساأ 

وهذ� عمل يوؤهل �ساحبه لالئتالف مع �لرمي، وحياة �ل�سيد و�لغزو، 

وكان مي�سي وقته وهو يخالط �سباب قري�ص و�ساد�تهم ويتعرف على 

�أيام  �ملكرمة يف  �إىل مكة  �لو�فد  �لدنيا من خالل معرفة �حلجيج 

�حلج ومو��سمها، �ملتباينة �لأهد�ف و�ملتنوعة �لغايات.

دخوله الإ�سالم:

مبكرً�،  �إ�سالمه  وكان  عامًا،   17 �بن  وهو  �لإ�سالم  �سعد  دخل 

لثلث  و�إين  ي��وم،  علّي  �أت��ى  لقد   ...« فيقول:  نف�سه  عن  ويتحدث 

�لإ�سالم...!!«، يعني �أنه كان ثالث �أول ثالثة �سارعو� �إىل �لإ�سالم، 

وقد �أعلن �إ�سالمه مع �لذين �أعلنوه باإقناع �أبي بكر �ل�سديق �إياهم، 

وهم عثمان و�لزبري وطلحة وعبد�لرحمن بن عوف.

اأول من رمى �سهمًا

في �سبيل اهلل
سعد بن أبي وقاص
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مكانته عند ر�سول اهلل

َنا؟ 
َ
�أ َمْن  َر�ُسْوَل �هلِل!  َيا  ُقْلُت:  �َسْعٍد،  َعْن  �ملُ�َسِيِّب،  بِن  �َسِعْيِد  َعْن 

َقاَل: “�َسْعُد بُن َماِلِك بِن ُوَهْيِب بِن َعْبِد َمَناِف بِن ُزْهَرَة، َمْن َقاَل 

ِرَق َر�ُسْوُل �هلِل � 
َ
َغرْيَ َهَذ� َفَعَلْيِه َلعَنُة �هلِل”. َعْن َعاِئ�َسَة، َقاَلْت: �أ

َحاِبي َيْحُر�ُسِني �لَلّْيَلَة”.  �سْ
َ
احِلًا ِمْن �أ َذ�َت َلْيَلٍة َفَقاَل: “َلْيَت َرُجاًل �سَ

اَلِح. َفَقاَل َر�ُسْوُل �هلِل: “َمْن َهَذ�؟”. َقاَل  ْوَت �ل�ِسّ َقاَلْت: َف�َسِمْعَنا �سَ

ْحُر�ُسَك. َفَناَم َر�ُسْوُل 
َ
َنا َيا َر�ُسْوَل �هلِل! ِجْئُت �أ

َ
ا�ٍص: �أ ِبي َوَقّ

َ
�َسْعُد بُن �أ

ا َمَع َر�ُسْوِل �هلِل  �هلِل �  َحَتّى �َسِمْعُت َغِطْيَطُه. َعْن َجاِبٍر، َقاَل: ُكَنّ

ْقَبَل �َسْعُد بُن َماِلٍك. َفَقاَل َر�ُسْوُل �هلِل � : َ“هَذ� َخايِل، 
َ
�  �إِْذ �أ

ٌة، َوِهَي: �آِمَنُة  ِبِيّ  �  ُزْهِرَيّ َمّ �لَنّ
ُ
َنّ �أ

َ
يِن �ْمُروؤٌ َخاَلُه”. ُقْلُت: لأ َفْلرُيِ

�أبى  �َسْعٌد بن  َقاَل  ا�ٍص.  َوَقّ ِبي 
َ
�أ َعِمّ  �ْبَنُة  َمَناٍف،  َعْبِد  بِن  َوْهِب  ِبْنُت 

َة، َفَدَخَل َعَلَيّ َر�ُسْوُل �هلِل �  َيُعْوُديِن، َفَم�َسَح  َكّ وقا�ص: ��ْسَتَكْيُت ِبَ

ُل  ْدِري َوَبْطِني، َوَقاَل: “�لَلُّهَمّ ��ْسِف �َسْعدً�”. َفَما ِزْلُت ُيَخَيّ َوْجِهي َو�سَ

اَعَة. ِجُد َبْرَد َيِدِه �  َعَلى َكِبِدي َحَتّى �ل�َسّ
َ
يِنّ �أ

َ
ّ �أ �إِيَلَ

اأول �سهم يف الإ�سالم

يعترب �أول من رمى ب�سهم يف �سبيل �هلل، و�أول من رمي �أي�سا، و�أنه 

�لوحيد �لذي �فتد�ه �لر�سول باأبويه فقال له يوم �أحد: »�رم �سعد فد�ك 

�أبي و�أمي...«، ويقول علي بن �أبي طالب ما �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل 

يقول:  �أحد  يوم  �سمعته  فاإين  �سعدً�،  �إل  باأبويه  �أحدً�  يفدي  و�سلم  عليه 

“�رم �سعد... فد�ك �أبي و�أمي”. كان �سعد يعّد من �أ�سجع فر�سان �لعرب 
و�مل�سلمني، وكان له �سالحان رحمه ودعاوؤه، وكان جماهدً� يف غزوة بدر 

وكذلك �أحد.

قوة الإميان

�إىل  �أمه  فلجاأت  �لإ�سالم،  عن  و�سده  رده  حم��اولت  جميع  �أخفقت 

و�سيلة مل يكن �أحد ي�سك يف �أنها �ستهزم روح �سعد وترد عزمه �إىل وثنية 

في  وهزمهم  الفرس  “غطرسة”  كسر   n
معركة “القادسية”

الرسول “صلى اهلل عليه  الذي فداه  الوحيد   n
وسلم” بأبويه

يعود  و�ل�سر�ب، حتى  �لطعام  �أمه �سومها عن  �أعلنت  لقد  �أهله وذويه، 

�سعد �إىل دين �آبائه وقومه، وم�ست يف ت�سميم م�ستميت تو��سل �إ�سر�بها 

ت�سرف  كانت  وحني  �لهالك،  على  �أو�سكت  حتى  و�ل�سر�ب  �لطعام  عن 

�إليها ليلقي عليها نظرة ود�ع، موؤملني �أن  على �ملوت، �أخذه بع�ص �أهله 

يرق قلبه حني ير�ها يف �سكرة �ملوت، وذهب �سعد ور�أى م�سهد �أمه وهي 

وقال  �سيء،  كل  على  تفّوق  قد  كان  ور�سوله  باهلل  �إميانه  ولكن  تتعذب، 

لها: »تعلمني و�هلل يا �أّمه.. لو كانت لك مئة نف�ص، فخرجت نف�سًا نف�سًا 

ما تركت ديني هذ� ل�سيء.. فكلي �ن �سئت �أو ل تاأكلي«، وعدلت �أمه عن 

�سومها، ونزل �لوحي يحيي موقف �سعد، ويوؤيده فيقول:

}َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي 
ُئُكْم ِبَا ُكْنُتم َتْعَمُلوَن{  ِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَلَيّ ُثَمّ ِإَلَيّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبّ ْنَيا َمْعُروًفا َواَتّ الُدّ

)15( )�سورة لقمان(.

الدعوة املجابة

كان �سعد بن �أبي وقا�ص �إذ� رمى عدوً� �أ�سابه، و�إذ� دعا �هلل دعاء 

�للهم �سدد  له  �لر�سول �  �أجابه، وكان �ل�سحابة يردون ذلك لدعوة 

رميته، و�أجب دعوته ويروى �أنه ر�أى رجاًل ي�سب طلحة و�لزبري بن �لعو�م 

تتهددين  �أر�ك  �لرجل  فقال  �أدعو عليك،  �إذن  له  فقال  ينته  فلم  فنهاه 

قائاًل  يديه  رفع  ثم  ركعتني  و�سلى  وتو�ساأ  �سعد  فان�سرف  نبي!  كاأنك 

منك  لهم  �سبقت  �أقو�مًا  �سب  قد  �لرجل  هذ�  �أن  تعلم  كنت  �إن  �للهم 

�حل�سنى، و�أنه قد �أ�سخطك �سبه �إياهم، فاجعله �آية وعربة، فلم مي�ِص 
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n “إضراب” أمه عن الطعام لم يثنهِ عن اإلسالم

n ثالث من سارع بالدخول في اإلسالم
ودفاعه  موقفه  يحيي  الوحي  فيه  نزل   n

عن اإلسالم

غري وقت ق�سري حتى خرجت من �إحدى �لدور ناقة ناّدة ل يردها �سيء، 

�لنا�ص ثم �قتحمت �لرجل فاأخذته بني قو�ئمها،  حتى دخلت يف زحام 

وما ز�لت تتخبطه حتى مات.

غزوة اأحد

�سارك يف موقعة �أحد وتفرق �لنا�ص �أول �لأمر عن ر�سول �هلل �، ووقف 

�سعد يجاهد ويقاتل، فلما ر�آه �لر�سول �يرمي جعل يحر�سه ويقول له يا 

�سعد »�رم فد�ك �أبي و�أمي«، وظل �سعد يفتخر بهذه �لكلمة طو�ل حياته.

معركة القاد�سية

خرج �سعد يف 30 �ألف مقاتل للقاء �لفر�ص �ملجتمعني يف �أكرث من 100 

باأنو�ع متطورة من عتاد و�سالح،  �ألف من �ملقاتلني �ملدربني �ملدججني 

ويتوىل قيادة �لفر�ص ر�ستم، وقبل �ملعركة كانت �لر�سائل بني �سعد و�أمري 

�ملوؤمنني عمر بن �خلطاب ومنها:

يا �سعد بن وهيب.. ل يغّرّنك من �هلل، �أن قيل: خال ر�سول �هلل و�ساحبه، 

�سريفهم  و�لنا�ص  بطاعته..  �إل  ن�سب  �أح��د  وب��ني  بينه  لي�ص  �هلل  ف��اإن 

يتفا�سلون  ع��ب��اده..  وه��م  ربهم،  �هلل  ���س��و�ء..  �هلل  ذ�ت  يف  وو�سيعهم 

بالعافية، ويدركون ما عند �هلل بالطاعة. فانظر �لأمر �لذي ر�أيت ر�سول 

�هلل �  منذ بعث �إىل �أن فارقنا عليه، فاألزمه، فاإنه �لأمر. ثم يقول له: 

»�كتب �إيل بجميع �أحو�لكم.. وكيف تنزلون؟ و�أين يكون عدّوكم منكم.. 

و�جعلني بكتبك �إيل كاأين �أنظر �إليكم«..!!«.

ليكاد  �إنه  �سيء حتى  له كل  �ملوؤمنني في�سف  �أمري  �إىل  �سعد  ويكتب 

يحدد له موقف كل جندي ومكانه، وقد �أو�سى عمر �سعدً� بدعوتهم �إىل 

�لإ�سالم، وينفذ �سعد و�سية عمر، فري�سل �إىل ر�ستم قائد �لفر�ص نفرً� 

من �سحابه يدعونه �إىل �هلل و�ىل �لإ�سالم.

موقعة املدائن

جرت  عامني،  بقر�بة  �لقاد�سية  موقعة  بعد  �ملد�ئن  موقعة  كانت 

��ستطاع �سعد  و�مل�سلمني، وقد  �لفر�ص  خاللهما مناو�سات م�ستمرة بني 

�لأوىل:  لعبور نهر دجلة وجهز كتيبتني،  �لفر�ص بقيادة �جلي�ص  هزمية 

و�لثانية:  عمرو،  بن  عا�سم  عليها  �سعد  و�أّم��ر  �لأه��و�ل  كتيبة  و��سمها 

�لقعقاع بن عمرو، وقد جنحا يف  و�أّمر عليها  �لكتيبة �خلر�ساء  ��سمها 

�لعبور وهزمية �لفر�ص.

اإمارة العراق

وله عمر � �إمارة �لعر�ق، فر�ح �سعد يبني ويعمر يف �لكوفة، وذ�ت 

يوم ��ستكاه �أهل �لكوفة لأمري �ملوؤمنني فقالو� �إن �سعدً� ل يح�سن ي�سلي، 

�أطيل يف  �إين لأ�سلي بهم �سالة ر�سول �هلل،  وي�سحك �سعدً� قائال و�هلل 

�لركعتني �لأوليني و�أق�سر يف �لآخريني، و��ستدعاه عمر �إىل �ملدينة فلبى 

م�سرعًا، وحني �أر�د �أن يعيده �إىل �لكوفة �سحك �سعد قائاًل: �أتاأمرين �أن 

�أعود �إىل قوم يزعمون �أين ل �أح�سن �ل�سالة؟! ويوؤثر �لبقاء يف �ملدينة.

وفاته وقربه

عمر �سعد بن �أبي وقا�ص كثريً� و�أفاء �هلل عليه من �ملال �خلري �لكثري 

بها  كفنوين  وقال  بالية  �سوف  من  بجبة  دعا  �لوفاة  �أدركته  حني  لكنه 

فاإين لقيت بها �مل�سركني يوم بدر، و�إين �أريد �أن �ألقى بها �هلل عز وجل 

�إن  بني؟  يا  يبكيك  ما  له  فقال  �لباكي،  �بنه  بحجر  ر�أ�سه  وكان  �أي�سًا، 

�هلل ل يعذبني �أبدً�، و�إين من �أهل �جلنة، فقد كان �إميانه ب�سدق ب�سارة 

�لنبوية، وكان  �لهجرة  55 من  �سنة  وفاته  ر�سول �هلل � كبريً� وكانت 

�آخر �ملهاجرين وفاة، ودفن يف �لبقيع.

فرسان حول الرسول
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1- اكتشاف بداية الكون

       حقائق كونية مذهلة 
كشفها القرآن الكريم

يتميز ع�شرنا احلديث باأنه ع�شر الف�شاء، حيث متكن الإن�شان 

من ك�شف اأ�شرار الكون والو�شول اإىل حقائق مذهلة غريت نظرتنا 

جلية  احلقائق  هذه  جند  اأن  والعجيب  حولنا.  من  العامل  اإىل 

وا�شحة يف كتاب اأنزل قبل اأكرث من 1400 �شنة يف زمن كانت علوم 

الف�شاء عبارة عن �شعوذة ودجل وخرافات واأ�شاطري! 

وقد اأودع اهلل هذه احلقائق الكونية يف كتابه لتكون دليًل لكل 

ر�شالة  وعظمة  احلق  نور  خللها  من  يرى  الع�شر  هذا  يف  م�شكك 

الإ�شلم... ومن اأهم هذه احلقائق:

مثل  »�ن��ف��ج��ار«  م��ن  دق���ة  �أك���رث  م�سطلحات 

�أن  ي��ري��دون  �أن��ه��م  �ملهم  »كثافة«  �أو  »تباعد« 

ي�سلو� �إىل نتيجة تقول �إن �لكون بد�أ من كتلة 

و�حدة )رتقًا( ثم تباعدت �أجز�وؤها )�نفتقت( 

و�سكلت �لنجوم و�ملجر�ت و�لأر�ص...

�إن �لقر�آن �سبق علماء �لغرب باأربعة ع�سر 

َومَلْ َيَر 
َ
قرنًا �إىل �لنتيجة ذ�تها يف قوله تعاىل: )�أ

ْر�َص َكاَنَتا َرْتًقا 
َ
َماَو�ِت َو�ْلأ نَّ �ل�سَّ

َ
ِذيَن َكَفُرو� �أ �لَّ

َفَفَتْقَناُهَما( )�لأنبياء: 30(، و�ل�سوؤ�ل لكل من 

نزول  يعلم زمن  كان  �لقر�آن: من  ينكر �سدق 

�لقر�آن باأن �لكون كان كتلة و�حدة )َرْتًقا( ثم 

�نفتقت وت�سكل �لكون �لذي نر�ه؟

2- اكتشاف توسع الكون

�أن  �لع�سرين  �لقرن  �كت�سافات  �أه��م  من 

�خلالد!  �لأزيل  �لكون  فكرة  دح�سو�  �لعلماء 

�أن للكون بد�ية على  و�أثبتو� بالربهان �لقاطع 

�لعظيم،  �لنفجار  �سمي  هائل  �نفجار  �سكل 

هذ�  تفا�سيل  يكت�سفون  �ل��ع��ل��م��اء  ب���د�أ  وق���د 

�لنفجار وقالو� باأن �لكون كله كان كتلة و�حدة 

فانفجرت وت�سكلت �ملادة وخالل باليني �ل�سنني 

تطور �لكون �إىل �سكله �حلايل.

��ستخد�م  يف�سلون  �لعلماء  بع�ص  ون��رى 

�لقرن  ك��وين يف  �كت�ساف  �أه��م  يكون  رب��ا 

تو�سع  حول  �لعلماء  ك�سفه  ما  �أي�سًا  �لع�سرين 

تتحرك  �مل��ج��ر�ت  �أن  وج����دو�  ح��ي��ث  �ل��ك��ون، 

جدً�  ك��ب��رية  ب�سرعات  بع�سها  ع��ن  مبتعدة 

هذه  مذهل،  ب�سكل  �لكون  �ت�ساع  ي�سبب  مما 

�لنتيجة و�سل �إليها �لعلماء بعد جتارب مريرة 

مدى  على  باهظة  ونفقات  طويلة  وم��ر�ق��ب��ة 

ك�سف  �لقر�آن  �أن  و�لعجيب  �لزمان،  من  قرن 

14 قرنًا يف قوله  لنا حقيقة �ت�ساع �لكون قبل 

اإلعجاز العلمي في القرآن
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مَلُو�ِسُعوَن(  ا  َو�إِنَّ ْيٍد 
َ
ِباأ َبَنْيَناَها  َماَء  )َو�ل�سَّ تعاىل: 

�أول  �لقر�آن  يكون  وبذلك   ،)47 )�ل��ذ�ري��ات: 

كتاب �أ�سار �إىل تو�سع �لكون.

3- اكتشاف نهاية الكون

لأكرث  �لعلماء  بحثها  عظيمة  ظاهرة  �إنها 

وجودها  من  �أخ��ريً�  وت��اأك��دو�  قرن  ن�سف  من 

يوؤكد  حيث  �ل�سود�ء.  �لثقوب  �سّمي:  ما  وهي 

وتنهار  تنفجر  حتى  تكرب  �لنجوم  �أن  �لعلماء 

وتتحول �إىل ثقب �أ�سود بجاذبية فائقة جتذب 

لها كل �سيء حتى �ل�سوء ل ت�سمح له باملغادرة 

فال نر�ها �أبدً�!

بثالث  �ملخلوقات  ه��ذه  �لعلماء  وي�سف 

ُترى، وهي جتري وهي تكُن�ص  �سفات: فهي ل 

�أن  و�لعجيب  منها،  يقرتب  �سيء  �أي  وجت��ذب 

�لقر�آن ك�سف لنا هذه �لنتيجة �لدقيقة يف قوله 

�ِص(  َو�ِر �ْلُكنَّ �ِص • �جْلَ نَّ ْق�ِسُم ِباخْلُ
ُ
تعاىل: )َفاَل �أ

�ص: �أي �لتي تخُن�ص  )�لتكوير: 14-15(. و�خُلنَّ

ب�سرعة،  جتري  �لتي  �أي  و�جل��و�ر:  ُت��رى،  فال 

�سفحة  وتكن�ص  جت��ذب  �ل��ت��ي  �أي  �����ص:  و�ل��ك��نَّ

ف�سبحان  �لعلماء،  يقرره  ما  وهذ�  �ل�سماء... 

�هلل!

 5- اكتشاف النجوم النابضة

يف  �سجة  �أح��دث��ت  �لتي  �لكت�سافات  م��ن 

�لقرن �لع�سرين »�لنجوم �لناب�سة« وهي عبارة 

عن جنوم يف �ل�سماء ت�سدر �سوتًا ي�سبه �سوت 

»�ملطارق  �لعلماء  �سماها  ول��ذل��ك  �ملطرقة، 

موجات  ت�سدر  �إنها  �لعلماء  ويقول  �لعمالقة« 

طاقة  فهي  �لكون،  يف  ج�سم  �أي  تخرتق  ثاقبة 

بعد  �لعلماء  �إليها  و�سل  �لنتيجة  وهذه  وثاقبة 

مر�قبة ودر��سة طويلة.

ولكن �لقر�آن ك�سف �حلقيقة ذ�تها بكلمات 

�لنجوم  بهذه  �هلل  �أق�سم  حيث  ومعربة  بليغة 

َما  ْدَر�َك 
َ
�أ َوَم��ا   • ��اِرِق  َو�ل��طَّ َماِء  )َو�ل�سَّ فقال: 

ْجُم �لثَّاِقُب( )�لطارق: 3-1(. اِرُق * �لنَّ �لطَّ

6- اكتشاف النسيج الكوني نظريات كثرية ُو�سعت لت�سور نهاية �لكون، 

على  يتفقون  �لعلماء  ولكن  بينها  فيما  تختلف 

�لتو�سع  ي�ستمر  �أن  ميكن  ول  نهاية،  للكون  �أن 

ملا لنهاية ب�سبب قانون �نحفاظ �لطاقة �لذي 

ثابت،  �لكون  و�لطاقة يف  �ملادة  �أن كمية  يقرر 

وبالتايل �سوف يتوقف �لكون عن �لتو�سع ويبد�أ 

بالنكما�ص على نف�سه و�لعودة من حيث بد�أ!

�لنهاية  �إىل هذه  �أ�سار  �لقر�آن  �أن  �لعجيب 

�لورقة  مثل  وهو  �لكون  �سكل  وحدد  بل  للكون 

�ل�سكل هو �لذي يقرره معظم  �ملنحنية، وهذ� 

َماَء  �لعلماء �ليوم. يقول تعاىل: )َيْوَم َنْطِوي �ل�سَّ

ُنِعيُدُه  َخْلٍق  َل  وَّ
َ
�أ َنا 

ْ
َبَد�أ َكَما  ِلْلُكُتِب  ِجلِّ  َكَطيِّ �ل�سِّ

ا َفاِعِلنَي( )�لأنبياء: 104(. ا ُكنَّ َوْعًد� َعَلْيَنا �إِنَّ

4- اكتشاف الثقوب السوداء

�لعلماء  �لقرن �حلادي و�لع�سرين قام  ويف 

كان  �لإط��الق  على  حا�سوبية  عملية  باأ�سخم 

و��ستخدمو�  �ل��ك��ون،  �سكل  �كت�ساف  هدفها 

هي  دول  ثالث  ب�ساركة  �لعمالق  �لكمبيوتر 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أملانيا وبريطانيا. 

وبعد جهود عظيمة قام �ل�سوبر كمبيوتر بر�سم 

�سورة م�سغرة للكون.

لقد كانت �ملفاجاأة �أن �لكون ظهر على �سكل 

تتو�سع  �ملجر�ت  �أن  �لعلماء  و��ستنتج  ن�سيج!! 

ن�سيج حمكم وقوي ومتتد خيوطه  على خيوط 

�لكون  �إن  ويقولون  �ل�سوئية،  �ل�سنو�ت  ملاليني 

قد ُحبك باملجر�ت.

هذ�  �سر  لنا  ك�سف  �ل��ق��ر�آن  �أن  �مل��ف��اج��اأة 

�لن�سيج بدقة مذهلة يوؤكد فيها �أن �ل�سماء هي 

عبارة عن ن�سيج حمبوك، وذلك يف قوله تعاىل: 

ُبِك( )�لذ�ريات: 7(. َماِء َذ�ِت �حْلُ )َو�ل�سَّ

اإلعجاز العلمي في القرآن
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7- اكتشاف الحياة في الفضاء

بعد �كت�ساف �آثار حلياة بد�ئية على �سطح 

�لف�ساء �خلارجي،  �لقادمة من  �لنيازك  �أحد 

لكت�ساف  �لف�ساء  عرب  بال�سفر  �لعلماء  ب��د�أ 

وجود  من  تاأكدو�  وبعدما  �لكونية،  �ملخلوقات 

�أ�سبح  �أخرى،  �ملاء على �سطح �ملريخ وكو�كب 

لديهم حقيقة كونية تقول: �إن �حلياة منت�سرة 

يف كل مكان!

هذه �حلقيقة �لتي مل يتاأكد منها �لعلماء �إل 

يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين، طرحها �لقر�آن 

تعاىل:  قوله  يف  �مل��ي��الدي  �ل�سابع  �ل��ق��رن  يف 

َبثَّ  َوَما  ْر���صِ 
َ

َو�ْلأ َماَو�ِت  �ل�سَّ َخْلُق  َياِتِه 
َ
�آ )َوِمْن 

َي�َساُء  �إَِذ�  َجْمِعِهْم  َعَلى  َوُه��َو  ��ٍة  َد�بَّ ِمْن  ِفيِهَما 

َقِديٌر( )�ل�سورى: 29(. وبالفعل يقول �لعلماء 

�إن هناك �إمكانية كبرية لجتماع �سكان �لأر�ص 

بخلوقات من �لف�ساء!

8- اكتشاف البناء الكوني

طاملا نظر �لعلماء 

�أنه  على  �ل��ك��ون  �إىل 

وف��ر�غ  و����س��ع  ف�ساء 

م�������س���ت���م���ر، ول���ك���ن 

�لكت�سافات �جلديدة 

بيَّنت �أن �لكون عبارة 

حمكم  ب����ن����اء  ع�����ن 

�لبناء  عليه  �أط��ل��ق��و� 

�لكوين، ومل يعد لكلمة 

معنى  �أي  »ف�����س��اء« 

�لكت�سافات  ظ��ل  يف 

فاملجر�ت  �جلديدة. 

�ملظلمة  �مل��ادة  بينها  وتربط  بناء،  كتل  ت�سكل 

و�لطاقة �ملظلمة �لتي ل نعرف عنها �سيئًا حتى 

�لآن!

ي�ستخدم قط كلمة  �لقر�آن مل  �أن   �لعجيب 

وذلك  »بناء«  باأنها  �ل�سماء  و�سف  بل  »ف�ساء« 

ْر�َص ِفَر��ًسا 
َ
يف قوله تعاىل: )�لَِّذي َجَعَل َلُكُم �ْلأ

ثانية  �آية  ويف   .)22 )�لبقرة:  ِبَناًء(  َماَء  َو�ل�سَّ

َماِء  جند �حلقيقة ذ�تها يف قوله عز وجل: )َو�ل�سَّ

َوَما َبَناَها( )�ل�سم�ص: 5(. وهذه �لكلمات توؤكد 

�أن �لقر�آن دقيق جدً� من �لناحية �لعلمية با 

ي�سهد على �سدق هذ� �لكتاب �لعظيم.

9- اكتشاف الدخان الكوني

�لتحاليل  و�أظهرت  ت�سكله.  بد�ية  منذ  �لكون 

جلزيئات غبار �لتقطها علماء وكالة نا�سا �أنها 

ل ت�سبه �لغبار، بل هي دخان يعود ت�سكله �إىل 

بد�يات خلق �لكون قبل مليار�ت �ل�سنني.

خلق  بد�ية  لنا  و�سف  �لقر�آن  �أن  و�ملفاجاأة 

َماِء  �إِىَل �ل�سَّ �ل�سماء يف قوله تعاىل: )ُثمَّ ��ْسَتَوى 

من  لكل  و�ل�سوؤ�ل   )11 )ف�سلت:  ُدَخ��اٌن(  َوِه��َي 

ي�سك بهذ� �لقر�آن، من �أين جاء حممد �سلى �هلل 

عليه و�سلم بهذ� �لعلم قبل �أربعة ع�سر قرنًا؟!

10- اكتشاف المادة المظلمة

على  �لفلك  علماء  بني  �ليوم  �سباق  يوجد 

�كت�ساف �ملادة �ملظلمة، وهي مادة متالأ �لكون 

�لعلماء  وج��د  وق��د  منه.  كبرية  ن�سبة  وت�سكل 

�ملادة  هذه  عرب  تتو�سع  و�ملجر�ت  �لنجوم  �أن 

�ملظلمة، و�ملادة �ملظلمة �سديدة وت�سيطر على 

توزع �ملادة �ملرئية يف �لكون.

لهذه  دق��ي��ق  و���س��ف  ت��ع��اىل  ك��ت��اب �هلل  يف 

�ل�سماء!  �لقر�آن:  �سماها  و�لتي  �ملظلمة  �ملادة 

اِبيَح  �سَ ِبَ ْنَيا  �لدُّ َماَء  �ل�سَّ ا  نَّ )َوَزيَّ تعاىل:  يقول 

َتْقِديُر �ْلَعِزيِز �ْلَعِليِم( )ف�سلت:  َوِحْفًظا َذِلَك 

12(، فالنجوم تزين �ل�سماء طبعًا نحن ل نرى 

تزين  وهي  �لنجوم  نرى  بل  مبا�سرة  �ل�سماء 

يقول  ج��دً�،  �سديدة  �ل�سماء  وه��ذه  �ل�سماء. 

)�لنباأ:  �ِسَد�ًد�(  �َسْبًعا  َفْوَقُكْم  )َوَبَنْيَنا  تعاىل: 

12( وهي �ل�سمو�ت �ل�سبع... ف�سبحان �هلل. 

ولو �أن �لقر�آن ل يحوي �سوى هذه �حلقائق 

�سدق  على  دلياًل  بها  لكفى  �لع�سرة  �لكونية 

و�إعجاز هذ� �لكتاب �لعظيم، فكيف �إذ� علمنا 

يف  �لعلمية  �حلقائق  مئات  يحوي  �لقر�آن  �أن 

�لبحار و�جلبال و�لأر�ص و�لطب و�لنف�ص..

* عن موقع اأ�شرار الإعجاز يف القران وال�شنة

�لكون  �أن  �لعلماء  �عتقد  طويلة  ل�سنو�ت 

�لغبار  هذ�  �أن  �أخريً�  تبني  كونيًا  غبارً�  يحوي 

ه��و ع��ب��ارة ع��ن »دخ���ان ك��وين« ي�سبه �لدخان 

يف  �سخمة  كميات  منه  وتوجد  نعرفه،  �ل��ذي 
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 يعد م��وق��ع احل��ج��ر )م��دائ��ن ���س��ال��ح( يف 

كلم   300 بعد  على  ال��واق��ع��ة  ال��ع��ال  حمافظة 

�سمال املدينة املنورة و400 غرب مدينة حائل 

احد اأهم املواقع الأثرية يف اململكة بل يعتربها 

ع���دد م��ن ع��ل��م��اء الآث�����ار اأه����م اآث����ار اجلزيرة 

العربية قاطبة.
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جنة الطبيعة الخالبة
تتمتع اململكة العربية ال�شعودية باأماكن �شياحية واأثرية كثرية ورائعة، �شواء دينية اأو اأثرية، 

فاجلميع يعرف الأماكن الدينية يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وغريهما، اإذ تعترب ال�شياحة الدينية 

عندنا »كنزا كامنًا« يف ربوع مملكتنا الغالية.

لقد اأحرزت ال�شعودية ن�شوجًا وتقدمًا كبريين يف جمال تنمية قطاع ال�شياحة لديها، م�شتفيدة يف 

ذلك من التنوع اجلغرايف ونقاط اجلذب ال�شياحي املختلفة بها، لذا ت�شع كثريًا من الأمل على ال�شياحة 

ل�شناعة �شرح �شياحي يجذب ال�شائحني، خ�شو�شًا اأنها تتمتع مبقومات هذه ال�شناعة ال�شياحية يف 

اأمام رجال الأعمال لل�شتثمار فيه، ويف زاوية من ربوع  ربوعها، التي تعترب جماًل خ�شبًا ومفتوحًا 

بلدي �شنتناول يف كل عدد اإحدى هذه املناطق يف مملكتنا العزيزة.
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الديسة - فرسان األمن:
»الدي�سة« اأحد اأهم املواقع ال�سياحية يف اململكة ملا تتمتع به من 

تبوك،  مدينة  م��ن  الغربي  اجل��ن��وب  اإىل  تقع  وه��ي  خالبة  طبيعة 

حمط  جعلها  ما  �سيفاً،  معتدل  و�سبه  �ستاًء  داف��ئ  مبناخ  وتتمتع 

كم،   200 نحو  تبوك  مدينة  عن  وتبعد  ال�سياح،  من  الكثري  اأنظار 

400م، مم��ا ح��ب��اه��ا اجل���و الرائع  ن��ح��و  ال��ب��ح��ر  وت��رت��ف��ع ع��ن �سطح 

واملعتدل يف جميع ف�سول ال�سنة، وتتميز الدي�سة بالزراعة التي من 

اأ�سهر حما�سيلها اخل�سراوات والفواكه مثل املاجنا واملوز واحلبق 

والنعناع، كما متتاز الدي�سة اأي�سا بنهرها اجلاري مل�سافات طويلة 

ونبع العيون العذبة واخل�سرة الوا�سعة، وكرثة الأماكن ال�ساحلة 

و�سكون  ال��ي��وم،  اأج���زاء  معظم  بالظل  تنعم  والتي  وامل��رح  للجلو�ض 

دي�سة  كلمة  اأم��ا  ال��ري��اح.  التي متنع هبوب  اجلبال  لوجود  ال��ه��واء 

فقد اختلف اللغويون يف معناها ولكن املعنى الأقرب هو ما ذكر يف 

املعجم الو�سيط »الغابة الكثرية ال�سجر« .
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 ت��ق��ع »ال��دي�����س��ة« ب��ني ت��ب��وك وب���ني الأخ��ي�����س��ر ومي���ر ب��ه��ا طريق 

ح���ج���اج ال�������س���ام، وذك�����ر اإب���راه���ي���م ب���ن ���س��ج��اع ال��دم�����س��ق��ي يف كتابه 

وقال:  احل��ج��از«،  لقا�سد  تبوك  بعد  الأوىل  املنزلة  »اإن���ه  »623ه�����«: 

الطلح طني ورم��ل وح�سى وم��اء مطر  وادي  ُي�سمى  الدي�سة  »وادي 

»67كم«. نحو  �سباء  تبوك  طريق  ع��ن  تبعد  والدي�سة  ع���رب«،   بها 

مبنطقة  دام��ة  وادي  ف��روع  م��ن  واٍد  »الدي�سة  اجلا�سر:  ق��ال  كذلك 

�سباء فيه مياه وزراعة«، وتقع الدي�سة �سرق حمافظة �سباء مبنطقة 

تبوك واأطلق ا�سم الدي�سة لي�سمل اأماكن متجاورة عدة، منها را�سي 

على  جت��ري  ع��دة  عيون  بالدي�سة  توجد  وكانت  وحميكم  والرا�سية 

جنة الطبيعة الخالبة

�سطح الأر�ض ومل يبق منها اإل جزء ب�سيط، وحتتوي الدي�سة على 

اإذ  للتعدين،  مواقع  ووج��دت  اإ�سالمية،  واآث���ار  قدمية،  نبطية  اآث��ار 

ي�سري بع�ض املوؤرخني اإىل اأن اأ�سحاب »الر�ض« الذين ورد ذكرهم يف 

القراآن الكرمي هم يف هذا املوقع.

الآثار يف »الدي�سة«

اإذ ي��وج��د فيها واج��ه��ات م��ق��اب��ر نبطية  اأث���ري���ة،  ال��دي�����س��ة ق��ري��ة 

منحوتة بال�سخر غري مكتملة وبقايا جدران ملباٍن �سكنية، ويوجد 

الكويف،  املكتوبة باخلط  والعربية  النبطية  الكتابات  الكثري من  بها 

كما توجد بع�ض املواقع الأثرية الأخرى لبقايا م�ستوطنات �سكنية 

n عاش فيها »أصحاب الرس« المذكورون 
في القرآن الكريم

في  منحوتة  نبطية  آثار  على  تحتوي   n
الصخور وأخرى إسالمية

والهضاب  المخروطية  والجبال  اآلثار   n
الحمراء... أعطتها تميزًا خاصًا
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العليا  الهيئة  قامت  وق��د  وامل�سكونة،  ال�سخنة  وموقع  امل�سرف  مثل 

لل�سياحة والآثار اأخرياً بو�سع �سياج حول هذه املواقع الأثرية حتى 

يتم اإجراء امل�سح الأثري الذي يك�سف تاريخ هذه القرية، اإذ يدل كرثة 

الأودية املجاورة لها ووفرة املياه لوجود ال�ستيطان ال�سكني بها.

مقومات اجلذب ال�سياحي

فيها  فاجتمع  ال�سياحي،  اجل��ذب  مقومات  »الدي�سة«  يف  توفرت 

جمال الطبيعة، وهي من اأهم التفا�سيل التي جتعل من اأي بلد يف 

ال�سياحة واحل�سارة وال�سهرة، فاعتدال  العامل م�سهداً من م�ساهد 

اجلو زاد رغبة كل من ياأتي اإليها باأن يطول به املقام، وكذلك وجود 

م�ساهدة  فر�سة  الزائر  ُتعطي  التي  اخلالبة  ال�سخرية  التكوينات 

هذه املناظر الطبيعية، اإذ اجلبال املخروطية ذات الأ�سكال اجلمالية 

اجلبلية  التكوينات  وه��ذه  احل��م��راء،  امل�ستديرة  واله�ساب  املتعددة، 

اأعطت املنطقة متيزاً خا�ساً، وهي منطقة �سياحية واعدة، خ�سو�ساً 

فالدي�سة  ون��ظ��اف��ة،  وف��ن��ادق  م��راف��ق  م��ن  ال�سياحة  مقومات  بتوفر 

بها من  ال�ستثمار  الأعمال يف  رجال  املقبلة لهتمام  الفرتة  حتتاج 

خالل اإقامة امل�ساريع ال�سكنية والتجارية لتكون وجهة لل�سياح لي�ض 

من داخل اململكة فح�سب بل من خارجها اأي�ساً.
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األخ األكبر 

اأوريل  ج���ورج  ال��ربي��ط��اين  ال��روائ��ي  كتب  تقريبا  ع��ام��ا   60 ق�بل 

بولي�سيا  جمتمعا  فيها  ت�سور  الأك���رب  الأخ  ب��ع��ن��وان  �سيا�سية  رواي���ة 

ير�سد حتركات وميول مواطنيه من خالل �سا�سات تلفزيون ترت�سد 

حركاتهم يف البيوت وال�سوارع ومكاتب العمل ووو.. 

فيها )رغم  ومبالغ  ب��دت حينها خيالية  ال��رواي��ة  فكرة  اأن  ورغ��م 

ظهور الأنظمة املارك�سية املت�سددة يف رو�سيا وال�سني واأملانيا ال�سرقية( 

الأي��ام من خالل �سبكة عنكبوتية �سخمة  ب��داأت تتبلور هذه  اأنها  اإل 

و���س��ا���س��ات تلفزيونية  ان���رتن���ت(  الأر����س���ي���ة )ت���دع���ى  ب��ك��رت��ن��ا  حت��ي��ط 

)تدعي  العمل  ومكاتب  وال�سوارع  البيوت  يف  طواعية  اأمامها  جنل�ض 

كمبيوتر( .. ف�ماليني النا�ض ي�ستخدمون هذه الأيام حمرك البحث 

.. ورغ�م  احتياجاتهم على النرتنت  “جوجل” للبحث عن  ال�سهري 

اأنه لي�ض الوحيد على ال�سبكة اإل اأنه حتول بالفعل اإىل )عني كبرية( 

تراقب كل �سئ )و�سنرتال عاملي( ي�ستقبل القدر الأكرب من الطلبات 

حولت  امليزة  وه��ذه  املختلفة.  الهتمامات  ذات  والوثائق  والرغبات 

“ترمومرت”  واأعظم  التاريخ  يف  جت�س�ض  جهاز  اأكرب  “جوجل” اإىل 
يقي�ض حالة العامل واهتمامات الب�سر وميول امل�ستهلكني �� كون عمليات 

البحث ذاتها تف�سح اهتمامات النا�ض يف كل منطقة.  

“جوجل” ملفا  ين�سئ  الأخ���رى  البحث  حم��رك��ات  معظم  ومثل 

خا�سا لكل م�ستخدم يحتفظ بالنتائج التي بحث عنها )خالل فرتة 

تقدر ب�� 35 عاما( . وبهذه الطريقة يعلم اأين �سافرت قبل ع�سر اأعوام 

التي  والبنوك  ال��ط��ريان(  الفنادق وخطوط  بحثك عن  خ��الل  )م��ن 

تتعامل معها )من خالل دخولك على ح�ساباتك اخلا�سة( واهتماماتك 

ال�سخ�سية )التي تبحث عنها دون علم زوجتك واأطفالك( بل ومتى 

كنت حامل يف حال كنت امراأة )من خالل املنتديات الطبية والن�سائية 

ذات العالقة(.. 

فهد عامر الأحمدي

وحمركات البحث عموما ل تنكر حر�سها على معرفة اهتمامات 

امل�ستخدم بحجة اأن هذا ي�ساعدها على التجاوب مع رغباته امل�ستقبلية 

واأقلمة نتائج البحث ح�سب ميوله ال�سخ�سية )واإن كان الأهم بالن�سبة 

اإليها اإغراقه بالإعالنات التي تطابق اهتماماته البحثية( !

بالن�سبة  ذه���ب(  )م��ن��ج��م  ال��ب��ح��ث  حم��رك��ات  تع�د  امل��ق��اب��ل  ويف   ..

فالدخول   .. ال�سخ�سية  امل��ع��ل��وم��ات  وج��ام��ع��ي  ال��ت��ج��اري��ة  لل�سركات 

املكثف اإليها جعلها تعرف عن كل مواطن يف العامل اأكرث مما تعرفه 

اإليها  تلجاأ  قد  )لدرجة  فيه  يعي�ض  ال��ذي  الب�لد  يف  الأمنية  الأجهزة 

اأجهزة املخابرات العاملية لر�سد توجهات وميول امل�ستبه به�م( ... ب�ل 

ميكن القول اأنه من خالل ر�سد الهتمامات الفردية يتاح ملحركات 

فهناك  نف�سها؛  وال�سعوب  املجتمعات  وميول  اهتمامات  ر�سد  البحث 

البحث  كلمات  اأك��رث  »جن�ض« هي  كلمة  اأن  اإىل  ت�سري  اإح�سائية  مثال 

ا�ستعمال يف �سمال اأفريقيا يف حني تاأتي كلمة » اأخبار « يف املركز الأول 

يف اأمريكا و » اأ�سهم« يف ال�سني و » كرة قدم « يف الربازيل .. وكما ميكن 

ملحركات البحث ر�سد اهتمامات النا�ض يف نطاق جغرايف معني ميكنها 

اأمريكا مثال  .. ففي  اهتماماتهم يف نطاق زمني مع�لوم  اأي�سا ر�سد 

كرث البحث عن كلمة » القاعدة « و » طالبان « بعد تفجريات 2001 يف 

حني ت�سدرت كلمة » انتخابات « و » اأوباما « اهتمامات امل�ستخدمني 

يف الثالث اأ�سهر التالية لدخوله البيت الأبي�ض.. 

ال��دخ��ول اىل  ارتفعت ن�سبة  اأن��ه كلما  ال��ق��ول  وب��وج��ة ع��ام ميكن 

موقع جوجل كلما دل ذلك على تعط�ض �سعوب تلك املنطقة اأو �سكان 

جليا  يظهر  ما  )وه��و  الإلكرتونية  وامل��ع��ارف  للمعومات  البلد  ذل��ك 

توجد  ب��كاليفورنيا حيث  فيو  الرئي�سي يف موننت  ال�سركة  يف مركز 

كل  يف  املوقع  على  الدخول  كثافة  تو�سح  �سخمة  اإلكرتونية  �سا�سة 

دولة على حده( !
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اإعداد املقدم

 توفيق بن عبداهلل ال�سعدون

االدارة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات

»البوابة« الوطنية للتعامالت الإلكترونية الحكومية

هي  احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت 

والت�صالت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنيات  ا���ص��ت��خ��دام 

ب�����ص��رع��ة ودق����ة عالية،  امل��ع��ام��الت  لإجن�����از 

وتنق�صم اإىل ثالثة اأ�صناف:

احلكومية  اجل����ه����ات  داخ�������ل   •ت���ع���ام���الت 
)حكومة - حكومة(. 

 •تعامالت بني اجلهات احلكومية والأفراد 
من مواطنني ومقيمني وزوار للمملكة 

)حكومة - اأفراد(.

 •تعامالت بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ص )حكومة - اأعمال(.

وتقنية  الت�����ص��الت  وزارة  ق��ام��ت  وق���د 

التعامالت  ب���رن���ام���ج  ب���اإن�������ص���اء  امل���ع���ل���وم���ات 

بربنامج  واملعروف  احلكومية  الإلكرتونية 

»ي�صر«  مب�صاركة كل من وزارة املالية وهيئة 

امل���ع���ل���وم���ات، ويهدف  وت��ق��ن��ي��ة  الت�������ص���الت 

القطاع  وكفاءة  اإنتاجية  رفع  اإىل  الربنامج 

اأف�����ص��ل لالأفراد  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  ال���ع���ام 

توفري  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اخل����ا�����ص،  وال���ق���ط���اع 

الوقت  ويف  عالية  بدقة  املطلوبة  املعلومات 

اأعمال  بيئة  اإيجاد  اإىل  يهدف  كما  املنا�صب، 

وزي���ادة  ج��ذب  يف  ت�صهم  م��ت��ط��ورة  حكومية 

عائدات ال�صتثمار. 

ي��ق��وم ال��ربن��ام��ج ب���دور امل��م��ّك��ن لتطبيق 

التعامالت الإلكرتونية، ويقلل املركزية يف 

احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت  تطبيق 

الأدنى  ق��در ممكن، م��ع و�صع احل��د  ب��اأك��رب 

التن�صيق بني اجلهات احلكومية وذلك  من 

عن طريق:

اإن�صاء قناة الربط التكاملية للتعامالت 

البنية  توفر  التي  احلكومية  اللكرتونية 

التحتية امل�صرتكة لتمكني تقدمي اخلدمات 

بعمليات  وال��ق��ي��ام  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومية 

م����ن خاللها  وي����ت����اح  ال�����الزم�����ة،  ال���ت���ك���ام���ل 

الكثري من اخلدمات امل�صرتكة بني اجلهات 

احل��ك��وم��ي��ة ك��خ��دم��ات ال��ت��ي��ق��ن م���ن هوية 

املعلومات، وخدمات الدفع  امل�صتخدم واأمن 

البيانات  وت��ب��ادل  الإل���ك���رتوين،  والإ���ص��ع��ار 

امل�صرتكة بني اجلهات احلكومية.

الوطني  الت���������ص����ال  م���رك���ز  ت���اأ����ص���ي�������ص 

للتعامالت الإلكرتونية احلكومية، ويخدم 

هذا املركز جميع امل�صتفيدين من اخلدمات 

ومنها:  ق��ن��وات��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف  الإل���ك���رتون���ي���ة 

املوقع  الإل����ك����رتوين،  ال���ربي���د  “الهاتف، 
 ،SMS الن�صية  ال��ر���ص��ائ��ل  الإل���ك���رتوين، 

و�صائل  م��ن  وغ��ريه��ا  الفاك�ص،  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

تقدمي  �صرعة  اأج��ل  من  وذل��ك  التوا�صل”، 

امل�����ص��ورة وامل�����ص��اع��دة وت��ق��دمي ال��دع��م الفني 
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من  باأكرث  اإليهم  والو�صول  للم�صتفيدين 

طريقة.

للت�صديق  الوطني  املركز  وت�صغيل  بناء 

للمفاتيح  التحتية  البنية  لإدارة  الرقمي 

ال����ع����ام����ة ال����ت����ي ت����ق����وم ع���ل���ي���ه���ا الأع�����م�����ال 

الإلكرتونية  كالتجارة  كافة،  الإلكرتونية 

واحل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة، ومت���ّك���ن هذه 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ع���ن ط���ري���ق �صبكة  امل��ن��ظ��وم��ة 

الإن����رتن����ت مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م م���ن اإج�����راء 

ب�صرية  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

وموثوقية و�صالمة تامة.

البوابة  ب��اإن�����ص��اء  ال���ربن���ام���ج  ق����ام  وق����د 

الوطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية 

  www.saudi.gov.sa »���ص��ع��ودي« 

وهي بوابة اإلكرتونية ي�صتطيع من خاللها 

املواطنون واملقيمون وال�صركات والزوار من 

اأي مكان الو�صول اإىل اخلدمات احلكومية 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الإلكرتونية 

ب�����ص��رع��ة وكفاءة  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ام��الت  وت��ن��ف��ي��ذ 

اخلدمات  اإىل  امل���دخ���ل  ت��ع��ت��رب  اإذ  ع��ال��ي��ة، 

الإل���ك���رتون���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة. وي���ت���م تقدمي 

عن  اإم��ا  البوابة  يف  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 

اأو  احلكومية،  اجلهات  مع  التكامل  طريق 

عن طريق توفري روابط املواقع الإلكرتونية 

البوابة،  ع��ل��ى  وخل��دم��ات��ه��ا  اجل��ه��ات  لتلك 

منفًذا  متثل  البوابة  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�صافة 

والفعاليات  الأخبار  لن�صر  مهماً  معلوماتياً 

وباجلهات  الإلكرتونية  باخلدمات  املتعلقة 

اجلهات  دليل  البوابة  وتوفر  لها،  املقدمة 

احلكومية، كما توفر عدًدا كبريا من روابط 

الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ني واخلطط 

اململكة«  »ع��ن  وق�صم  ال�صعودية،  وامل��ب��ادرات 

حتتوي �صفحاته على معلومات �صاملة عن 

اململكة العربية ال�صعودية، وحتتوي البوابة 

حالياً على اأكرث من 780 خدمة اإلكرتونية 

تقدم من 105 جهات حكومية.

ح�صلت  ف��ق��د  الإجن�����ازات  ل��ه��ذه  نتيجة 

ال�����ص��ع��ودي��ة ع��ل��ى ع���دد من  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

الأول  امل����وؤمت����ر اخل��ل��ي��ج��ي  م����ن  اجل����وائ����ز 

ل������دول جمل�ص  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

اأقيم  الذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

حقق  اإذ  2009م،  دي�����ص��م��رب  يف  م�����ص��ق��ط  يف 

الإلكرتونية  احلكومية  التعامالت  برنامج 

م�صروع  اأف�صل  جلائزة  الأول  املركز  »ي�ّصر« 

قناة  م�����ص��روع  ع��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة  للحكومة 

ال��ت��ك��ام��ل احل��ك��وم��ي��ة، وح�����ص��ل ن��ظ��ام �صداد 

ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ل��ل��م��دف��وع��ات 

القت�صاد  ف��رع  يف  الأول  املركز  جائزة  على 

اململكة  ح�����ص��ل��ت  ك��م��ا  الإل�����ك�����رتوين، 

اأمن  الأوىل يف جم��ال  اجلائزة  على 

املعلومات لقناة التكامل احلكومية، 

اآ�صيا  وذل��ك �صمن ج��وائ��ز م��وؤمت��ر 

ال�صنوي الثالث للحكومة التقنية 

اإندوني�صيا  يف  ع��ق��د  ال���ذي   2009

هذه  وت��ع��رف   ،2009 اأك��ت��وب��ر  يف 

اجل�����وائ�����ز ب���ا����ص���م »الأو������ص�����ك�����ار« 

لتكنولوجيا  ال����ع����ام  ل��ل��ق��ط��اع 

ج��وائ��ز احلكومة   - امل��ع��ل��وم��ات 

احلكومية  للم�صاريع  التقنية 

اآ�صيا،  دول  جميع  يف  ال��ب��ارزة 

فقد  اجل��وائ��ز  لتلك  اإ���ص��اف��ة 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ����ص���ع���دت 

ال�صعودية يف ت�صنيف الأمم 

املتحدة من املرتبة 105 عام 

ال�  امل��رت��ب��ة  وح��ت��ى  2003م، 

58 يف عام 2009م.



112

التقنيـــــة

العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ

خدمات وزارة الداخلية الإلكرتونية

مبختلف  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  ت���وا����ص���ل 

يف  جهودها  واخلدمية،  الأمنية  قطاعاتها 

اأدائ���ه���ا وت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ب�صكٍل  حت�����ص��ني 

وتعكف  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن،  ط���م���وح���ات  ي��ع��ك�����ص 

الوزارة حالياً على تنفيذ م�صاريع تطويرية 

ال��ك��ث��ري م���ن اجل���ه���د والوقت  ت���وف���ر  ع����دة 

لوزارة  التابعة  احلكومية  القطاعات  على 

الأخرى  القطاعات  من  وغريها  الداخلية 

املميز،  التقني  التطور  ه��ذا  من  امل�صتفيدة 

كما ت�صهل اإجراءات ح�صول املواطن واملقيم 

على خدمات الوزارة بكل ي�صر و�صهولة.

وت���ع���د ال���ب���واب���ة الإل���ك���رتون���ي���ة ل�����وزارة 

www. الإن��رتن��ت  �صبكة  على  الداخلية 

moi.gov.sa اأحد اأهم م�صاريع برنامج 
اخلدمات الإلكرتونية التي يقوم بتنفيذها 

م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ال��وط��ن��ي، وي��ح��ر���ص من 

خاللها على متكني الوزارة وقطاعاتها من 

للمواطنني  الإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي 

ب��ك��ل ي�صٍر  وامل��ق��ي��م��ني وال���ت���وا����ص���ل م��ع��ه��م 

و�صهولة. 

ق�صمني  اإىل  ال���ب���واب���ة  ه����ذه  وت��ن��ق�����ص��م 

رئي�صيني هما:

أواًل: الخدمات المعلوماتية: 
ت���ق���دم ال���ب���واب���ة الإل���ك���رتون���ي���ة ل�����وزارة 

�صخماً  م��ع��ل��وم��ات��ي��اً  حم���ت���وًى  ال���داخ���ل���ي���ة 

والإجنليزية  العربية  باللغتني  وم��ت��ج��دداً 

يغطي  املختلفة،  وقطاعاتها  ال����وزارة  ع��ن 

من  يخ�صها  م��ا  وك��ل  واإجن��ازات��ه��ا  تاريخها 

كما  ومن���اذج،  واإر���ص��ادات  واأنظمة  معلومات 

ت��ق��دم ال��ب��واب��ة خ��دم��ات اإخ��ب��اري��ة متجددة 

تبقي املواطن واملقيم على توا�صل معها اأوًل 

باأول ومنها:

1- اأخبار الوزارة وقطاعاتها. 

2- الإجراءات والتعليمات: تهدف هذه 

اخلدمة اإىل التعريف بالقرارات والتعليمات 

ال�صادرة ع�ن الوزارة بقطاعاتها ك�افة لإبقاء 

امل�صتخدم متوا�صاًل مع ما ي�صدر من قوانني 

واأنظمة، كما متنح م�صتخدم البوابة فر�صًة 
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ملعرفة كيفية اإجراء املعامالت املتعلقة بهذه 

القرارات ب�صهولة وي�صر. 

3- النماذج الإلكرتونية: هي ا�صتمارات 

بال�وزارة  املتع�لقة  املعام�الت  تغطي  جاهزة 

ال�ص�فر،  ج�������وازات  ك��اإ���ص��������دار  وق�����ط��اع��ات��ه��ا، 

والإق�����ام��ات، وال��ت��اأ���ص��ريات، ورخ�����ص القيادة 

وغريها.

للمت�صفح  ت��ق��دم  ال��ط��ق�����ص:  اأح����وال   -4

يف  الطق�ص  حالة  مل�صتجدات  �ص��املة  نظرة 

مدن اململكة على مدار اليوم.

5- اأوقات ال�صالة: ر�صد يومي لأوقات 

ال�صالة يف اأهم مدن اململكة. 

تفاعلية  خ���دم���ة  ه���ي  ال��ت�����ص��وي��ت:   -6

تعطيهم  اإذ  ملت�صفحيها،  ال��ب��واب��ة  تقدمها 

تقدمه  م��ا  على  لي�ص  للت�صويت  الفر�صة 

ال���ب���واب���ة م���ن خ���دم���ات ف��ح�����ص��ب، ب���ل تطال 

ق�صايا اأخرى متنوعة مت�ص حاجات املواطن 

واملقيم معاً.

7- اآراء ومالحظات: هي خدمة تفاعلية 

اآرائهم  اإب����داء  للم�صتخدمني  تتيح  اأخ���رى 

وبتجاوب  ع��ال��ي��ة  ب�صفافية  وم��الح��ظ��ات��ه��م 

الوزارة  قطاعات  على  القائمني  م��ن  فعال 

املواطن  وح����اج����ات  ت��ط��ل��ع��ات،  ي���خ���دم  مب���ا 

وامل�صوؤول معاً.

 ثانيًا - الخدمات اإللكترونية: 
ت���ن���ق�������ص���م اخل������دم������ات الإل����ك����رتون����ي����ة 

اإىل   eservices.moi.gov.sa
خدمات عامة وخدمات خا�صة بامل�صجلني. 

ال���ع���ام���ة »لغري  اأب�������رز اخل����دم����ات  م����ن 

امل�صجلني« ما ياأتي: 

- ال�صتعالم العام عن املعامالت. 

مدفوعات  ر�صيد  عن  العام  ال�صتعالم   -

اخلدمات املتبقي. 

بفري�صة  القيام  اأحقية  عن  ال�صتعالم   -

احلج.

اأو ا�صتقدام   - ال�صتعالم عن طلب زيارة 

عائلة. 

- ال�صتعالم العام عن �صالحية التاأمني 

ال�صحي للمقيمني فقط.

 - ال�صتعالم عن و�صول عمالة وزائرين. 

- ال�صتعالم عن حالة رخ�صة الإقامة. 

- ال�صتعالم عن تاأ�صرية اخلروج والعودة. 

- ال�صتعالم عن املخالفات املرورية.

 - حتديث بيانات الت�صال باملرور »نظام 

�صاهر«.

 - تقدمي اعرتا�ص على املخالفات املرورية 

لنظام »�صاهر«.

 - ال�صتعالم العام عن �صالحية التاأمني 

على املركبات.

 خ����دم����ات امل�����ص��ج��ل��ني »امل�������ص���رتك���ني يف 

البوابة«: 

وتنق�صم اإىل نوعني: 

خدمات امل�ستوى الأول:

ال�صتعالم  خدمات  من  جمموعة  وهي 

التي تقدم للم�صرتك تفا�صيل اأكرث واأ�صمل 

ح����ول م���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن م��ع��ل��وم��ات، مثل: 

ال�صتعالم عن املكفولني وبياناتهم. 

خدمات امل�ستوى الثاين:

وه������ي خ����دم����ات ت���ف���اع���ل���ي���ة ت����ق����دم من 

ال��وزارة املقدمة للخدمة مثل  خالل قطاع 

املرور   – اجل���وازات   – املدنية  “الأحوال 
تفعيل  اخل��دم��ة  ه���ذه  وت��ت��ط��ل��ب  اإلخ”،   ...

اأحد  اإىل  احل�����ص��ور  ط��ري��ق  ع��ن  الت�صجيل 

املكاتب املخ�ص�صة لذلك التي �صيعلن عنها 

بالتفاق مع القطاعات املعنية.
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n رسمت لي طريقًا  يميزني عن اآلخرين من الشعراء
n البرامج الشعرية ذات أهداف مادية لذلك لم أشارك 

إال في شاعر الوطن

ال�شاعر

�سلطان الح�سبي ال�سبيعي لـ 

:

الشعر يزيد
من همة بواسل األمن
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الرياض-سعود العتيبي:
يتحدث �شلطان بن مقعد احل�شبي ال�شبيعي عن  بدايته ك�شاعر 

ال�شعر  كتابة  موهبة  ميتلكون  ممن  ال�شعراء  من  غريه  جتربة  مثل 

جتربة  معها  تكن  مل  ال�شعرية  ال�شغر  موهبة  فيقول:  ال�شغر،  منذ 

معا�شرة، لذلك كانت كتابتي بالأغلب للأغرا�ض العاطفية، على رغم 

وجود الكثري منها من باب اخليال والت�شنع، ومبا اأنني  بالبدايات يف 

تلك الفرتة،  فكنت اأر�شم يل طريقاً للنفراد به، بداأت اتعب بكتابة 

م�شافحات  بع�ض  اأوت��ار  على  والنزف  ل��دي  الفكرة  تطور  مع  الن�ض 

ملا  تو�شلت  حتى  الفكري  والن�شوج  املوهبة  خليط  لت�شبح  التجربة  

خططت له من حيث الكتابة بانفرادية ذات الطابع ال�شعري امل�شاد به 

من كبار ال�شعراء واأ�شحاب الذوق الرفيع، واأكتب الأغرا�ض ال�شعرية 

كافة على كامل بحورها املعرتف بها.

على �سفحات هذا العدد من جملة »فر�سان 

الأمن« ن�ست�سيف اإحدى املواهب ال�سعرية من  

اأث��روا  ممن  اخلا�سة،  الأم��ن  ق��وات  من�سوبي 

وحقق  ال�سعري،  باإنتاجهم  ال�سعرية  ال�ساحة 

املميزين  ال�سعراء  ب��ن  ومم��ي��زا  مهمًا  رق��م��ًا 

األ�سنة  على  يرتدد  ا�سمه  واأ�سبح  واملعروفن، 

الكثري من حمبي ال�سعر، بف�سل تفرده باأ�سلوبه 

�سيتًا  له  حقق  ما  ال�سعر،  كتابة  يف  اخلا�ص 

مقعد  �سلطان  ال�ساعر   اإنه  جيدًا...  اإعالميًا 

احل�سبي ال�سبيعي... التقيناه يف جملة »فر�سان 

الأمن« لن�سلط ال�سوء على جتربته ال�سعرية، 

ال�سعرية  �سخ�سيته  م��ن  امل��زي��د   ولك�سف  

املتفردة، وبدايته بكتابة  الق�سيدة.

العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ
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•• وعن التجارب ال�صعرية التي ا�صتفاد منها، 
يقول �صلطان: منذ البدايات ر�صمت يل طريقاً  

لأ�صماء  اق��راأ  وبالتاأكيد  الآخ��ري��ن،  عن  مييزين 

اأجعل منها  �صعرية لها ثقلها الأدب��ي، ولكن مل 

لطالعاتي  وك���ان  ن�صو�صي،  كتابة  يف  م��ع��ي��اراً 

الأدبية وقراءاتي الثقافية دور رائد  يف تطوير 

مفردة ن�صو�صي.

والقنوات  »الن���رتن���ت«  ان��ت�����ص��ار  وع���ن   ••
اأو  لل�صعر  خدمتها  وم��دى  املهتمة  الف�صائية 

�صلبيتها يف هذه الناحية، اأ�صار �صلطان اإىل اأن 

الإعالم ب�صكل عام كال�صيف ذي حدين، منها 

النت�صار  ك�صهولة  وال�صعراء،  ال�صعر  ما خدم 

واإي�صال ن�صو�صه باأ�صهل الطرق حتى اأ�صبح 

املتذوق  اجلمهور  من  الكثري  ل��دى  معروفاً 

من  هذا  ال�صابق،  بعك�ص  �صرائحه  مبختلف 

خلط  ف��ه��و  ���ص��ل��ب��ي��اً  الإيجابية، اأما  ن��اح��ي��ة 

والتلميع  تفرقة،  دون  من  بال�صمني  الغث 

فقدان  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الأح��ق��ي��ة،  ح�صاب  على 

امل�صداقية وعدم حفظ احلقوق.

املنعطف  ع���ن  ���ص��ل��ط��ان  وي�����ص��ي��ف   ••
الذي كان بدايته الفعلية يف ال�صعر قائاًل: 

اإنه منذ مزجت  املوهبة والتجربة واأتقنت 

متكن،  ب��ك��ل  ال�صعرية  الأغ���را����ص  ك��ت��اب��ات 

حققت ب��ع��د ذل���ك ���ص��دى ط��ي��ب��اً م��ن حيث 

اإ�صادة ال�صعراء وح�صد الألقاب امل�صرفة. 

الف�صائية  القنوات  يف  املنت�صرة  ال�صعرية  امل�صابقات  دور  وع��ن   ••
امل�صابقات  ت��ل��ك  م��ن��ت��ق��داً  بحديثه  اأ���ص��ه��ب  ال�����ص��ع��ر،  وخ��دم��ة  ان��ت�����ص��ار  يف 

»�صاعر  من  وم�صتن�صخة  الربحي  الطابع  عليها  يغلب  ال�صعرية التي 

املليون« �صاحب ال�صبق يف ذلك، الذي على رغم �صلبياته والربحية املادية 

اإل انه خدم الكثري من ال�صعراء الذي عرف بهم للجمهور واأبرزهم على 

ال�صاحة ال�صعرية.

•• وعن مدى م�صاهمة الإعالم يف خدمة جتاربه ال�صعرية، حتدث 
اأ�صا�صيات الو�صائل  اأحد  اإن الإعالم  �صلطان عن هذه النقطة  قائاًل: 

من  واأ�صاف  بغريي،  اأ�صوة  خدمني  وقد  جلمهوره،  ال�صاعر  لإي�صال 

الناحية التلفزيونية اأنا مل اأ�صرتك اإل يف م�صابقة »�صاعر الوطن« على 

قناة »�صدى« الف�صائية، ول تزال امل�صابقة قائمة.

•• وعن اأهمية ال�صعر يف الفخر والعتزاز واحلما�ص بني رجال 
اأنه رجل ع�صكري، حتدث �صلطان عن ذلك قائاًل:  الأمن،  خ�صو�صاً 

لل�صعر بالغر�ص احلما�صي الوطني اأهميته لتقوي من عزائم البوا�صل 

دار الوحي
كله اخل�����ري  دار  الأخ�����ي�����ار  دي������رة 

حتت ظل اللي خلق ثم حتت ظله

ال ���ص��ع��ود اأه���ل ال��ع��دل دق���ه وجله

م�صفهله ن��ف�����ص  ك���ل  اهلل  ن��ح��م��د 

�صجله ي��خ��ربك��م  ال���ت���اري���خ  ان�����ص��د 

ن��ح��ت��م��ي��ه ون��ن��ب��ذ ال���ل���ي ف��ي��ه عله

ب���ع���د م��اي��ل��ق��ى اله����ان����ة وامل���ذل���ة

م���ث���ل م����ا ق�����ال امل���ث���ل دخ������ان جله

ونحبله خ���اب���ري���ن���ه  م��ن��ه��م  وك�����ل 

بيح�صله ل��غ��ريه  قبله  ح�صل  م��ا 

ومن ترك درب ال�صنع واهلل ان ندله

ظ�����امل ن��ف�����ص��ه ولج������ن ف���ي���ه غله

و�صله ما  وق�صده  نف�صه  خ�صر  ل 

الر�صاله دار  ال���وح���ي  دار  دارن������ا 

ال��وط��ن غ���ايل وع�����ص��ن��ا يف ظالله

العداله اأ�صا�ص  ملوكنا  ظ��الل  يف 

ب���اأع���ز حاله ���ص��ع��ب��ه��م يف ح��ك��م��ه��م 

الوطن يا اأهل الوطن حنا رجاله

عياله واإن�������ا  اأج�����دادن�����ا  اأح���ت���م���وه 

من طمع فيه اطمعه �صبب زواله

حثاله ���ص��ل��ة  ذي  الره�������اب  ���ص��ل��ة 

ك��ل م��ن��ه��م ط����اري ال��ف��ت��ن��ة طراله

عقاله ي�����ربم  ه���ام���ل  م��ن��ه��م  ك����ل 

من ف�صد تقطع ميينه مع �صماله

م�����ا ي���ف���ك���ه ج������ده وع����م����ه وخ���ال���ه

ال�صاللة �صياطني  ي��ف��ي��دون��ه  م��ا 

رجال الأمن وت�صد من همتهم، خ�صو�صاً يف اأوقات احلروب.

•• وحتدث عن اأكرث ق�صيدة حما�صية لغريه من ال�صعراء اأثارت 
الأ�صماء،  ذكر  عدم  عن  اعتذر  كثرية،  اأ�صماء  »هناك  فقال:  اإعجابه، 

خ�صية اأن ي�صقط اأحد اأ�صماء ال�صعراء �صهواً في�صعني يف مدار املالم، 

لذلك التم�ص قبول العتذار«.

•• وعن ملهمته بال�صعر، قال: »ال�صعر بحيثياته التعريفية يعترب 
اأبياتها مبختلف الأغرا�ص  اإح�صا�صية لها الدوافع خلف نزف  ملهمة 

الأدبية، ومتى ما كان هناك ال�صبب الأ�صا�صي �صيواكب ال�صاعر ر�صالة 

احلدث بوقتها«.

•• وعن م�صاريعه امل�صتقبلية يف ال�صعر، قال �صلطان: »حتى الآن 
اأ�صدرت خم�صة دواوين �صعرية مطبوعة، وديواناً �صوتياً، ويف امل�صتقبل 

قبل  الرتيث  واأف�صل  الأدبية،  امل�صاريع  من  الكثري  لدي  يكون  �صوف 

الإف�صاح عنها مبكراً«.
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من تراث الشعر

عبداهلل اللويحان العنقري - رحمه اهلل-

ال�ساعر:

هو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد 

اهلل بن عثمان العنقري التميمي، ووالدته 

ع��ب��د اهلل بن  ال�صهري  ال�����ص��اع��ر  ع��ائ��ل��ة  م��ن 

الأ�صل   ( فيقول:  نف�صه  عن  يتكلم  �صبيل، 

من العناقر من قبيلة بني متيم ولدت عام 

1312ه� يف بلدة )نفي( وكنت ميال لل�صعر 

واأقوله واأنا يف الثانية ع�صرة من عمري وملا 

بلغت �صن الرابعة ع�صرة من عمري تنقلت 

ما بني الكويت والبحرين وغريها من دول 

اخلليج وملا بلغت �صن الرابعة والع�صرين من عمري ا�صتد بي 

وملا  الأ�صلي،  اإىل )نفي( موطني  اإىل وطني وعدت  احلنني 

بداأت الثورة العربية بقيادة ال�صريف ح�صني التحقت بجي�ص 

ال�صريف ح�صني و يف عام 1337 ه� عدت اإىل نفي وبداأت اأزاول 

الأعمال الزراعية، ويف عام 1341 ه� انتقلت اإىل بريدة ملزاولة 

مكة  يف  احلكومة  �صلك  يف  التحقت  ثم  املوا�صي  يف  التجارة 

املكرمة عام 1353ه�، وكنت يف تنقالتي اأتقابل مع كثري من 

�صعراء ذلك الزمن وميويل من الناحية ال�صعرية اإىل القرح 

املعروف بالرد(.

���ص��ع��راء ع�صره يف الن�صف الأخ���ري من  اأب���رز  وه��و م��ن 

القرن الرابع ع�صر الهجري، وله يف النظم باع طويل �صدر 

1400ه� و�صهرته  له ديوان )روائع من ال�صعر النبطي( عام 

) لويحان ( .

�صن اخلام�صة ع�صرة من  بلوغه  قبل  ال�صعر  ينظم  ب��داأ 

�صن  يف  ال��ك��وي��ت  اإىل  وان��ت��ق��ل  ع���م���ره 

حتى  هناك  ومكث  تقريباً  الع�صرين 

م�صقط  اإىل  ع����اد  ث���م  1337ه��������،  ���ص��ن��ة 

راأ�صه نفي واأقام فيها حوايل اأربع �صنوات 

1341ه�  اإيل بريدة يف ح��دود �صنة  انتقل  ثم 

املعروف  ال�صاعر  عديله  م��ن  واإغ���راء  ب��داف��ع 

)�صليمان بن نا�صر ال�صرمي( حيث األح عليه 

ي�صكنها  كان  �صرمي  بن  لأن  اإليها  بالنزوح 

يف ذلك العهد. 

حني ح�صر اإىل بريدة كان ل ميلك من 

املال اأجرة ال�صكن الذي ياأوي اإليه فعر�ص 

موؤقتاً  منزله  يف  معه  ال�صكن  عديله  عليه 

لويحان  ف��رف�����ص  اأم�����وره  تتح�صن  ري��ث��م��ا 

طلبه خ�صية م�صايقته داخل بيته فلما مل 

ميتثل لقبول عر�صه اأم�صك بيده وذهب به 

اإىل )جردة بريدة( وهي �صوق �صعبي كبري 

)بيتا من  له  فا�صرتى  والبادية  للحا�صرة 

ال�صعر( ثم حماله اإىل موقع قريب اأر�ص ف�صاء �صرق. 

واختلط  اأه��ل��ه��ا  م��ن  الكثريين  على  ت��ع��رف  ب��ري��دة  ويف 

لأنه  ���ص��رمي  ب��ن  �صليمان  ال�صبيل  ل��ه  مهد  حيث  ب�صعرائها 

الليلية  والندوات  املجال�ص  فاأخذت  النا�ص  معرفة  يف  �صبقه 

تعقد ب�صفة دوري��ة كل ليلة يجتمعون يف بيت واح��د منهم 

لأنها  )رات��ب(  ال��دوري��ة  ه��ذه اجلل�صات  ي�صمون مثل  وكانوا 

مرتبة بالتناوب. 

النف�ص  و�صبط  وال��روّي��ة  باحلنكة  فيمتاز  لويحان  اأم��ا 

�صاعة الغ�صب.

�صارك بفتح املدينة املنورة برفقة �صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ري حممد بن عبد العزيز - رحمه اهلل- كما �صارك يف 

فتوحات اجلنوب برفقة الأمري امللك في�صل بن عبد العزيز 

- رحمه اهلل-

واف��ت��ه امل��ن��ي��ة يف ع���ام 1402ه����� ع��ن��دم��ا ف��اج��اأه امل��ر���ص يف 

حم��اف��ظ��ة ال����دوادم����ي، وك��ع��ادت��ه يف ف��ع��ل اخل���ري ف��ق��د اأمر 

�صاحب الأيادي البي�صاء وال�صَبّاق اإىل اخلري دوماً �صاحب 

ال�صاعر  بنقل  العزيز  �صلطان بن عبد  الأم��ري  امللكي  ال�صمو 

الكبري بطائرة الإخالء الطبي من الدوادمي اإىل امل�صت�صفى 

الع�صكري بالهدا بمحافظة الطائف حيث توفي رحمه اهلل 

ف��ي 1402/11/25ه������� ع��ن ت�صعني ع��ام��اً، وق��د ت���زوج م��ن 11 

امراأة، له من الأبناء 10 ومن الأحفاد 46 حفيداً.

قصيدة
زيارة الملك المؤسس لمصر
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الق�سيدة:

مبنا�سبة رحلة امللك عبد العزيز 

بن عبد الرحمن اآل الفي�سل -رحمه 

اهلل- اإىل م�سر عام 1365ه� قد و�سل 

جاللته اإىل ال�سوي�ص يف 7 �سفر �سنة 

1365ه��� ، واأق��ام يف م�سر اإىل اليوم 

التا�سع ع�سر من نف�ص ال�سهر، اأي اثنا 

ع�سر يومًا ، كما ذكر ال�ساعر يف هذه 

الق�سيدة :

باللى لفانا م�ن بعيد الدار األ يا م�رحباً 

الأبحار  بلجة  يعوم  الغبه  مع  يخت  على 

دخل عبد العزيز مب�صر زاد النور بالأنوار

تذكار بينهم  تبقى  ف���اروق  مواجهة  لعل 

العباد جهار ق��دام  ف��اروق  على  نثنى  نبي 

ملكنا عزنا هو مزبن الالجى وعز اجلار

اإىل حارت م�صاوير العرب ردوا له الأ�صوار

يغ�صم القاله العليا ول ين�صد عن امل�صهار

يدير النا�ص باأفكاره وهو بالفكر ما يندار

�صالة اهلل على املختار ماميطر من الأمطار

م�صاديره مواريده  الغبه  م�ع  يخت  عل�ى 

توجه من �صواحل م�صر فوقه طيب ال�صريه

ثمان اأيام واربع والف�رح ت�صرب مزامريه 

وتدبريه  ال�خ�الق  بعن�اية  م�صمنة  ت��دوم 

وتفخريه ع��زه  ف�ى  اأدام  ملكنا  ثنوا  �صبب 

طويل العمر مثل الغيث كل ط�ايله خريه 

وتي�صريه بدبرة اخلالق  ال�صعاب  له  تذل 

بحزم وعزم لني الدرب ت�صمح له م�صاهريه

بنا ل�ه ق�صر جمد تا�صل اجلوزا مقا�صريه

على �صيد اجلميع اللى ظهر هديه وتف�صريه
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قصيــــدة

هذه الق�سيدة قلتها فرحة يف �سالمة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سئون الأمنية

العميد

م�ساعد بن عبدالعزيز احلربي
مدير اإدارة ال�سئون الإدارية بقوة منطقة الريا�ص

ق���الو ل�ي اأكتب مثل ماتكتب  الن��ا�ص

قل���ت الق�صيد اإح�صا�ص والو�صع ح�صا�ص

قي�����ا�ص مالها  �صي��دي  يف  م�صاع���ري 

ال���را�ص على  تاجن  املحبوب  وزيرنا 

نب���را�ص امل�صاه����ري  ك��ل   على  ال��لي 

وكلف بالم�ن معرب اجلد و ال�ص��ا�ص

ال�ص��ا�ص م��ع  تتق��ى  الل�ي ما  الباين  

الب����ا�ص �ص���دة  م�ع  لل��ني  متعلمن 

وح�را�ص جن��ودن  ناي��ف   لبو  وحنا 

نوم��ا�ص في��ه  ت��زودن��������ي  و  مع��زبي 

ح�صن النوايا �صربكت ن�ا�ص مع ن�ا�ص

واج��نا�ص وا�صكال  ان�واع  واملجرمني 

اللب��ا�ص زي�ن  امللك  و�ص�اح  ت�صتاهل 

وال��يا�ص بعطفه مبع�د احل�زن  الل�ي 

ك�م دولنت من و�صعها الفكر ينحا�ص

�ص�ا�ص له�م  ال�صريعه  حك�م  حكامن��ا 

ان كان مبغ�صهم �صرب بغ�صهم كا�ص

الأمي������ري  �صم�و  يف  ق�صيدة  اأك��ت��ب 

غي����ري بتقليد  مبكلوفن   ولن���ي  

وزي��ري م�ص����اعد  وحمم���د  و�صلون 

خ�صريي لن��ايف  حم���دن  وبقلوبن��ا 

�صيطر على الره�اب وا�صبح �صهريي

ال�ص��ويري ونع��م  حمم��د  ع��صي��ده 

النظ�ريي وليعق���د  احلجاج  طل���ق 

ي�صريي لزم  ي�صري  ه�ذا  لق���������ال 

ت�صريي روح��ه  دون  م����ن  ارواحن���ا 

خطريي جم�����رم  ق����دام  �صجاع���ته 

ق�صريي ياحمم�د  حبل���ه  والك��ذب 

�صطريي �صيفن  ح���د  عليهم  وانت��م 

م�ن ك�ف ابومتعب عوين الق�صريي

فقريي منه������و  وك�����ل  ال��ي��ت��ي��م  ع��ن 

ي�صريي �صعبه  �ص���ار  ت��دخ��ل  الي�����ا 

عه���دالخريي لني  عه���دالول  م�ن 

غديري                              م��ن  حب����هم  �صربنا  ح����نا 

مشاعري
في سيدي

مالها قياس
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مسابقة العدد

رغبة من جملة »فر�سان الأمن« يف التوا�سل مع قرائها 

فاإنها تطرح هذه امل�سابقة الثقافية لتنمية مهارة القراءة 

عند اجلميع، وللتوا�سل الدائم مع الكتاب، علمًا باأن جميع 

اإجابات اأ�سئلة امل�سابقة موجودة يف طيات هذا العدد.

مع متنياتنا للجميع بالتوفيق،،،

شروط المسابقة:
1 � امل�صابقة متاحة للجميع مبختلف الأعمار.

2 � يتطلب ال�صرتاك يف امل�صابقة الإجابة عن اجلزء املخ�ص�ص 

نف�صه من ورقة امل�صابقة بعد قطعه من اأ�صفل الورقة.

3 � �صتخ�ص�ص جوائز قيمة للفائزين الثالثة الذين �صيتم 

ال�صحيحة  الإجابات  بني  من  القرعة  طريق  عن  اختيارهم 

اأمام جلنة تخ�ص�ص لذلك.

والفائز  ري���ال،   »3000« على  الأول  الفائز  �صيح�صل   �  4

الثاين على »2000« ريال، والفائز الثالث على »1000« ريال.

5 � اآخر موعد لتلقى الإجابات، هو 1431/12/30 ه�.

6� تر�صل الإجابات اإىل:

 الإدارة العامة للعالقات والتوجيه

اإدارة الإعالم ، فاك�ص/4816987

أسئلة المسابقة:

اقطع

  
إجابات أسئلة العدد ) 2 ( مجلة:

الأجوبة:

.............................................. -2   .............................................. -1

ال�صم: ......................................................  العمر:              رقم اجلوال:                رقم املنزل:

حافلة  جندها  الإ�سالمي  تاريخنا  �سفحات  نقلب  حينما 

عن  دف��اع��ًا  امل��ع��ارك  خا�سوا  الذين  والأب��ط��ال  بالبطولت 

الرجال  نتمثل �سرية  الإ�سالم ون�سره يف ربوع الأر�ص، وحن 

الدعوة  ن�سر  يف   � الر�سول  مع  اأ�سهموا  الذين  العظماء 

الإ�سالمية والذود عن الإ�سالم وامل�سلمن، تظهر لنا الفاعلية 

العملية يف الإ�سالم، فهوؤلء الفر�سان، الذين اأجنبتهم اأ�سرف 

را�سخة  عقيدة  عن  اأرواح��ه��م  قدموا  قري�ص  بني  بيوتات 

واإميان قوي يف �سبيل الدين العظيم.

هوؤلء الرجال حملوا على كاهلهم ن�سرة الإ�سالم والر�سول، 

فكانوا  و�سالتهم،  دعائهم  يف  وعال  جل  باهلل  مت�سلن  كانوا  اإذ 

ب�سهام  الليل  ويف  احل��رب،  ب�سهام  النهار  يف  الأع��داء  ي�سربون 

الدعاء، وكانت دعوتهم م�ستجابة، باإذن اهلل.

كافة،  ال�سرطة  ورجال  الإ�سالمية،  الأمة  ن�صء  على  يجب 

العربة  ياأخذوا  اأن  خ�سو�سًا،  اخلا�ص  الأمن  قوات  و»فر�سان« 

والقدوة والت�سحية واملثل من هوؤلء الفر�سان البوا�سل الذين 

ن�سرة  اأج��ل  من  ونفي�ص  غ��اٍل  كل  وب��ذل��وا  ب��اأرواح��ه��م  �سحوا 

الإ�سالم وامل�سلمن.

ته ون�ش�أته:
والد

�سنة  مكة  يف  وقا�ص  �أبي  بن  �سعد  �جلليل  �ل�سحابي  ولد 

23 قبل �لهجرة، �أبوه مالك بن �أهيب بن عبد مناف بن زهرة 

بن كالب بن مرة، و�أمه حمنة بنت �سفيان بن �أمية �لأكرب بن 

عبد �سم�ص بن عبد مناف بن ق�سي بن كالب بن مرة، وهو 

من بني زهرة �أهل �آمنة بنت وهب �أم �لر�سول � ، وقد كان 

�لر�سول � يعتز بهذه �خلوؤولة فقد ورد �أنه � كان جال�سًا 

مع نفر من �أ�سحابه فر�أى �سعد بن �أبي وقا�ص مقباًل فقال ملن 

معه: »هذ� خايل فلريين �أمروؤ خاله«.

و�سناعة  �ل�سهام  ب��ري  يف  و��ستغل  قري�ص  يف  �سعد  ن�ساأ 

�لق�سي، وهذ� عمل يوؤهل �ساحبه لالئتالف مع �لرمي، وحياة 

�ل�سيد و�لغزو، وكان مي�سي وقته وهو يخالط �سباب قري�ص 

�حلجيج  معرفة  خالل  من  �لدنيا  على  ويتعرف  و�ساد�تهم 

�ملتباينة  ومو��سمها،  �حلج  �أيام  يف  �ملكرمة  مكة  �إىل  �لو�فد 

�لأهد�ف و�ملتنوعة �لغايات.

دخوله الإ�سالم:

17 ع��ام��ًا، وك��ان �إ�سالمه  دخ��ل �سعد �لإ���س��الم وه��و �ب��ن 

يوم،  علّي  �أتى  لقد   ...« فيقول:  نف�سه  عن  ويتحدث  مبكرً�، 

سعد بن أبي وقاص

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، كغريها، �كتوت بنار �لإرهاب، �إذ مت 

�لآمنني فيها من مو�طنني  و��ستقر�رها وحياة  �أمنها  ��ستهد�ف 

ومقيمني من �لفئات �لإرهابية، وباأ�ساليب وو�سائل تنم عن مدى 

�ل�سر �لذي ي�سمره هوؤلء جتاه �لآخرين، �لذين ل ي�ساركونهم 

توجهاتهم �لإجر�مية نف�سها، �سملت �لعتد�ء ب�سيار�ت مفخخة 

على  م�سلحة  �عتد�ء�ت  �سكنية،  وجممعات  حكومية  مو�قع  على 

�ملييبيياين، �عيييتيييد�ء�ت فييردييية عييلييى �ملييو�طيينييني و�ملييقيييييمييني، حماولة 

�لقتل  �أ�ساليب  من  »�أبقيق«، وغريها  يف  �لتكرير  معامل  تفجري 

�ملا�سية  �ليي�ييسيينييو�ت  خييال  �لعيييتيييد�ء�ت  تلك  وخلفت  و�لييتييدمييري، 

وتويف  �ملييو�طيينييني،  ميين  ميي�ييسييابييًا  و )136(  �ييسييهييد�ء،   )10( : نييحييو 

�سهيدً�   )60( وعييدد  �لو�فدين،  من  م�سابًا  و)434(  و�فييدً�   )88(

م�سابًا  و)34(  قتيًا   )158( وعيييدد  �لأمييين،  رجيييال  ميين  من �لفئة �ل�سالة.و)371( 

و�لإجر�ء�ت  �لرتتيبات  من  عييدد  باتخاذ  �ململكة  قامت  وقييد 

بييهييدف ت�سييق �خلييينييياق على  جمييييالت عيييدة 
�ييسييمييلييت  �حليييازمييية، 

�لييعيينييا�ييسيير �لإرهييييابييييييييية، و�إفيييي�ييييسييييال خمييطييطيياتييهييم �لإجييير�مييييييية 
وماحقتهم، منها ما ياأتي:

وال�سعوب،  املجتمعات  يهدد  خطرًا  كافة  واأ�سكاله  ب�سوره  الإره��اب  ُيعد 

ويقو�ص مظاهر الأمن وال�ستقرار يف البلدان التي ي�ستهدفها، كما اأن �سحايا 

اأو عرق معن، فاجلميع  اأو جن�سية  الأعمال الإرهابية ل ينح�سرون يف دين 

م�ستهدفون، وهذا بكل تاأكيد يتطلب تكثيف اجلهود الدولية يف �سبيل مكافحة 

هذه الظاهرة والق�ساء عليها، ومالحقة مرتكبيها وتقدميهم للعدالة.
اأبرز التفاقيات املتعددة الأطراف يف جمال مكافحة الإرهاب:

مبكافحة  املعنية  ال��دول��ي��ة  وال�سكوك  الت��ف��اق��ي��ات  � 
الإرهاب التي ُتعد اململكة طرفًا فيها:

الأخ��رى  الأف��ع��ال  وبع�ص  ب��اجل��رائ��م  اخلا�سة  التفاقيات  y 

املرتكبة على منت الطائرات، )طوكيو/ 1963 م(.

الطائرات،  على  امل�سروع  غري  ال�ستيالء  مكافحة  اتفاقية  y .)لهاي/ 1970 م(

�سالمة  �سد  املوجهة  امل�سروعة  غري  الأع��م��ال  قمع  اتفاقية  y 

الطريان املدين، )مونرتيال/ 1970م(.

املتمتعن  الأ�سخا�ص  �سد  املرتكبة  اجل��رائ��م  منع  اتفاقية  y 

بحماية دولية مبن فيهم املوظفون والديبلوما�سيون واملعاقبة 

عليها، )نيويورك/ 1973 م(.

)نيويورك/  ال��ره��ائ��ن،  اأخ��ذ  ملناه�سة  الدولية  التفاقية  y 
1979م(.

يف  امل�سروعة  غري  العنف  اأعمال  بقمع  املتعلق  الربوتوكول  y 

املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، امللحق باتفاقية 

قمع الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سالمة الطريان 

اأحمد بن حممد ال�صاملبقلم معايل الدكتور
وكيل وزارة الداخلية

آفة هذا العصر

لمحـة عن اأبرز جهـود المملكة العربيـة ال�سعوديـة في مجـال

مكافحـة الإرهـاب على ال�سعيد الداخلي والإقليمي والدولي

بن  �صعد  اجلليل  ال�صحابي  دخ��ل  عندما 

اأب��ي وقا�ص ر�صي اهلل عنه الإ���ص��الم وه��و ابن 

اإ�صالمه مبكراً، يتحدث عن  »17« عاماً، وكان 

نف�صه فيقول: »لقد اأتى علّي يوم، واإين لثلث 

اأول ثالثة  اأن����ه ك���ان ث��ال��ث  ي��ع��ن��ي  الإ�����ص����الم«، 

مع  اإ�صالمه  اأعلن  وقد  الإ���ص��الم،  اإىل  �صارعوا 

الذين اأعلنوه باإقناع اأبي بكر ال�صديق اإياهم.

n منْ هؤالء الصحابة الثالث؟

دائ���م���ة ملكافحة  امل��م��ل��ك��ة جل��ن��ة  اأن�������ص���اأت 

وم�صت�صارين  خ����رباء  م��ن  ت��ت��األ��ف  الإره�����اب 

الإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  ومتخ�ص�صني 

من اجلهات التالية: »وزارة الداخلية، رئا�صة 

اخلارجية،  وزارة  ال��ع��ام��ة،  ال���ص��ت��خ��ب��ارات  

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي«.

هذه  مهام  أبرز  من  اثنتين  اذكر   n

اللجنة؟
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عالقة اأمرا�ض الفم ب�أمرا�ض اجل�سم: 

املهمة  الأم��ور  والأ�صنان من  الفم  �صحة 

للمحافظة على ال�صحة العامة للج�صم، اإذ اإن 

حالة الفم ت�صاعد يف الك�صف عما يعاين منه 

ال�صكري”،  “مثل  اأمرا�ص عامة  اجل�صم من 

وامل�صروبات  “التدخني  مثل  �صيئة  ع��ادات  اأو 

الكحولية”. 

اأمرا�ص  اأن  اأثبتت  الدرا�صات  اأن  يف حني 

اأن  اأه��م��ل��ت ف��اإن��ه��ا مي��ك��ن  اإذا  ال��ل��ث��ة امل��زم��ن��ة 

القلب  و�صمامات  املفا�صل  اإ�صابة  اإىل  ت��وؤدي 

تفرزها  التي  الأنزميات  اأن  كما  بالروماتزم، 

البكترييا واجلراثيم املوجودة يف اللثة ميكن 

الإن�صان،  الدم يف ج�صم  اآلية تخرث  ت�صرع  اأن 

القلبية  اجل��ل��ط��ات  ت�����ص��ك��ل  يف  ي�����ص��اع��د  مم���ا 

بع�ص  اأو�صت  كذلك  اأي�صاً،  الدماغية  ورمبا 

الرئوية  ب���الأم���را����ص  امل�����ص��اب��ني  ال���درا����ص���ات 

والأ�صنان  بالفم  الكاملة  بالعناية  امل��زم��ن��ة 

ل��وج��ود ع��الق��ة م��ب��ا���ص��رة ب��ني اأم���را����ص الفم 

وامل�صكالت ال�صحية للجهاز التنف�صي. 

أمراض الفم 
واألسنان

اأ�سبابها ..  وطرق العالج

الأمرا�ص  اأكرث  من  والأ�سنان  الفم  اأمرا�ص  تعترب 

اللثة  والتهابات  الأ�سنان  ت�سو�سات  وت�سمل  �سيوعًا، 

والأن�سجة املحيطة بها. 

وجود  ه��و  اللتهابات  لهذه  الرئي�سي  وال�سبب 

اأن  كما  طويلة،  ملدة  واللثة  الأ�سنان  على  البكترييا 

ال�سكري   – »التدخن  مثل  م�ساعدة  عوامل  هناك 

التي  الأدوية  بع�ص  تناول   – الهرمونات  اختالل   –
– ال�ستعداد اجليني لدى  ت�ساعد  على التهاب اللثة 

بع�ص الأ�سخا�ص«. 

مقدم طبيب 

فهد بن عبداهلل العماري

ا�صت�صاري جراحة اللثة وزراعة االأ�صنان 

رئي�س قـ�صم االأ�صنان ـ اإدارة اخلدمات الطبية
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نزيف اللثة ... اأ�سب�به وعالجه:  

خ����روج ال����دم م��ن ال��ل��ث��ة ت��ل��ق��ائ��ي��اً، اأو مع 

ا�صتعمال فر�صاة الأ�صنان، عالمة من عالمات 

لاللتهابات  الرئي�صي  وال�صبب  اللثة،  التهاب 

هو وجود طبقة بكتريية على �صطح الأ�صنان 

واللثة لفرتة طويلة، ما يوؤدي اإىل تقرح اللثة 

و�صهولة نزيفها. 

الب�صيط  ال��ل��ث��ة  ال��ت��ه��اب  ع����الج  ومي���ك���ن 

ب��ال��ت��ن��ظ��ي��ف واإزال�������ة الل���ت���ه���اب ع��ن��د طبيب 

الأ�صنان، ومن ثم املحافظة على نظافة اللثة 

با�صتعمال طرق الوقاية اليومية. 

امل��ت��ق��دم فاإن  ال��ت��ه��اب اللثة  اأم���ا يف ح��ال��ة 

ل�صتعادة  �صرورياً  يعترب  اجلراحي  التدخل 

ال�صكل الطبيعي للثة. 

رائحة الفم الكريهة:

لي�ص للفم النظيف يف احلالة الطبيعية 

ال��رائ��ح��ة عن  ه���ذه  تن�صاأ  واإمن����ا  رائ��ح��ة،  اأي 

تخمر ف�صالت الطعام املتبقية بني الأ�صنان، 

وينتح عن هذا التخمر غازات كريهة، ويزيد 

من التخمر عدم التنظيف وجفاف الفم. 

كما توجد عوامل م�صاعدة مثل التدخني 

الغنية  الأطعمة  وتناول  الكحوليات  و�صرب 

بالبهارات اأو الب�صل والثوم. 

طرق الوق�ية من اأمرا�ض الفم والأ�سن�ن: 

بطريقة  الأ�����ص����ن����ان  ف���ر����ص���اة  •ا���ص��ت��ع��م��ال  •
�صحيحة ثالث مرات يومياً. 

للفم  وغ�صول  الأ�صنان  معجون  •ا�صتعمال  •
الذي يحتوي على “الفلورايد”. 

ال�صني لتنظيف ما بني  •ا�صتعمال اخليط  •
الأ�صنان وما حتت اجل�صور ال�صنية. 

اأكل  م��ن  التخفيف  م��ع  امل���ت���وازن  •ال���غ���ذاء  •
ال�صكريات ب�صكل عام. 

•الفحو�صات الدورية الوقائية عند طبيب  •
الأ�صنان. 

•عدم التدخني.  •
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الداء الأكثر انت�سارًا وغمو�سًا

اأو  الراأ�ص  يف  اأمل  هو   » Headache  « ال�سداع 

اأو الرقبة، وال�سبب الرئي�سي لأنواع ال�سداع  الفروة 

كافة غري معلومة، وقد يتح�سن معظم الأ�سخا�ص لو 

غريوا اأ�سلوب حياتهم وتدربوا على كيفية ال�سرتخاء 

اأو بتناولهم اأدوية له.

ت�سلب  �سببه  ال��ذي  التوتري  ال�سداع  وهناك 

الراأ�ص  ب��ف��روة  اأو  الرقبة  اأو  بالكتفن  الع�سالت 

والقلق،  والكتئاب  الإجهاد  �سببه  وه��ذا  الفك،  اأو 

الأك��ل  اأو  ال��ن��وم،  قلة  اأو  العمل  لكرثة  يكون  وق��د 

املخدرة،  احل��ب��وب  تعاطي  اأو  امل�سكرات،  �سرب  اأو 

واجلنب  بال�سيكولته   tyramine م��ادة  وت��ن��اول 

ال�سوديوم  اأح��ادي  جلوتومات  م��ادة  اأو  واملك�سرات، 

التي   ،»monosodium glutamate MSG«

تو�سع باللحوم املحفوظة، كلها مواد قد تولد ال�سداع، 

والأ�سخا�ص الذين يتناولون مادة الكافين يف ال�ساي 

والنب والكول ميكنهم ال�سعور بال�سداع لو مل يتناولوا 

جرعاتهم اليومية التي اعتادوا عليها، ومن الأ�سباب 

املناطق  من  ال��راأ���ص  جند  ال�سداع  لتولد  ال�سائعة 

والأذن���ن  والعينن  ال��دم��اغ  ت�سم  لأن��ه��ا  احل�سا�سة 

وعظام اجلمجمة وع�سالت الوجه واجليوب الأنفية 

تكون  قد  الأع�ساء  ه��ذه  وك��ل  وغريها،  وال�سراين 

�سببًا يف ال�سداع، وهناك بع�ص الأع�ساء البعيدة عن 

الراأ�ص التي ميكنها اأن تثري نوبة ال�سداع.

اأو م�صتمراً، وقد ي�صيب الإن�صان  لل�صداع اأ�صكال واأنواع، فقد يكون ال�صداع متقطعاً 

�صهرياً اأو اأ�صبوعياً اأو يومياً، وقد تدوم النوبة �صاعات عدة، وتختلف �صدتها بني اأمل خفيف 

قرب  اأو  ال�صدغ  اأو  اجلبهة  يف  الأمل  ياأتي  وق��د  �صديد،  ب��اأمل  الإح�صا�ص  اإىل  معتدل  واأمل 

العينني اأو يف موؤخرة الراأ�ص، وقد ينت�صر اإىل �صق من �صقي الوجه اأو كليهما، وقد ي�صاحبه 

الغثيان والقيء وا�صطراب الروؤية و�صوء املزاج.

اأنواع ال�سداع:

•�صداع اجليوب الأنفية، و يكون الأمل حول عظام احلاجب واخلدين. •
•ال�صداع العنقودي، و يرتكز الأمل حول عني واحدة. •

•ال�صداع الناجت عن ال�صغط، و يكون اأمله كحزام يعت�صر الدماغ. •
، و ي�صبب اأملاً مربحاً و غثياناً و تغريات يف النظر. • ال�صداع الن�صفي “ال�صقيقة”•

اأنواع ال�سداع الع�سوي:

هناك املئات من الأ�صباب حلالت ال�صداع الناجت عن مر�ص ع�صوي مثل:

- اأمرا�ص ت�صبب ارتفاع ال�صغط، اأو الحتقان الدموي يف الراأ�ص. 

- ارتفاع �صغط الدم الكبري واحلاد.

- ا�صطرابات اأع�صاء اجل�صم مثل:

ا�سطراب�ت العني:

ب�صبب وجود  ج����داً  ح�����ص��ا���ص  ع�����ص��و  ال��ع��ني 

تعر�صها  فعند  الأع�صاب،  جمموعة كبرية من 

اأن حتمر ورمبا  املمكن  اإث��ارة تدمع، وم��ن  لأي 

تكون النتيجة �صداعاً... واإليكم بع�ص الأمثلة 

على م�صببات ال�صداع النا�صئة من تاأثر العني:

وغ�صاء  اجل��ف��ون  حافة  • •“ امللتحمة،  ال��ت��ه��اب 

مقلة العني”.

اأو جذر  عند منبت  • •“ اأو دم��ل اجلفن،  خ��راج 

الرمو�ص”.
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على  القدرة  الخمول وعدم  يورث  »الصداع«   n
اإلنتاج واالبتكار

n “الصداع” له تأثير سلبي على سلوك األفراد
الضوضاء والحياة المدنية المتسارعة سببان    n

مباشران لتكرار نوبات “الصداع”

عالج ال�سداع:

اإن تناول الأدوية املهدئة لي�ص احلل الأمثل للتغلب على ال�صداع، اإذ اإن 

هناك طرقاً اأكرث فاعلية لقهر ال�صداع واأبرزها الآتي:

•التمدد وال�صرتخاء يف مكان حتت �صوء خافت وجيد التهوية. •
الأ�صابع  باأطراف  • للعني” • املحاذية  “املنطقة  ال�صدغني  على  ال�صغط 

وتدليكهما بخفة وبحركة دائرية.

•و�صع كمادات باردة على ال�صدغني. •
•�صرب قدح من القهوة املحالة بال�صكر مع بداية ال�صعور بالأمل. •

• اأخذ حمام بارد ليعيد توازن الدورة الدموية.  •
• تناول كمية من ال�صوائل.  •

متى تلج�أ للطبيب؟

اإىل  اأن ي�صع يف العتبار هذه الأعرا�ص بجدية ليلجاأ  لبد لل�صخ�ص 

اأو ي�صاحبه  �صديداً  ال�صداع فجاأة ويكون  ال�صخ�ص  ينتاب  الطبيب عندما 

اأو  تلعثم يف الكالم، واختالف يف الروؤية، اأو م�صكالت يف حتريك ال�صاقني 

اأو لو  اأو ال�صطراب العقلي كفقدان الذاكرة،  اأو فقدان التوازن  الذراعني 

اأخذ ال�صداع يزيد خالل فرتة 24 �صاعة، اأو �صاحبه حمى اأو ت�صلب الرقبة 

اأو الغثيان اأو القيء، اأو يف حالة اإ�صابة الراأ�ص، اأو يف حالة اأن يكون ال�صداع 

�صديداً ومركزاً يف جهة عني واحدة مع احمرار العينني، ولو كان ال�صخ�ص 

فوق �صن اخلم�صني وال�صداع ي�صاحبه خلل يف الروؤية، اأو اأمل اأثناء امل�صغ، اأو 

يف حالة اإيقاظه اأي�صاً من النوم، اأو ي�صتمر لأيام عدة، اأو كان ال�صداع �صديداً 

بال�صباح، اأو غري معروف ال�صبب، فعليه التوجه للطبيب، وميكن اإبالغه 

اأن ال�صداع يرتكز يف اجلبهة اأو حول العينني اأو خلف الراأ�ص اأو خلف العني 

اأو يف كل الراأ�ص اأو يف جانب منها اأو ال�صعور ب�صغط فوقها، ومتى يحدث 

بالليل؟  ويخف  بالنهار  يقع  اأو  النوم  من  يوقظك  وهل  ومدته؟  ال�صداع 

وهل يتكرر؟ وهل ي�صل �صدته خالل �صاعة اأو �صاعتني ؟ وهل ي�صوء عندما 

الذي  العالج  اأو عندما ت�صعل؟ ما  تكون ملقياً على ظهرك وتقوم فجاأة؟ 

يفيدك؟ كل هذه الأ�صئلة لها دللتها يف ت�صخي�ص وعالج ال�صداع.

تاأثري  ل��ه  ال��ذي  ال�صداع  بنوبات  ي�صتهان  األ  اأن��ه يجب  ن��وؤك��د  اخل��ت��ام  يف 

�صلبي على �صلوك الأفراد، اإذ يوؤكد الخت�صا�صيون الجتماعيون اأن كثرياً من 

اجلرائم غري املخطط لها ويرتكبها �صاحبها نتيجة التوتر الناجت من ال�صداع، 

واأن حوادث ال�صري يزيد احتمال حدوثها اإذا كان ال�صائق يعاين من ال�صداع، 

وي�صيفون اأن ال�صداع يورث اخلمول وعدم القدرة على الإنتاج والبتكار.

•ق�صر اأو انحراف الب�صر، يالحظ اختفاء ال�صداع بعد ت�صحيح الروؤية  •
يف �صداعك فيجب  يبدو عاماًل ممكناً  ذل��ك  ك��ان  ف��اإذا  البع�ص،  ل��دى 

اإجراء الفح�ص الطبي.

•النظارات اجلديدة، رمبا تكون من اأ�صباب ال�صداع ب�صبب �صغطها على  •
الأ�صداغ اأو الأنف. 

•الغلوكوما.  •
•التهاب ع�صب خلف املقلة.  •

•التهاب الأذن الو�صطى ال�صائع عند الأطفال.  •
•التهاب اجليوب الأنفية. •

•م�صكالت الأ�صنان.  •
•الإم�صاك. •

•�صداع ما قبل احلي�ص.  •
اأ�سب�ب ال�سداع غري الع�سوية:

ينتج يف الغالب نتيجة لأ�صباب نف�صية وعاطفية، اأو نتيجة ا�صطراب يف 

وظائف بع�ص اأع�صاء اجل�صم »كاملخ وا�صطرابات الدورة الدموية«، اأو تغري 

يف بع�ص اأمناط احلياة اليومية »كتغيري مواعيد النوم«، وقد يكون وراثياً، 

»خ�صو�صاً ال�صداع الن�صفي«. 

وتعترب ال�صو�صاء واحلياة املدنية املت�صارعة �صببني مبا�صرين لتكرار 

نوبات ال�صداع.

اأ�سب�ب اأخرى:

•الروائح القوية. •
•قلة النوم اأو كرثته. •

•بع�ص اأنوع الأطعمة والبهارات. •
•التغري املفاجئ يف درجات احلرارة. •

للوق�ية من ال�سداع:

•عدم اجللو�ص يف مكان �صاخب الإ�صاءة. •
•عدم اجللو�ص اأمام التلفاز اأو الكومبيوتر. •

•عدم احلديث لفرتة طويلة على الهاتف املحمول. •
• عدم القراءة الكثرية. •

•عدم تناول الأجبان ال�صفراء. •
•عدم تناول ال�صوكولته. •

•عدم التدخني. •
من  تزيد  اأنها  ثبت  اإذ  الغازية،  وامل�صروبات  احلم�صيات  تناول ع�صري   • •

حدة ال�صداع بن�صبة ال�صعف.
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في عيون الصحافة

الرياض -خــاص

الأم���ن اخلا�صة  ق���وات  ق��ائ��د  �صعادة  ت��وج 

ال���ل���واء ال���رك���ن/ حم��م��د ب��ن ح��م��د العماين، 

�صعادة  ب��ك��اأ���ص  ال��ري��ا���ص،  ق��وة منطقة  ف��ري��ق 

نظريه  على  تغلبه  اإث��ر  ال��ق��دم،  لكرة  القائد 

ب���ه���دف نظيف،  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  ق����وة ح��م��اي��ة 

النهائية،  للمباراة  الثاين  ال�صوط  يف  �صجل 

ال��ت��ي ج���رت ي���وم الث��ن��ني 1431/07/09ه���������، 

�صمن حفلها ال�صنوي اخلتامي الذي اأقامته 

يف  ممثلة  العمليات،  ل�صوؤون  العامة  الإدارة 

 »قوة الرياض« تتوج
بكأسي القدم 
والتفوق العام

و�صط ح�صور جماهيري غفير..

سعادة اللواء العماني وزع الكؤوس والميـــــــــــــــــــــداليات على الفائزين في مختلف األلعاب

الن�صاط  لختتام  الريا�صية،  ال�صوؤون  اإدارة 

اإىل كاأ�ص  اإ���ص��اف��ة  1431ه������،  ل��ع��ام  ال��ري��ا���ص��ي 

فريق  نال  فيما  العام،  للتفوق  القائد  �صعادة 

الف�صية  امليداليات  ال�صخ�صيات  حماية  قوة 

مكة  منطقة  فريق  ون��ال  ثانياً،  ح��ل  اأن  بعد 

ح�صوله  اإث��ر  ال��ربون��زي��ة  امليداليات  املكرمة 

على املركز الثالث.

و�صهدت املباراة النهائية واحلفل اخلتامي 

1431ه�، ح�صور قادة  للن�صاط الريا�صي لعام 

وج��ه��ور غفري  الإدارات،  وم��دي��ري  ال��وح��دات 

وبعد  اخل��ا���ص��ة،  الأم����ن  ق���وات  من�صوبي  م��ن 

القدم،  كرة  ملناف�صات  النهائية  املباراة  انتهاء 

على  وامليداليات  الكوؤو�ص  القائد  �صعادة  وزع 

الفائزين يف خمتلف الألعاب، اإذ جاءت نتائج 

لعام  اخلا�صة  الأم���ن  ق��وات  دوري  م�صابقات 

النحو  على  القائد  �صعادة  كاأ�ص  على  1431ه��� 

الآتي: حقق فريق قوة منطقة الريا�ص كاأ�ص 

م�صابقة لعبة خما�صيات كرة القدم وامليداليات 

وحدة  فريق  ت��اله  اأوًل،  اأن حل  بعد  الذهبية 

اإبطال واإزالة املتفجرات ثانياً، ونال امليداليات 
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n الجندي الدوسري أفضل العب
n الجندي أول الخثالن أفضل حارس

n الرائد التمامي أفضل إداري

واحلماية  الأم���ن  ق��وة  ف��ري��ق  وح��ل  الف�صية، 

ث��ال��ث��اً، ح��ا���ص��داً امل��ي��دال��ي��ات ال��ربون��زي��ة، ويف 

لعبة تن�ص الطاولة انتزع فريق وحدة اإبطال 

واإزالة املتفجرات املركز الأول، حمققاً الكاأ�ص 

وامليداليات الذهبية، وحل فريق قوة الريا�ص 

يف املركز الثاين، متو�صحاً امليداليات الف�صية، 

ث���م اأت����ى ف��ري��ق اأم����ن ال�����ص��ف��ارات ث��ال��ث��اً ونال 

امليداليات الربونزية.

ال���ط���ائ���رة، ظ��ف��ر فريق  ك����رة  ل��ع��ب��ة  ويف 

اإبطال واإزالة املتفجرات باملركز الأول  وحدة 

الأمن  فريق  نال  فيما  الذهبية،  وامليداليات 

واحلماية امليداليات الف�صية بعد اأن حل ثانياً، 

واأتى فريق قوة حماية ال�صخ�صيات يف املركز 

الثالث متو�صحاً بامليداليات الربونزية.

ويف ل��ع��ب��ة ال��ب��ل��ي��اردو، ظ��ف��ر ف��ري��ق اأمن 

ال�صفارات باملركز الأول وامليداليات الذهبية، 

قوة  لفريق  الف�صية  امليداليات  ذهبت  فيما 

نال  بينما  ثانياً،  ال��ذي حل  الريا�ص  منطقة 

فريق الإدارة العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية 

امليداليات الربونزية بعد اأن حل ثالثاً.

مل�صابقة  الفردية  اجل��وائ��ز  �صعيد  وعلى 

كرة القدم، نال اجلندي اأول حمد الدو�صري، 

اأف�صل  جائزة  ال�صخ�صيات،  حماية  ق��وة  من 

لعب يف كرة القدم، فيما ظفر اجلندي اأول 

لل�صوؤون  العامة  الإدارة  من  اخلثالن،  نا�صر 

اأف�����ص��ل حار�ص  الإداري�������ة وامل���ال���ي���ة، ب��ج��ائ��زة 

مرمى، ونال الرائد عادل �صعد التمامي، من 

الإدارة العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية، كاأ�ص 

اأف�صل اإداري.

يذكر اأن الدوري الريا�صي العام على كاأ�ص 

الآخر  ربيع  بداية  يف  انطلق  القائد،  �صعادة 

الآخرة«،  اأ�صهر »حتى جمادى  وامتد لثالثة 

امل�صابقات  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإق���ام���ة  ت�صمن  وق���د 

والألعاب املختلفة وفق وقت زمني حمدد، اإذ 

�صاركت فيه الإدارات والوحدات الآتية: كتيبة 

اأمن ال�صفارات، قوة الأمن واحلماية، الإدارة 

وامليزانية،  وال��درا���ص��ات  للتخطيط  ال��ع��ام��ة 

العامة  الإدارة  الع�صكرية،  ال�صرطة  كتيبة 

الريا�ص،  منطقة  ق��وة  والتموين،  ل��الإم��داد 

وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات، اإدارة احلا�صب 

العامة  والإدارة  الطائرات،  اأم��ن  قوة   ، الآيل 

لل�صوؤون الإدارة واملالية. 



الخاتمة

كثرية هي الأفكار التي تزاحمت يف ذهني عندما هممت بكتابة خامتة 

الأمن  فر�سان  الأول من جملة  العدد  ح��ازه  ال��ذي  فالنجاح  ال��ع��دد،  ه��ذا 

اأت��ت من كل ح��دب و���س��وب، واجل��ه��ود املبذولة من كادر  والإ���س��ادات التي 

الأمن  ق��وات  قائد  �سعادة  ودع��م  وال��ع��وائ��ق،  العقبات  ك��ل  لتذليل  العمل 

اخلا�سة الالحمدود، كل هذه موا�سيع ت�ستحق التوقف عندها والتحدث 

عنها بالتف�سيل، ولكن ...

تزامن �سدور هذا العدد مع حدث كبري ي�ستوجب الوقوف على عتبات 

ب�سالمة  عيدان  ال�سنة  ه��ذه  فالعيد  بهجاته،  بب�سائر  والتمتع  اأف��راح��ه 

منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الإن�سان  الأم��ري  املحبوب،  الأم��ري 

الريا�ض - حفظه اهلل - الذي ازدانت ب�سالمته قلوب املواطنني بزهور 

ال�سعادة و تغنت بتعافيه حناجر املحبني بق�سائد الفرح، فراأينا وع�سنا 

الديوان  اإع��الن  تلت  التي  والب�سائر  التهاين  من  العارمة  املوجة  ه��ذه 

تكللت  والتي  ل�سموه  اأجريت  التي  العملية اجلراحية  امللكي خرب جناح 

بالنجاح بف�سل اهلل وحمده ...

واإن هذه الفرحة ال�سعبية العارمة اإن دلت فاإمنا تدل على حمبة النا�ض 

عن   � هريرة  اأب��ي  فعن  والتقدير،  ال�سعبية  من  كبري  خم��زون  وعلى 

النبي � ، قال: )اإن اهلل تعاىل اإذا اأحب عبداً دعا جربيل، فقال: اإين اأحب 

فالنا فاأحببه، فيحبه جربيل، ثم ينادي يف ال�سماء فيقول: اإن اهلل يحب فالناً 

فاأحبوه فيحبه اأهل ال�سماء، ثم يو�سع له القبول يف الأر�ض،( متفق عليه.

ب�سالمتك  ل��ن��ا  وه��ن��ي��ئ��اً  ال��ن��ا���ض...  اهلل وحم��ب��ة  ي��ا���س��ي��دي مبحبة  ل��ك  فهنيئاً 

وعافيتك.

ل زال �صعُدَك بالإقبــــــاِل مت�صــاًل        مجــددًا كل يــوٍم لي�َس ين�صـــــرُم

وكنَت باهلِل في م�صراَك معت�صــمًا        ولم يخْب من بحبل اهلِل يعت�صُم

و�صلَت �صولَة ليــٍث ماجــــٍد يقـــــظ         بهمته عندها ت�صت�صغـــُر الهمــُم

الرائـــد

حممد بن عبداهلل بن ف�ضلية
 مدير التحرير

 .. سلمــان 
الخاتمة مسك
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