
كلمة الفرسان

على بركة اهلل تنطلق فكرة طالما راودت قوات الأمن الخا�صة بوجود مطبوعة 

دورية تمثل �صريحة من اأبناء الوطن البوا�صل الذين �صحوا وي�صحون في �صبيل 

الدفاع عن هذا الوطن الغالي الذي لم يبخل في يوم من الأيام على اأبنائه، فكان 

واجباً على كل من يعي�ش في هذا الوطن توجيه ر�صالة اإلى من حوله ت�صاهم في 

بناء مجتمع ينعم بالأمن والأمان، واإننا في اختيارنا لم�صمى فر�صان الأمن لي�ش لأن 

الفرو�صية رمز ال�صجاعة فقط بل لأنها رمز القيم والنبل والوفاء، واأن رجال قوات 

الأمن الخا�صة هم خير من يمثل الفرو�صية بما تحمل من معاني �صامية، ولقد 

هدفنا من هذه المجلة توجيه مجموعة من الر�صائل، الأولى اإلى منت�صبي قوات 

الأمن الخا�صة هدفها توعوي وتثقيفي بالدور المناط بهم في الحفاظ على الأمن 

في هذه البالد الطاهرة، والثانية اإلى اأبناء هذا الوطن نبرز من خاللها دور القوات 

في الحفاظ على الأمن وال�صتقرار، والثالثة اإلى كل من ت�صول نف�صه الإ�صرار باأمن 

هذا الوطن باأن هناك من يردعهم ويرد كيدهم في نحورهم.

واإننا نتمنى اأن نكون على قدر ثقتكم وثقة ولة الأمر وا�صعين ن�صب اأعيننا قول 

�صاحب ال�صمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئي�ش مجل�ش 

الوزراء، وزير الداخلية، عندما قال في كلمة موجهة لقوات الأمن الخا�صة: »كنت 

اأعلق عليكم الآمال النابعة من الثقة الموؤكدة، الثقة باهلل عز وجل ثم الثقة بكم، 

وعندما جد الجد وتج�صدت المهمة قمتم بما هو موؤمل فيكم وهذا لي�ش كثيراً 

عليكم اأنتم رجال يعتمد عليكم بعد اهلل«.
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خالل افتتاح م�ؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف

األمير نايف:
»المناصحة« حازت على إعجاب العالم 

وأحبطنا 200 عمل إرهابي

عبدالعزيز،  ب��ن  ن��اي��ف  الأم����ر/  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رع��ى 

موؤمتر  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء،  جمل�ش  لرئي�ش  الثاين  النائب 

الإرهاب بني تطرف الفكر وفكر التطرف، الذي نظمته اجلامعة 

ربيع  �صهر  من   15-12 من  الفرتة  يف  خالل  باملدينة  الإ�صالمية 

الثاين لعام 1431ه�. 

وقد كانت قوات الأمن اخلا�صة حا�صرة يف هذا املوؤمتر الفكري، 

فر�صانها  كان  كما  باحلجة،  واحلجة  بالفكر  الفكر  يناق�ش  الذي 

املوت بب�صالة وج��راأة م�صتنرين بقوله  اأبطاًل واجهوا  امليدان  يف 

ن َقَضى َنْحَبُه  تعاىل }ِمَن اْلُْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ

{ �صدق اهلل العظيم. ُلوا َتْبِديلاً ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َوِمْنُهم مَّ

 المدينة المنورة -فرسان األمن  

قوات الأمن اخلا�صة ت�صارك يف املوؤمتر بورقةقدمها �صعادة العميد اأحمد بن ح�صن ال�صهري
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وق����د األ���ق���ى ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء وزير 

الداخلية، بعد افتتاحه املوؤمتر الكلمة التالية “ب�صم اهلل الرحمن 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  واحل��م��د  الرحيم 

الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني اأ�صحاب 

وال�صعادة  واملعايل  الف�صيلة  اأ�صحاب  ال�صماحة..  �صاحب  ال�صمو.. 

اإنه ملن  اأيها الإخ��وة احل�صور: ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اجلامعة  ه��ذه  رح��اب  بكم يف  التقي  اأن  و���ص��روري  �صعادتي  دواع���ي 

العريقة يف منا�صبة انعقاد موؤمتر الإرهاب بني تطرف الفكر وفكر 

التطرف، الذي ياأتي انعقاده يف اإطار اهتمامات وتوجيهات �صيدي 

خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود، 

وويل عهده الأمني �صيدي �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلطان بن 

اأعزهما اهلل ملحاربة التطرف والغلو والإره��اب الذي  عبد العزيز، 

يهدد حياة الإن�صان وينتهك حرمة الدين ويعر�ش مقدرات الفرد 

والأمة للخطر.. اأيها الإخوة: لقد كانت اململكة العربية ال�صعودية 

خماطر  ك�صف  يف  �صّباقة  والأخ��الق��ي  الديني  واجبها  منطلق  من 

الإره�����اب وال��ت��ط��رف ال��ف��ك��ري وم��واج��ه��ت��ه ب��ق��وة ال����ردع ومنهجية 

الرتداع، كما كانت اململكة اأيها الأخوة يف مقدمة الدول املت�صررة 

من تطرف الفكر وفكر التطرف، الذي وقع فيه بع�ش من ينتمون 

اإليها، ومل يقتدوا بنهجها ومبادئها امل�صتمدة من كتاب اهلل الكرمي 

وهدي �صنة ر�صوله الأمني عليه اأف�صل ال�صالة واأمت الت�صليم، وهي 

املبادئ القائمة على الو�صطية والعتدال والعدل والرحمة وحفظ 

كرامة الإن�صان وحماية حياته وحقوقه، اأيها الأخوة:اإن اجتماعنا 

الفكر  لت�صخي�ش  لي�ش  املهم يف مو�صوعه وغاياته  املوؤمتر  يف هذا 

وتفهمنا  علمنا  بقدر  معلوم  فذلك  خماطره  وتوظيف  املنحرف 

بتعاليم ديننا الإ�صالمي احلنيف ومبادئه اخلالدة، ولكن املهم اأيها 

الأخوة هو اأن ن�صع ت�صوراً عملياً يعزز جهود اإعادة املنحرف ومنع 

لي�صت  ولكنها  بال�صهلة  تكون  لن  ينحرف وهي مهمة  اأن  امل�صتقيم 

بامل�صتحيلة اأمام عزائم املخل�صني واجتهاد املجتهدين فالغلبة دائماً 

اأيها  لأن�صار احلق والهزمية دوماً لأعوان الباطل ودعاة الظالل. 

اأن  هو  املبارك  ولهذا اجلمع  املوؤمتر  لهذا  اأرج��وه  ما  اإن  الإخ���وة.. 

ن�صل من خالل ما طرح من مو�صوعات وحماور جلوانب مو�صوع 

تطرف الفكر وفكر التطرف اإىل روؤية علمية ت�صهم باإذن اهلل تعاىل 

الفرد  وحماية  املتطرف  الفكر  مواجهة  جهود  جن��اح  يف  وتوفيقه 

والأمة من خطره وخماطره �صاكراًً ومقدراً ملعايل مدير اجلامعة 

هذا  على  والقائمني  العقال،  علي  بن  حممد  الدكتور  الإ�صالمية 

املوؤمتر، وامل�صاركني يف اأعماله جهودهم املخل�صة يف اإجناحه وبلوغ 

اأهدافه باإذن اهلل تعاىل. وال�صكر مو�صول لكم اأيها الإخوة احل�صور، 

واأ�صاأل اهلل اأن يوفقنا جميعا ملا فيه �صالح ديننا و�صالح دنيانا.وما 

الأمني  عهده  وويل  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  توجيهات  يحقق 

ويعود باخلر والفالح على الإ�صالم وامل�صلمني والإن�صانية جمعاء.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

وبعد ذلك فتح باب احلوار مع �صمو الأمر نايف بن عبد العزيز، 

»اإذ مل  اإىل جتفيف منابع الإره��اب، وقال  اإذ جدد �صموه فيه الدعوة 

يعمل اجلميع على جتفيف املنابع، �صيظل الإرهاب قائماً«. واأكد �صمو 
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النائب الثاين اأن رجال الأمن يبذلون جهودا مكثفة لك�صف الأعمال 

اأكرث  هناك  »اإن  وق��ال  ونهاراً،  لياًل  بالعمل  حدوثها  ومنع  الإرهابية 

من 200 حالة مت اإف�صالها ولي�ش الإف�صال فح�صب بل القب�ش على من 

وراءها وهم الآن بيد العدالة التي حتكم ب�صرع اهلل«.

اأن تلك اجلهود مل تاأت مبح�ش ال�صدفة ولكنها  اأكد �صموه  كما 

بجهود مكثفة من رجال كانوا يف م�صتوى امل�صوؤولية ومب�صتوى القدرة 

واأ�صاف  املنجزات«.  تلك  حتقيق  من  متكنوا  حتى  والتقنية  العلمية 

ل��دى اجلميع  الأح���داث حدثت ح��الت معلومة  ب��داي��ة  اأن��ه يف  »نعلم 

اإننا ما نزال نواجه هذا الإره��اب ولكننا  واأق��ول من موقع امل�صوؤولية 

م�صتعينون باهلل عز وجل، ومعتمدون عليه ومتكلون عليه ونعمل لياًل 

العزيزة  ببالدنا  حدوثها  ومنع  الأفعال  هذه  ك�صف  اأج��ل  من  ونهاراً 

وامل�صاهمة مع الآخرين يف منع حدوثها يف اأماكن اأخرى ول اأزال عند 

قويل و�صتك�صف الأيام وامل�صتقبل حقائق هذه الأمور«.

وحول دور املراأة يف امل�صاهمة يف حفظ اأمن الوطن، قال �صموه 

» اإن املراأة يف املجتمع هي الأم والأخت والزوجة والبنة، وهي يف كل 

منزل وهي احلامية لكل ما هو داخل بيتها ودورها كبر«. وطالب 

�صموه الزوجة باأن تكون عوناً لالأب يف اإي�صال حقائق الأبناء والبنات 

واأفكارهم  وتوجهاتهم  ت�صرفاتهم  يف  لهم  مطمئنني  يكونوا  حتى 

وبهذا حتقق �صعادتهم. م�صيفاً »املراأة لها دور كبر يف امل�صاهمة مع 

اإخوانها واأبيها وزوجها يف احلفاظ علي �صبابنا وبناتنا من النزلق 

يف مهاوي اخلطر يف كل جمال وحلماية اأخالقهم ودفعهم للتم�صك 

بدينهم والذي هو ع�صمة اأمرهم، وهذا الدور لي�ش بالهني بل مهم 

ودقيق واإن �صاء اهلل ن�صاوؤنا �صاحلات وقادرات على ذلك باإذن اهلل«.

نتائج  اأعطى  »املنا�صحة«  برنامج  اأن  الثاين  النائب  �صمو  واأكد 

يرقى مب�صتوى هذا  اأن  م��ا ميكن  »ك��ل  واأ���ص��اف  واإي��ج��اب��ي��ة،  طيبة 

اإعجاب  على  ح��از  ه��ذا  اأن  هلل  واحل��م��د  حتقيقه،  م��ن  لب��د  العمل 

اإن��ن��ا ما�صون يف ذلك  اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة يف دول م��ت��ع��ددة«. وت��اب��ع » 

�صبابنا  اأن نحمي  نريد  اإننا  املوؤمتر..  اإليه هذا  لتحقيق ما يهدف 

من الن��ح��راف يف ه��ذا املجال ال��ذي ل ير�صاه اهلل ول ر�صوله ول 

ير�صاه كل م�صلم موؤمن حمب لدينه ثم لوطنه. عملنا ونعمل مع 

جامعاتنا ل�صحذ قدرات الرجال القادرين يف درا�صات يف هذا املجال، 

�صعود  امللك  جامعة  يف  الفكري  الأم��ن  اإ�صرتاتيجية  اإىل  وو�صلنا 

اأن  ي�صتطيع  العرب، وهذا عمل علمي  الداخلية  ل��وزراء  وقدمناها 

درا�صات  باأي  املنا�صحة، ونرحب  العاملون يف  الإخ��وة  ي�صتفيد منه 

اإن�صاء مركز ثابت للمنا�صحة.. ونحن ل نتجه  اإىل  علمية تقودنا 

اإىل املظاهر بل اإىل العمل امليداين الفاعل«. 

الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  لرئي�ش  الثاين  النائب  و���ص��ّدد 

ياأت من فراغ بل بجهود  اململكة مل  اأن ال�صتقرار الذي تعي�صه  على 

مكثفة وبدعم وتوجيهات من خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل 

وقيادتهم،  لوطنهم  ثم  وج��ل  عز  هلل  اأخل�صوا  لرجال  الأم��ني  عهده 

اجلميع  وندعو  وج��ل  عز  ون�صكره  ذل��ك  على  اأوًل  اهلل  »نحمد  وق��ال 

اأحد  ول  جميعاً  والعمل  عليه  واعتمادهم  ب��اهلل  اإميانهم  زي��ادة  اإىل 

يتهاون يف عمل حتى واإن كان قلياًل فالقليل مع القليل كثر.وقال 

» اإن هذا ال�صتقرار الذي نعي�صه والأمن امل�صتتب يف بالدنا والن�صاط 

من  لكل  واحل��ري��ة  وال�صتثمار  جم��ال  ك��ل  يف  والتنمية  القت�صادي 

منافذها  كل  املقيمني من  اأو  املواطنني  ياأتي من  اأو  اأن يخرج  يريد 

اجلوية والبحرية والربية مل ياأت من فراغ فنحن واحلمد هلل من 

اأف�صل الدول ا�صتقراراً واأمناً واقت�صاداً لي�ش يف منطقتنا بل بالعامل 

كله وهذا مل ياأت م�صادفة بل بجهود مكثفة وبدعم من �صيدي خادم 

كان  اإذا  الأم��ني«.وع��م��ا  عهده  ويل  �صمو  وم��ن  ال�صريفني  احل��رم��ني 

قال  وخارجياً،  داخلياً  الفكرية  للمعاجلة  وطنية  م�صروعات  هناك 

�صموه »هذا ما عملنا عليه ونعمل عليه والأمن الفكري ل يقل اأبداً 

عن الأمن العام بل قد يكون اأهم لأنه املحرك لالإن�صان ول ن�صتطيع 

اأن نتجاهل امل�صتحدثات يف جمتمعنا«.

وعليها  علمية  ب���ق���درات  ي��زخ��ر  الإ���ص��الم��ي  ع��امل��ن��ا  »اإن  واأ����ص���اف 

لي�ش  ال���ذي  الإ���ص��الم  الدخيلة على  الأف��ك��ار  دح�����ش  م�����ص��وؤول��ي��ات يف 

ثالث لهما كتاب  اأ�صرار ول طقو�ش وهو وا�صح وله مرجعان ل  فيه 

الإعالم  يف  �صموه  راأي  وع��ن  و�صلم«.  عليه  اهلل  �صلى  نبيه  و�صنة  اهلل 

اآلة داعمة لوزارة الداخلية يف مكافحة  ال�صعودي وما ينق�صه ليكون 

الإره��اب، اأج��اب �صموه قائال:«الإعالم موؤثر يف كل املجتمع ول �صك 

و�صائل  على  اأه��م��ي��ة  تعلق  وجمتمعاته  وموؤ�ص�صاته  ال��ع��امل  دول  اأن 

اأن  بد  فال  الإنرتنت  خ�صو�صاً  واملقروءة  وامل�صموعة  املرئية  الإع��الم 

نواجه هذا الواقع بعلم ومعرفة ول بد لإعالمنا ال�صعودي اأن يتحرك 

وم�صوؤولية،  بالتزام  ولكن  الواقع  هذا  ليواجه  واأ�صخم  اأق��وى  ب�صكل 

يعتمد  م���اذا  نعلم على  اأن  وي��ج��ب  ال��وط��ن،  واق���ع  م��ن  ي��رف��ع  وب�صكل 

املا�صي«.  يف  عليه  ك��ان  وم��ا  وامل�صتقبل  احلا�صر  يف  توجهاته  هو  وم��ا 

بديننا  نلتزم  اأن  بد  »ل  ال�صوؤال  على  اإجابته  �صياق  يف  �صموه  واأ�صاف 

ف��اإذا �صمنا  الأ�صكال  �صكل من  ب��اأي  �صرعياً  ن�صاً  نخالف  واأل  القومي 

النافعة  ال�صادقة  اإي�صال احلقيقة  الوطن وا�صحة يف  هذا فم�صلحة 

لكل متلق، يجب اأن نواجه الواقع ونحتاج اإىل الأكرث والأكرث والأقدر 

ال�صيخ /عبدالرحمن ال�صدي�شالدكتور/ حممد العي�صى
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وامل�صاهد  القارئ  نحو  مب�صوؤوليته  الل��ت��زام  مع  الإع��الم��ي  العمل  يف 

ال�صتفادة  على  نركز  فقط  وكاأننا  ينق�صنا  لالأ�صف  وهذا  وامل�صتمع.. 

املادية يف ن�صر بع�ش الأفكار واملجادلت التي ل نفع منها، حتى جنذب 

املعلنني عن ب�صائعهم وعن احتياجاتهم وهذا ل يجوز لنا كم�صلمني 

اأوًل وموؤمنني باهلل ومتم�صكني بكتابه و�صنة نبيه وم�صلحة الوطن، 

الأخطاء  نتلقف  فقط  نكون  اأن  دنيانا  ول  ديننا  م�صلحة  من  فلي�ش 

بدون اأن نتحقق منها«.

املو�صوعي  البناء  بالنقد  العزيز،  عبد  بن  نايف  الأم��ر  ورح��ب 

الذي يعتمد على حقائق مطالباً العاملني يف جمال الإعالم بتحمل 

م�صوؤولياتهم، قائال »اإن الع�صر ع�صر علم فاإذا كان من يعمل يف الطب 

يكتب  ل  اأن��ه  اأوىل  باب  فمن  الخت�صا�ش  ب�صاحب  ي�صتعني  غره  اأو 

عن العقيدة اإل وقد ا�صت�صار من هو اأهل وموؤهل لهذا العلم واأما اأن 

يتحدث بكل ب�صاطة وهو ل يفقه من الأمر �صيئاً فهذا ل يجوز، اأقول 

للجميع فلنعمل لأن يكون اإعالمنا مب�صتوى تطلعاتنا ولأن نكون اإن 

�صاء اهلل من اأف�صل الأمم حا�صراً وم�صتقباًل واأن نتدبر ما�صي اأمتنا 

واأعمالهم الكبرة ال�صادقة ال�صاحلة وجنعلها قدوة لنا مع ا�صتعمال 

كل و�صائل التقنية احلديثة، لتحمل امل�صوؤولية اأمام اهلل عز وجل ثم 

اأمام هذا الوطن واأبنائه جميعاً«. 

وقد توالت جل�صات املوؤمتر ال���12، والتي �صمت كوكبة من رجال 

الدين والفكر والإعالم والأمن والثقافة على م�صتوى الوطن العربي. 

البارزين  واملفكرين  العلماء  م��ن  ع��دد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  جل�صات  وراأ�����ش 

و�صاركت املراأة بهذا املوؤمتر باحثة ومن�صقة واإدارية، فكان بحق موؤمتر 

ت�صافرت فيه اجلهود حتى ظهر بالتو�صيات والنتائج املرجوة منه. 

بحثاً  قدمت  حيث  بفعالية،  اخلا�صة  الأم��ن  ق��وات  �صاركت  وق��د 

الباحث  قدمه  »درا�صة حتليلية«(.  واآث��اره  الإره��اب  بعنوان )خماطر 

ع��ن خماطر  وال���ذي حت��دث فيه  ال�صهري  ب��ن ح�صن  اأح��م��د  العميد/ 

الإرهاب واآثاره الأمنية والقت�صادية والذي تكّون من مقدمة، و�صتة 

مباحث، وخامتة، على النحو التايل: 

يف املقدمة تناول الباحث الإرهاب كظاهرة عاملية ثم بني اإجماًل 

خماطره واأ�صبابه ودوافعه، ثم عر�ش م�صكلة البحث واأ�صئلته واأهدافه 

واأهميته وخطته. 

وانتهى  و���ص��رع��اً،  لغة  الإره���اب  الباحث  ع��ّرف  الأول  املبحث  ويف 

تعريف  والباحثني يف  ال��دول  وا�صعة بني  بوجود خالفات  القول  اإىل 

الإرهاب. 

ويف املبحث الثاين، تناول الباحث بال�صرح والبيان مفهوم اجلهاد 

املقاومة  التمييز بني الإره��اب وبني  اإىل  امل�صروعة، وانتهى  واملقاومة 

التي  ال�صعوب  م�صالح  لتحقيق  م�صروع  عمل  املقاومة  اإن  حيث  من 

حق  على  اعتداء  ميثل  الإره��اب  بينما  والحتالل،  للعدوان  تتعر�ش 

ال�صعوب يف احلياة واحلرية وتقرير امل�صر، ثم قدم الباحث يف ختام 

هذا املبحث عدداً من الآليات للحد من ظاهرة الإرهاب ودعم املقاومة 

امل�صروعة. 

الأمنية  الإره����اب  خم��اط��ر  ال��ب��اح��ث  ناق�ش  ال��ث��ال��ث،  املبحث  ويف 

العربية  اململكة  لها  تعر�صت  التي  الإره��اب��ي��ة  الأح����داث  م�صتعر�صاً 

انتهى  وق��د  عنها،  الناجتة  وامل��ادي��ة  الب�صرية  واخل�صائر  ال�صعودية 

من  ل��الإره��اب  الأمنية  املخاطر  من  ع��دد  بوجود  القول  اإىل  الباحث 

اأهمها: 

1- اختالل الأو�صاع الأمنية يف املجتمع. 

2- تفكك الأ�صرة. 

3- اإ�صغال الأمة عن ق�صاياها املهمة. 

4- اإ�صعال ال�صراعات الإقليمية والطائفية. 

وقد تناول الباحث يف املبحث الرابع خماطر الإرهاب القت�صادية 

واأورد حوايل 12 اأثراً اقت�صادياً �صلبياً لالإرهاب، من اأهمها: 

1- اإنفاق مبالغ طائلة من املال العام يف �صبيل مكافحته. 

2-عزوف امل�صتثمرين عن ال�صتثمار ومن ثم بطء عمليات التنمية.

ويف املبحث اخلام�ش، ناق�ش الباحث خماطر الإرهاب القت�صادية 

على املجتمع الدويل، وانتهى اإىل اأنه وراء اإفال�ش العديد من ال�صركات 

الرتاجع  على  ال�صيئة  اآث���اره  ع��ن  ف�صاًل  العاملية  املالية  واملوؤ�ص�صات 

احلاد يف اأ�صعار الأوراق املالية يف البور�صات العاملية، عالوة على اآثاره 

البطالة، كما  الإنتاج وانت�صار  الكامل لعنا�صر  الت�صغيل  ال�صارة على 

القطاعات  �صارة على خمتلف  اآث��اراً  اأن لالإرهاب  اإىل  الباحث  خل�ش 

القت�صادية مثل التاأمني، وميزان املدفوعات، واأ�صعار ال�صرف، وقطاع 

ال�صياحة. 

وق���د اأف����رد ال��ب��اح��ث يف امل��ب��ح��ث ال�����ص��اد���ش خم��اط��ر الإره�����اب على 

القت�صاد ال�صعودي، وانتهى اإىل اأن له نوعني من الآثار، اآثار مبا�صرة 

الآث��ار من  من  ع��دداً  والإي�صاح  بال�صرح  وتناول  واآث��ار غر مبا�صرة، 

اأهمها: 

�صرف  �صعر  لن��خ��ف��ا���ش  نتيجة  اململكة  واردات  قيمة  ارت��ف��اع   -1

الدولر. 

2- انت�صار امل�صاربات العقارية. 

3- انخفا�ش معدل النمو القت�صادي يف القت�صاد ال�صعودي. 

العميد/ اأحمد ال�صهريال�صيخ /�صلمان العوده
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مـتـابعـات

4- انخفا�ش القيمة احلقيقية لالأ�صول املالية اململوكة لل�صعوديني 

يف اخلارج. 

5- الأثر ال�صلبي على قطاع العمل اخلري. 

ال��ب��اح��ث خم��اط��ر الإره������اب الأمنية  اأك����د  ال��ب��ح��ث،  ويف خ��امت��ة 

والقت�صادية، واأورد حوايل 23 تو�صية من اأبرزها:

1- �صرورة و�صع اخلطط الإ�صرتاتيجية بعيدة املدى وق�صرة املدى 

ملكافحة الإرهاب.

2- �صرورة ن�صر ثقافة احلوار الديني وقيم الإ�صالم ال�صمحة. 

وقد عقب الباحث يف نهاية عر�صه لبحثه بقوله اإن رجال الأمن 

واحلق  العدل  يد  الظالمي وطالت  الفكر  لهذا  ت�صدوا  قد  البوا�صل 

هوؤلء القتلة يف جحورهم. �صالحنا يف ذلك ومددنا قول اهلل عز وجل 

ا  َفَساداً اأَلْرِض  ِفي  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  الّلَه  ُيَحاِرُبوَن  الَِّذيَن  َجَزاء  َا  }ِإنَّ
ْن ِخلٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن  َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطَّ
َعِظيٌم{.  َعَذاٌب  ِفي اآلِخَرِة  َوَلُهْم  ْنَيا  الدُّ ِفي  ِخْزٌي  َلُهْم  َذِلَك  اأَلْرِض 

�صدق اهلل العظيم  

واإحباط  خمططاتهم  دح��ر  يف  وال��ت��اأي��ي��د  الن�صر  لنا  اهلل  فكتب 

الأمني.  البلد  ه��ذا  وا�صتقرار  اأم��ن  م��ن  للنيل  اليائ�صة  حماولتهم 

رخي�صة  الزكية  وال��دم��اء  الطاهرة  الأرواح  ذل��ك  �صبيل  يف  مقدمني 

يف �صبيل اهلل ثم من اأجل حماية الدين واإبقاء راية التوحيد خفاق�ة 

الّلِه  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوْا  الَِّذيَن  َسَبَّ  َتْ }َواَل  عز  وجل  اهلل  قول  يظلله�م 

ا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن{.  َأْمَواتاً
     فلرنفع جميعاً يف هذه البلدة الطيبة ومن جوار نبي العدل 

رجال  �صهداءنا من  يتغمد  اأن  ال�صراعة هلل عز وجل  اأك��ف  والرحمة 

يدخلهم  واأن  رحمته  بوا�صع  الإره���اب  �صحايا  من  و�صهداءنا  الأم��ن 

ف�صيح جناته واأن يخلف على باقيهم باخلر وال�صالح. 

اأن  بحثه  يف  الباحث  اأو���ص��ح  فقد  القت�صادي،  ال�صعيد  على  اأم��ا 

اأم��ا على  2001م.  بعد  دولر  مليار   70 اأك��رث من  كانت  العامل  خ�صارة 

الآثار  اإىل  اإ�صافة  ال�صعودي،  القت�صاد  ت�صرر  فقد  املحلي  ال�صعيد 

ال�صلبية املبا�صرة وغر املبا�صرة على بقية جمالت التنمية والقطاعات 

القت�صادية كالتاأمني وال�صياحة والعمل اخلري. 

اأما على �صعيد الرثوة الب�صرية وهي الكنز احلقيقي لأي وطن، 

واإ�صابة  90 �صخ�صاً بني مواطن ومقيم  اأكرث من  الوطن  فقد خ�صر 

الأمن  50 من رج��ال  اأك��رث من  الوطن  500 �صخ�ش وفقد  اأك��رث من 

اإحباط  200. ومتكنت قوى الأم��ن بحمد اهلل من  اأك��رث من  واأ�صيب 

اأكرث من 200 عملية خمططة للقيام بعمليات اإرهابية كانت �صتكلف 

الوطن مئات الأنف�ش الربيئة ومليارات الريالت. 

ال�صال  الفكر  ه��ذا  حماربة  يف  ما�صون  وقوته  اهلل  بف�صل  واإن��ن��ا 

بال�صنان والل�صان حتى ي�صتاأ�صل من جذوره. 

املوؤمتر  جل�صات  ح�صر  امل�صتوى  رفيع  بوفد  القوات  �صاركت  وقد 

و�صارك يف املداخالت والنقا�صات التي متت اأثناء اجلل�صات. 

واخ��ت��ت��م امل��وؤمت��ر ب�����ص��دور ع��دد م��ن التو�صيات ال��ت��ي رك���زت على 

دور  والن�شء وكذلك  الأف��راد  �صلوك  توجيه  واملجتمع يف  الأ�صرة  دور 

انتمائهم  اأف��راده وتعزيز  �صلوك  املدين يف مراقبة  املجتمع  موؤ�ص�صات 

الوطني والديني. 
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الرياض ــ واس
نتائج  اأن  الداخلية،  وزي��ر  نائب  العزيز  عبد  بن  اأحمد  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 

حماكمة الإرهابيني واأ�صحاب الفكر ال�صال �صتعلن حال انتهاء حماكماتهم، قائاًل: »املحاكمات 

عندما تنتهي تعلن لأن هناك حماكمة اأولوية، وهناك حماكم متييز قد يكون التمييز بطلب 

من الدعاء العام اأو يدعي عليه حتى ينتهي التمييز، ونحن ناأمل اأن ياأخذ كل ذي حق حقه مبا 

ي�صتحقه اإن �صاء اهلل«.

�صغوط  لأي  ال�صعودية  العربية  اململكة  �ش  تعرُّ العزيز،  عبد  بن  اأحمد  الأم��ر  نفى  كما 

خارجية حيال تنفيذ الأحكام ال�صرعية يف املجرمني، ومنهم َمن يروجون املخدرات، مبيناً اإن 

 اململكة ل تهتم باأي �صغوط ميكن اأن توؤثر اأو متنع تنفيذ احلدود ال�صرعية يف حق املجرمني.

واأ�صاف نائب وزير الداخلية يف ت�صريح �صحايف عقب رعايته حفل افتتاح امللتقى الثاين للجان 

رعاية ال�صجناء واملفرج عنهم واأ�صرهم »تراحم«، اأن هذه البالد �صوف تطبق اجلزاء ال�صارم بحق 

 كل من يحاول تهريب املخدرات اإىل اململكة، و�صوف تطبق عليه اجلزاء ال�صارم الذي ي�صتحقه.

الطبيعي  و���ص��ع��ه  اإىل  ال�����ص��ج��ني  لإع����ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل��ه��ا  ت�صعى  ال��ت��ي  اخل���ط���وات  وع���ن 

رعاية  بها  املناط  الداخلية  وزارة  واج��ب  ه��ذا  »اأوًل  اأج��اب  اأ�صرته،  ودع��م  ودعمه  جمتمعه  يف 

اإيجاد  اهلل  �صاء  واإن  ال�صجناء،  ورع��اي��ة  عامة  ب�صفة  ال�صجون  ومو�صوع  واأ�صرهم  ال�صجناء 

بعد  ب����اإذن اهلل  ت��ائ��ب��ني  ���ص��احل��ني  اإىل جمتمعهم  ي��خ��رج��ون  ل��ه��م جل��ع��ل��ه��م  امل��ن��ا���ص��ب  امل���ك���ان 

ب��اخل��ر حم��ارب��ني لل�صر،  اأع�����ص��اء فاعلني يف املجتمع و���ص��اع��ني  ي��ك��ون��وا  ن�����ص��وح، وح��ت��ى  ت��وب��ة 

ال�صجن  تلقوه يف  ع��ربة من خ��الل ما  ال�صجن  ال��ذي ق�صوه يف  الوقت  ه��ذا  ي��اأخ��ذوا من  واأن 

ال��ه��دف، وهذا  ي��خ��رج��ون م��ن ه��ذه الإ���ص��الح��ي��ات، ه��ذا ه��و  ال��ت��دري��ب والتعليم عندما  م��ن 

�صيتم  التي  لالإ�صالحيات  اجلديدة  املقار  اإن�صاء  بعد  اهلل  �صاء  اإن  و�صيكون  الآن،  القائم  هو 

التاأهيل». اأك����رث خ���ط���وات يف جم���ال  ت��ك��ون ه���ذه الإ���ص��الح��ي��ات  ب��ح��ي��ث  امل����دن   اإن�����ص��اوؤه��ا يف 

وعما ي�صاع باأن هناك �صغوطاً خارجية حول اإقامة احلدود ال�صرعية يف املهربني واملروجني، اأبان 

"“اأننا ل نهتم لأي �صغوط ميكن اأن توؤثر اأو متنعنا من تنفيذ احلدود ال�صرعية يف اأي جمرم«.
اإن هذا �صيء ثابت لكن  اأقول  اأن  اأقدر  »ما  رد �صموه  املخدرات،  القاعدة برتويج  اتهام  وحول 

الذي ن�صمع ومنها اأخبار وتقارير روجت باأن هناك ت�صويق للمخدرات من اأفغان�صتان للعامل 

اأخ��رى، وهذا بال  القاعدة وجهات  اأنهم  به من يدعون  فاإن هذا متويل يتمول  كله وبالتايل 

اأ�صتغرب من يرفع اجلهاد يف �صبيل اهلل ويكون طريق متويله عن طريق      �صك م�صدر حرام، 

املخدرات، وهذا جهاد فا�صد بكل اأ�صا�صياته«.

ال ضغوط خارجية على المملكة 
في تنفيذها لألحكام الشرعية 

الإرهابيين  محاكمات   •
اإنــتــهــاءهــا..  فـــور  تعلن 

وجهاد »القاعدة« فا�ضد

�ساحب ال�سم� الملكي الأمير اأحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية:
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تقرير

ي�ساهد تطبيقات حية لم�اجهة الفئة ال�سالة وكيفية الق�ساء عليهم

الرياض - مسفر البشر

الداخلية  وزي��ر  م�صاعد  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  يرعى 

للدورات  اخلتامي  واحلفل  ال��ق��وات  ل��وح��دات  امل�صرتك  التمرين  الأمنية  لل�صوؤون  

القوات  1431ه����، وذل��ك يف ميدان  العام  الأم��ن اخلا�صة لهذا  ق��وات  املنعقدة مبعهد 

تنفذه وح��دات مكافحة  الذي  امل�صرتك  التمرين  اله�صيم باحلي�صية، ويعترب  ب��وادي 

الإرهاب ت�صاندها قوة مدرعة و جمموعة من وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات وال�صناد 

تطبيقاً واقعياً للعمليات احلية التي تقوم بها قوات الأمن اخلا�صة حتت كل الظروف 

امليدانية  التطبيقات  بع�ش  احلفل  برنامج  خ��الل  �صموه  و�صي�صاهد  والت�صاري�ش 

والعملية لدورة الطلبة رقم )37( وبع�ش املهارات القتالية لدورة ال�صاعقة رقم )4( 

ينتقل  ثم  البولي�صة(  )الكالب  للو�صائل  تطبيقية  وعملية  القنا�صة  رماية  يعقبها 

التن�صيق  والذي يج�صد  القوات  تنفذه وحدات  الذي  امل�صرتك  التمرين  ملوقع  �صموه 

والتكامل العملي للعمليات القتالية يعقبها تطبيقات عملية بالآليات لكتيبة الأمن 

املدرعة يليها فر�صية لقوة الأمن واحلماية ت�صمل اقتحام مبنى وعمل كمائن ويختتم 

الربنامج  ويختتم  القوات  من�صوبي  عدد من  يوؤديه  باإنزال مظلي  العملي  التطبيق 

باحلفل اخلطابي وتخريج الدورات وتكرمي املتفوقني.

ومن جانبه عرب �صعادة قائد قوات الأمن اخلا�صة اللواء الركن/ حممد بن حمد 

العماين عن �صعادة من�صوبي القوات برعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمر حممد بن 

نايف م�صاعد وزير الداخلية لل�صوؤون الأمنية، للتمرين امل�صرتك واحلفل اخلتامي 

للقوات قائاًل )عودنا �صموه الكرمي مبتابعته الدقيقة لفر�صانه البوا�صل رجال قوات 

الأمن اخلا�صة يف تدريباتهم وتطبيقاتهم وم�صاركته لهم يف كافة منا�صابتهم �صائلني 

اهلل العلي القدير اأن يتم علينا نعمة الأمن والأمان يف ظل قيادتنا الر�صيدة(.

األمير محمد بن نايف
يرعى التمرين المشترك للقوات
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الأمن نعمة كربى يف ظلة ت�صتقيم عبادة احلق وتنتظم حياة اخللق، وبالأمن 

تزدهر احلياة وتتطور الأمم، ويف غيابه ين�صل التفكر وت�صطرب اأحوال النا�ش 

وتتعطل م�صاحلهم وتتعر�ش حياتهم وممتلكاتهم للخطر وال�صياع، لذلك كان 

الب�صرية  ب��دء  منذ  اإليه  يتطلعون  الإن�صان  لبني  اأ�صا�صياً  مطلباً  وم��ازال  الأم��ن 

وي�صعون للتمتع به  واحل�صول عليه يف اأي مرحلة من مراحل حياتهم ومن عظم 

�صاأن الأمن اإن اهلل قد اأمنت على قري�ش هذه النعمة بعد اأن اآمنهم من نقي�صها 

وهو اخلوف، وبهذا اأ�صبح حتقيق الأمن و�صيانته مطلباً �صرعياً، وبات يف واقعه 

حاجة اإن�صانية ل معنى للحياة دونها.

واإذا كان الأمن بهذا القدر من الأهمية واملنزلة الرفيعة فاإن القائمني عليه 

هذه  ومكانة  اأهمية  من  ومكانتهم  اأهميتهم  اأي�صا  يكت�صبون  لر�صالته  وامل��وؤدي��ن 

الوظيفة العظمى ذلك اأن حياة املجتمع رهن باأمنه وا�صتقراره، لذا كانت العناية 

بالأمن ورجاله اأولوية ق�صوى يف البالد املباركة منذ تاأ�صي�صها على يد امللك عبد 

باأذن  املزدهر  الزاهر وم�صتقبلها  � واإىل عهدها  � طيب اهلل ثراه  اآل �صعود  العزيز 

اهلل تعاىل.

وعلى الرغم من و�صوح مفهوم الأمن ور�صالته وحاجة النا�ش األيه ومكانته 

ومكانة رجاله يف الإ�صالم، فاإن هذا املفهوم لزال يعرتيه �صوء فهم لدى البع�ش 

توؤدي  التي  اإجراءاتها  اإن يف  الأم��ن  ر�صالة  اإليهم  تتوجه  اأحياناً من  اإذ قد ي�صن 

ل�صالمتهم و�صالمة ممتلكاتهم واأموالهم ما يقيد حرياتهم وت�صرفاتهم.

ويف اعتقادي اأنه متى عني القائمون على هذه الر�صالة باإذابة �صوء الفهم لدى 

امل�صتهدفني بها من خالل ال�صتخدام الواعي لو�صائل الت�صال وقبل هذا وذاك 

اأهدافها  ب�صرح  ذلك  وا�صتباق  الإج���راءات  تطبيق  وات��زان حني  بحكمة  الت�صرف 

وغاياتها فاإن ذلك �صوف يكون باعثاً على تفهم حقيقة هذا اجلهد ودافعاً للتعاون 

مع القائمني عليه فالأمن يف املقام الأول �صعور واإح�صا�ش ودرجة جناحه ل يعك�صها 

عليه  القائمني  العام جتاه  الر�صا  يعك�صها  ما  بقدر  انخفا�ش معدلت اجلرمية 

وقدرتهم على الحتفاظ بهذا الر�صا عند درجة الفاعلية املطلوبة.. فامل�صوؤولية 

ت�صامنية والر�صالة م�صرتكة لكل فيها موقعه بح�صب قدرته واقتداره، كما ينبغي 

اأن تقوم العالقة بني القائمني باجلهد الأمني وامل�صتهدفني بهذا اجلهد على عدد 

من املبادئ التي تقود اإىل املزيد من الفهم امل�صرتك والتعاون الوثيق بينهما على 

الأم��ن يف  و�صيادة  النظام  واإق��رار  يعزز اجتاهات مكافحة اجلرمية  ال��ذي  النحو 

املجتمع ولذلك فليعمل اجلميع.

مقـــــال

األمــــــــــن..  
بين الفهم 
والمفهوم

د. �ضاعد العرابي احلارثي 

معايل م�ضت�ضار �ضمو النائب الثاين 

لرئي�س جمل�س الوزراء  وزير الداخلية  
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�سعادة قائد ق�ات الأمن الخا�سة

الل�اء الركن

محمد بن حمد العماني

: لـ 

التطوير والتحديث
سياسة مستمدة

من قيادتنا الرشيدة



13 13العدد الأول - رجــب 1431هـ العدد الأول - رجــب 1431هـ

اأكد �صعادة قائد قوات الأمن الخا�صة اللواء الركن/ محمد بن حمد العماني علي 

اأهمية التدريب، الذي يعتبر من اأهم الركائز الأ�صا�صية للتطوير والتحديث.

، اإن التطوير والتحديث �صيا�صة  وقال في الحوار الذي اأجرته معه مجلة 

م�صتمدة من �صيا�صة حكومتنا الر�صيدة بقيادة خادم الحرمين ال�صريفين، الملك 

عبداهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل.

اأهمية الدور الذي تقوم به قوات الأمن الخا�صة في  اإلى  واأ�صـار في الحوار 

مجال حفظ الأمن، ومواجهته الفئة ال�صالة، بالتعاون مع بقية قطاعات وزارة 

الداخلية الأخرى.

حوار- رئيس التحرير:



قيادة  ت�صلمكم  منذ  القائد  �صعادة 
 

والتحديث.  التطوير  راية  رفعتم  القوات 

اإلى اأين و�صلتم على هذا ال�صعيد؟

الر�صيدة  حكومتنا  تبنتها  �صيا�صة  والتحديث  التطوير   ••
بن  الملك عبداهلل  ال�صريفين  الحرمين  �صيدي خادم  بقيادة 

الخا�صة  الأم���ن  ق��وات  ب��ه  تقوم  وم��ا  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز 

وبرعاية  ال�صياق  ه��ذا  ف��ي  ي��اأت��ي  اإن��م��ا  تطويرية  ب��رام��ج  م��ن 

مجل�ش  لرئي�ش  الثاني  النائب  �صيدي  �صمو  من  وتوجيهات 

الوزراء  وزير الداخلية/ الأمير نايف بن عبدالعزيز، و�صمو 

من  مبا�صرة  وبمتابعة  عبدالعزيز،  بن  /اأحمد  الأمير  نائبه 

نايف  ب��ن  محمد   / الأم��ي��ر  الأمنية  لل�صوؤون  م�صاعده  �صمو 

حفظهم اهلل، وبالتالي وعلى �صوء هذه الرعاية الكريمة نعمل 

ومتزن  ومتواٍز  تدريجي  ب�صكل  ولكن  ال�صامل  التطوير  على 

بحيث يتم التطوير والتحديث في كافة الجوانب التي تخدم 

اأو  المن�صاآت  اأو  التدريب  اأو  التنظيم  �صواًء في مجال  القوات 

الحالية  ال��ق��وات  متطلبات  م��ع   ي��ت��الءم  بما  التحتية  البنية 

والم�صتقبلية في ظل تطلعات ولة الأمر، كما نولي العن�صر 

الأ�صا�صي  المرتكز  ي�صكل  اأن��ه  بحكم  اهتمامنا  ُج��ل  الب�صري 

للنجاح في تطوير الذات والقدرات التدريبية. 

واأتمنى  المجال،  في هذا  الحمد  الكثير وهلل  اإنجاز  تم  وقد 

من اهلل العلي القدير تحقيق جميع الأهداف المن�صودة.

بتقنياته  والرتقاء  التدريب  �صّكل   

توليكم  منذ  ل�صعادتكم  هاج�صًا  واأ�صاليبه 

قيادة القوات. كيف ترون م�صتوى التدريب 

في القوات وفق الخطط التي اعتمدت في 

ال�صنوات الما�صية ؟ 

الأ�صا�صية للتطوير  الركائز  اأهم  التدريب يعتبر من   ••
التوجيه  ظ��ل  وف��ي  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  النجاح  واأ���ص��ا���ش 

من �صمو �صيدي م�صاعد وزير الداخلية لل�صوؤون الأمنية 

• خادم الحرمين ال�ضريفين هـو  داعم 
البتعـاث الأول

العدد الأول - رجــب 1431هـ14

حـــــــوار

العدد الأول - رجــب 1431هـ14

حـــــــوار



وربطها  عامة  اإدارة  اإل��ى  التدريب  اإدارة  م�صتوى  رفع  تم 

مبا�صرة بقائد القوات لأهمية الدور الملقى على عاتقها 

من م�صوؤوليات ج�صام تجاه تطوير وتحديث التدريب بما 

القتالية  قدراتها  ورفع  القوات  هذه  م�صتوى  مع  يتالءم 

اخت�صا�صاتها   مجال  في  اإليها  توكل  مهمة  اأي  لمبا�صرة 

اإلى  التدريب  لمركز  التنظيمي  الم�صتوى  رف��ع  وكذلك 

معهد تحت م�صمى معهد قوات الأم��ن الخا�صة لتتالءم   

م��خ��رج��ات ال��ت��دري��ب م��ع م��ه��ام ال���ق���وات وب��ال��ت��ال��ي اأولت 

ف��ي ظ��ل توجيهات من  اهتمامها  ُج��ل  ال��ت��دري��ب  ال��ق��وات 

�صمو الم�صاعد لل�صوؤون الأمنية حيث تمت مراجعة جميع 

الخطط التدريبية ال�صابقة وجرى ا�صتخال�ش الإيجابيات 

وما  الم�صتقبلية  الخطط  في  لتفاديها  وال�صلبيات  منها 

تمخ�ش عن العمليات التي با�صرتها القوات في مواجهة 

اأمنية  ال�صاحة من ظ��روف  وم��ا ط��راأ على  ال�صالة  الفئة 

المالئمة  الآخ��ري��ن  ت��ج��ارب  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  م�صتجدة، 

والمنا�صبة بما يتوافق ومهام القوات في الداخل والخارج 

نطمح  مازلنا  ولكن  ممتازة،  الحمد  وهلل  النتائج  وكانت 

اإلى المزيد.  

قطاعات  بقية  مع  القوات  �صاركت    

وزارة الداخلية في محاربة الفئة ال�صالة، 

في  القوات  اأداء  �صعادتكم   تقيمون  كيف 

التي  النــجــازات  خــالل  من  العمليات  هــذه 

تحققت؟

••  لقد �صاركت القوات بف�صل اهلل القطاعات الأمنية الأخرى 
في مواجهة الفئة ال�صالة، حيث كان لها دور مميز في هذه 

العمليات والنجاحات الأمنية التي �صاهمت في واأد كثير من 

واإحباط  ال�صالة،  الفئة  بها  قامت  التي  الإرهابية  الأعمال 

ال�صربات  في  الم�صاركة  خ��الل  من  الإرهابية  مخططاتهم 

ال�صتباقية والتي تعد من اأكثر و�صائل المكافحة اأهمية، وقد 

كان النجاح وهلل الحمد حليفنا في جميع المواجهات الأمنية 

التي نفذتها القوات.

•  قوات الأمن الخا�ضة �ضاهمت في واأد 
كثـير من العملـيات الإرهابيــة
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يتجدد  الإرهــاب  اأن  �صعادتكم  تعلمون    

ي�صعون  والإرهابيون  وفنونه،  اأ�صاليبه  وتتطور 

دائمًا لتطوير اأ�صاليبهم ومبتكراتهم في تحقيق 

اأهدافهم، كيف تجدون اأنف�صكم في قوات الأمن 

متابعة  حيث  مــن  المجال  ــذا  ه فــي  الخا�صة 

مكافحة  مجال  في  والم�صتجدات  المتغيرات 

مجال  في  ال�صعيد  هــذا  على  تم  ومــا  الإرهـــاب 

التدريب؟ 

•• �صحيح اأن الإرهاب اأ�صبح ظاهرة عالمية، ول توجد هناك 
دولة لم تت�صرر منه فهو ل لغة له ول دين، ونحن كرجال 

بمتابعة  اأ�صبحنا مطالبين  الإره��اب  بمكافحة  معنيين  اأمن 

تطور الأ�صاليب الإرهابية والتي اأ�صبحت كل مجالت الحياة 

عر�صة ل��ه��ا، ف��ال ي��وج��د ال��ي��وم ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب الب�صرية 

بمناأى عن الإرهاب، وبالتالي نحن اأ�صبحنا ننوع من تدريبنا 

وزمان،  اأي مكان  اإرهابي في  نكون جاهزين لأي حدث  لكي 

فهناك تدريب على العمليات القتالية داخل المدن والمباني، 

وه��ن��اك ت��دري��ب ف��ي الأح���را����ش وع��ب��ر ال��ب��ح��ي��رات والموانع، 

وهناك  الجبلية،  المناطق  ف��ي  القتال  على  ت��دري��ب  وه��ن��اك 

واإنقاذ  ال�صفن  واق��ت��ح��ام  ال��ب��ح��ري��ة  العمليات  ع��ل��ى  ت��دري��ب 

الرهائن، وكذلك التدريب على اقتحام القطارات والطائرات 

وكل هذه التدريبات لكل منها اآلية خا�صة ومهارات مختلفة، 

وكذلك هناك التدريب الليلي والمالحة ال�صحراوية وعمل 

ال��ك��م��ائ��ن، ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي م��ث��ل الرماية 

واللياقة البدنية، وهذا التدريب ت�صترك فيه جميع وحدات 

القوات دون ا�صتثناء. 

البتعاث  مجال  في  القائد،  �صعادة    

�صعادتكم  عن  ُعــرف  والخارجي  الداخلي 

حر�صكم على رفع م�صتوى من�صوبي القوات 

الم�صتقبلية  الخطط  ما  المجال.  هذا  في 

التطوير  ركائز  اأهم  هو  التدريب   •
والنجاح في عمل القوات
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التي تم و�صعها في هذا المجال ل�صيما في 

والتقنيات  المعلومات  فيه  تتجدد  ع�صر 

ب�صكل مت�صارع؟

اأ�صحاب  ه��م  اأع���زه���م اهلل  الأم����ر  ف���اإن ولة  ت��ع��ل��م��ون  ك��م��ا   ••
ال�صريفين  الحرمين  خ��ادم  و�صيدي  الأم��ر،  هذا  في  المبادرة 

الأمن  ق��وات  الأول، ونحن في  البتعاث  داع��م  حفظه اهلل هو 

�صمو  بدعم  حظينا  الداخلية  وزارة  قطاعات  كبقية  الخا�صة 

�صيدي النائب الثاني لرئي�ش لمجل�ش الوزراء  وزير الداخلية 

و�صمو نائبه و�صمو الم�صاعد – حفظهم اهلل – حيث قدموا لنا 

الدعم الكامل في البتعاث الداخلي والخارجي واأ�صبح لدينا 

الآن وهلل الحمد عدد من من�صوبي القوات من �صباط واأفراد 

العليا  الأكاديمية  للدرا�صات  �صواء  والخارج  للداخل  مبتعثون 

التي تخدم القوات في مهامها وواجباتها، واللغة الإنجليزية 

اأو  عليها  التقنية  واعتماد  الخا�صة  القوات  لرجل  لأهميتها 

واأعمال  بمهام  المعنية  التخ�ص�صية  ال���دورات  ف��ي  التدريب 

القوات. 

والتدريـب  التاأهيـل  خالل  من  ن�ضـعى   •
التخ�ض�ضي اإلى الرتقاء باأداء القوات

17 17العدد الأول - رجــب 1431هـ العدد الأول - رجــب 1431هـ



  نعود للتطوير، اأعدت القوات خطة 

من  �صواء  المجالت  كافة  في  تطويرية 

ومن  الب�صرية  الــكــوادر  في  التو�صع  حيث 

جديدة  اأفـــرع  افتتاح  فــي  التو�صع  حيث 

و�صلتم  اأين  المناطق،  مختلف  في  للقوات 

في هذا المجال؟

على  ق��ام  طموحة  م�صتقبلية  تطويرية  خطة  ال��ق��وات  اأع���دت   ••
درا�صتها واإعدادها عدد من �صباط القوات اأ�صحاب الكفاءات العالية، 

وقد عر�صت على اأنظار �صمو م�صاعد وزير الداخلية لل�صوؤون الأمنية 

في �صورتها الأولية، وقد وجه �صموه يحفظه اهلل باإعادة �صياغتها 

وهي قيد الدرا�صة وعند اكتمالها �صيتم رفعها ل�صموه للتوجيه.

مجالت  في  تعاون  وجــود  نالحظ    

التدريب والتطوير مع بع�ص الدول ال�صقيقة 

وال�صديقة، كيف تقيمون هذا التعاون؟ وما 

خالل  من  لتحقيقه  ت�صعون  الــذي  الهدف 

تمازج هذه التجارب مع هذه الدول؟

•• يوؤدي التدريب دوراً هاماً رئي�صاً في تطوير الأداء، ونحن 
في قوات الأمن الخا�صة ن�صعى من خالل التاأهيل والتدريب 

الرتقاء  ال��ى  ت���وؤدي  عملية  ق���درات  اكت�صاب  ال��ى  التخ�ص�صي 

بتنفيذ المهام الأمنية الموكلة للقوات ون�صعى في هذا الجانب 

اإلى ال�صتفادة من خبرات الوحدات المماثلة لأعمال القوات 

اإ�صافة للقوات  في الدول ال�صقيقة وال�صديقة لما تمثله من 

من �صاأنها تعزيز الكفاأة التدريبية لمن�صوبي القوات.

  �صعادة القائد، عرف عنكم اهتمامكم 

على  ـــراد  والأف ال�صباط  من  بمن�صوبيكم 

اأهمية  تـــرون  كيف  الإنــ�ــصــانــي،  ال�صعيد 
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التركيز على البرامج التوعوية والإر�صادية 

دينيًا  والفرد  ال�صابط  لدعم  ت�صعى  التي 

المردود  وما  واجتماعيًا؟  وثقافيًا  وفكريًا 

المنتظر من هذه البرامج؟  

•• العالقة الإن�صانية هي الت�صال بين النا�ش وبناء عالقة 
اإيجابية في بيئة العمل والنظر اإلى الأ�صياء الإيجابية والثناء 

والتخاطب  التوا�صل  خ��الل  من  الأخ��ط��اء  وت�صحيح  عليها 

المبا�صر ول �صك اأنه كلما كانت هناك عالقة اإن�صانية ممتازة 

الكثير،  يجهلها  ط��ردي��ة  عالقة  وه��ي  الإنتاجية  زادت  كلما 

فكلما كانت هناك عالقات اإن�صانية متينة يوؤدي ذلك اإلى زيادة 

للعالقات  الإيجابية  الأ�صياء  ومن  �صحيح،  والعك�ش  الإنتاج 

انها ت�صعل الحما�ش للعمل وتنمي طاقات  القوية  الإن�صانية 

اأثرها على  ينعك�ش  اإيجابي  ب�صكل  ال�صخ�صية  وتبرز  الإب��داع 

تنفيذ التوجيهات. 

كما اأن التوعية الدينية والإر�صادية لها اأثر اإيجابي خ�صو�صاً 

اأننا مجتمع م�صلم والتذكير ينمي روح الن�صباط والإخال�ش 

تنمية  على  وال�صابط  ال��ف��رد  وتحفيز  والأم��ان��ة  العمل  ف��ي 

فكرياً  وتح�صينه  �صادق  النابعة من �صمير  الذاتية  الرقابة 

وعقلياً وهكذا الأثر الإيجابي لأي عمل توعوي من�صبط. 

كلمة اأخيرة يوجهها �صعادتكم لأبنائكم    

من�صوبي القوات من خالل مجلة القوات )فر�صان 

الأمن ( في عددها الأول ؟

والتفاني  وال��ج��دي��ة  اهلل،  ب��ت��ق��وى  ون��ف�����ص��ي  اأو���ص��ي��ه��م    ••
لأمن  ال�صاهرة  العيون  يكونوا  واأن  العمل،  في  والإخ��ال���ش 

اأتمنى  كما  �صوء ومكروه،  الغالية حماها اهلل من كل  بالدنا 

التوفيق والنجاح لمجلة )فر�صان الأمن ( في اإي�صال ر�صالتها 

الأمنية لكافة �صرائح المجتمع. 
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برعاية كرمية من لدن خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل 

الدكتور  الأ�صتاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  رع��ى  عبدالعزيز،  بن 

خالد بن حممد العنقري يف مبنى املوؤمترات بجامعة الإم��ام حممد 

بن �صعود الإ�صالمية افتتاح موؤمتر �صهداء الواجب وواجب املجتمع.

وح�صر حفل الفتتاح مدير اجلامعة رئي�ش اللجنة العليا ملوؤمتر 

�صهداء الواجب الأ�صتاذ الدكتور �صليمان بن عبداهلل اأبا اخليل ووكالء 

�صباط  من  والعديد  امل�صاندة  والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة 

وم�صوؤويل اجلهات امل�صاركة، التي كان اأحدها قوات الأمن اخلا�صة.

األ��ق��اه��ا يف احلفل  التي  الكلمة  خ��الل  د.اأب���ا اخليل  وق��ال معايل 

ورعاية  �صامية  مبوافقة  ياأتي  ج��داً  الهام  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اإن  اخلطابي 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  من  كرمية 

رجل الوطن الأول وملك الإن�صانية وال�صاعي لل�صلم وال�صالم ون�صر 

الوئام يف م�صارق الأر�ش ومغاربها.

واأ�صاد معاليه ب�صرعة ا�صتجابة املوؤ�ص�صات والأفراد لدعوة اجلامعة 

التي تدل على اأهمية املوؤمتر وما ميثله بالن�صبة للجميع، م�صراً اإىل 

اأن )55( بحثاً وورقة عمل قد �صارك بها اأ�صحابها يف جل�صات وندوات 

املوؤمتر على مدى يومني تناولوا خاللها العديد من املوا�صيع املتعلقة 

املن�صودة  والغاية  املر�صومة  الأه��داف  حتقق  التي  وذويهم  بال�صهداء 

ال�صرعي لكل  اإب��راز قيمة الوطن، والتاأ�صيل  اإقامته واملتمثلة يف  من 

ال�صبه  وال��رد على  الوطن واحلفاظ على مكت�صباته،  يتعلق بحب  ما 

والنحرافات التي قد تقع يف مفهوم الوطن رداً موؤ�صاًل من القراآن 

وال�صنة، وكذلك العناية املعنوية باأ�صر ال�صهداء وذويهم، وبيان واجب 

املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية جتاه هوؤلء الرجال وما تركوه من اأ�صر 

واأبناء.

واأعلن معاليه العديد من املبادرات م�صاهمة من اجلامعة لرفع 

اأبناء ال�صهداء يف كليات  اأ�صر ال�صهداء التي متثلت يف قبول  معنويات 

املن�صاآت  يف  جمانية  ت�صاريح  واإع��ط��اء  ���ص��رط،  اأو  قيد  دون  اجلامعة 

واأي  ���ص��روط،  دون  املكتبة  يف  ا���ص��رتاك  بطاقات  و���ص��رف  الريا�صية، 

خدمات اأخرى مما يو�صى به يف املوؤمتر ل�صالح ذوي ال�صهداء.

اجلامعة  وكيل  ال���داود  حمد  بن  د.عبدالرحمن  اأك��د  جانبه  من 

للدرا�صات والتطوير والعتماد الأكادميي نائب رئي�ش اللجنة العليا 

هذا  ترعى  وه��ي  اجلامعة  ���ص��رور  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  ورئي�ش 

ت�صعد  اجلامعة  اأن  اإىل  م�صراً  وذوي��ه��م،  بال�صهداء  احتفاًء  املوؤمتر  

ب��ال��رع��اي��ة ال��غ��ال��ي��ة ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر، وه���ذا م��ن امل��واق��ف ال��ك��رمي��ة غر 

اللحظة  منذ   � اهلل  حفظه   � داأب  فقد  الإن�صانية،  ملك  من  امل�صتغربة 

اأهمية،  مل��ا ميثله م��ن  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ان��ع��ق��اد  ف��ك��رة  ع��ل��ى دع���م  الأوىل 

واإمياناً منه بحجم اجلهد والت�صحية التي قام بها جنودنا البوا�صل.

 

من  وتقديراً  عرفاناً  ياأتي  املوؤمتر  لهذا  اجلامعة  تنظيم  اإن   م�صيفاً 

دينهم  حيا�ش  ع��ن  ال���ذود  يف  و�صهامتهم  ال��واج��ب  ل�صهداء  اجلامعة 

ووطنهم.

اأ�صر  األ��ق��ى كلمة  ال��ذي  امل��ط��ري  ب��ن لفى  وثمن الأ���ص��ت��اذ حممد 

ك��ل منا�صبة،  اأب��ن��اءه��م يف  ي��رع��ون  ال��ذي��ن  الأم���ر  ال�صهداء جهود ولة 

اأرواحهم فداًء لواجب  الذين قدموا  الواجب،  �صهداء  واملكرم  خا�صة 

الدفاع عن دينهم ووطنهم.

الفخر لأن منها من  لها  ال�صهداء  اأ�صر  اأ�صرة من  اأن كل  م�صيفاً 

بذل نف�صه يف �صبيل عزة الدين ورفعته ودفاعاً عن الوطن واملجتمع.

وعرّب املطري عن �صكره اجلزيل جلامعة الإمام حممد بن �صعود 

قدوة  به  متثل  ال��ذي  الواجب،  �صهداء  موؤمتر  لتنظيمها  الإ�صالمية 

ح�صنة لكافة املوؤ�ص�صات

ت��ال ذل���ك ت��ك��رمي اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة، ح��ي��ث ق���دم م��ع��ايل الوزير 

قدم  كما  لهم،  التذكارية  ال��دروع  اجلامعة  مدير  معايل  و  العنقري 

معايل مدير اجلامعة درعاً تذكارياً ملعايل الوزير.

املوؤمترات  مبنى  و�صوله  عند  افتتح  العنقري  الدكتور  اأن  يذكر 

وبح�صور معايل مدير اجلامعة املعر�ش امل�صاحب للموؤمتر الذي ي�صم 

العديد من الأجنحة التي متثل اجلهات امل�صاركة، التي تزخر بالكثر 

من املطبوعات، فيما توا�صلت فعاليات املوؤمتر على مدى يومني من 

حول  مو�صوعاتها  ت��دور  التي  واملحا�صرات  ال��ن��دوات  ع�صرات  خ��الل 

�صهداء الواجب وحقوقهم وحقوق اأ�صرهم وواجب املجتمع جتاههم.

البيان اخلتامي والتو�صيات:

وم���داولت،  مناق�صات،  م��ن  فيها  دار  وم��ا  اجلل�صات  اأث��م��رت  وق��د 

ومقرتحات عن التو�صيات الآتية: 

1.    رفع برقية �صكر وتقدير، وثناء ودع��اء ملقام خادم احلرمني 

لهذا  رعايته  ك��رمي  على  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ال�صريفني 

ذوو  يلقاها  التي  والرعاية  العناية  يف  ال�صديدة  وتوجيهاته  املوؤمتر، 

�صهداء الواجب.  وبرقية مماثلة ل�صمو ويل عهده الأمر �صلطان بن 



شهداء الواجب

العدد الأول - رجــب 1431هـ22

شهداء الواجب

ال��وزراء ووزير الدفاع  عبد العزيز نائب رئي�ش جمل�ش 

والطران واملفت�ش العام، على مواقفه امل�صهودة. وثالثة 

ووزير  ال����وزراء  جمل�ش  لرئي�ش  ال��ث��اين  النائب  ل�صمو 

اهتمامه  على  العزيز  عبد  بن  نايف  الأم��ر  الداخلية 

ذويهم،  رعاية  يف  وتوجيهاته  الواجب،  ب�صهداء  املبا�صر 

وراب���ع���ة مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل رئ��ي�����ش جمل�ش 

اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري على 

املنا�صبة  ت�صريفه حفل الفتتاح ودعم اجلامعة يف هذه 

وغرها.

2.    التاأييد املطلق لولة الأمر حفظهم اهلل يف نهجهم 

يف التعامل مع �صهداء الواجب وذويهم. 

ال�صهداء  اأ�صر  لرعاية  عامة  اأم��ان��ة  اإن�صاء  اق��رتاح      .3

تكون ممثلة من اجلهات ذات الخت�صا�ش، تقوم بكل ما من �صاأنه 

العناية بهذه الفئة العزيزة، وتتوىل التن�صيق بني خمتلف اجلهات 

العاملة يف جمال رعاية اأ�صر ال�صهداء من املوؤ�ص�صات احلكومية اأو 

الأهلية اأو الأفراد. 

4.    يثمن املوؤمترون مبادرة جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية 

التي اأعلن عنها معايل مدير اجلامعة يف كلمته يف حفل الفتتاح، 

ويدعون املوؤ�ص�صات العلمية الأخرى لتحذوا حذوها. 

جامعة  طباعته  تتوىل  الواجب  �صهداء  عن  �صريف  �صجل  اإ�صدار      .5

ب�صكل  ويعمل على حتديثه  الإ�صالمية،  �صعود  بن  الإم��ام حممد 

دوري. 

6.    التو�صع يف مفهوم ) �صهداء الواجب ( لي�صمل كل من يقتل وهو 

اأو املدنيني يف  اأكانوا من الع�صكريني  يوؤدي واجبه الوطني �صواء 

داخل اململكة اأو خارجها.

7.    العمل على غر�ش الولء هلل ولر�صوله ولولة الأمر، وحب الوطن 

يف نفو�ش النا�صئة، وذلك اأثناء مراحل التعليم، وت�صمني مناهج 

التعليم ومقرراته ما يلفت النظر ملكانة ال�صهداء وذويهم. 

ب��ي��ان ح��ق��وق ال��وط��ن وولة الأمر  8.    ح��ث ال��دع��اة واخل��ط��ب��اء على 

 ، الواجب وذويهم، ونبذ فكر التطرف والغلو والتكفر  و�صهداء 

والدعوة للو�صطية والعتدال. 

ال��وط��ن��ي��ة، ويو�صي  ال���درا����ص���ات  ن��ق��ط��ة حت���ول يف  امل���وؤمت���ر  ي��ع��د      .9

تر�صيخ  مبثابة  ليعد  �صنوية،  فعاليات  عنه  ينبثق  باأن  املوؤمترون 

املفاهيم والت�صورات ال�صرعية. 

اجلهات  ت��راه��ا  ال��ت��ي  الأن��ظ��م��ة  وف��ق  الوقفية  ال�صناديق  10.  اإن�صاء 

الأف����راد  وح���ث  وم�����ص��اع��دات��ه��م،  ال�����ص��ه��داء  ذوي  ل��دع��م  املخت�صة؛ 

واملوؤ�ص�صات ؛ لتحقيق ذلك. 

الدرا�صات  لإج���راء  البحثية  وامل��راك��ز  العلمية  املوؤ�ص�صات  11.  دع����وة 

لأ�صر  وامل�صتقبلية  احلالية  الأو�صاع  لتحليل  والدورية  امليدانية 

ال�صورة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  املختلفة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  يف  ال�����ص��ه��داء 

القرار  ل�صانعي  ال��درا���ص��ات  ه���ذه  ورف���ع  ال��ك��ام��ل��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 

واملخططني. 

12.  العناية بتاأهيل ذوي ال�صهداء وتدريبهم؛ ليكت�صبوا قدرا اأكرب من 

املهارات واملوؤهالت.  

تبعد  اح��رتاف��ي��ة  مهنية  بطريقة  وال��ربام��ج  اخل��دم��ات  13.  تقدمي 

الإح�صا�ش بال�صعف والعطف لدى اأ�صر ال�صهداء مراعاة مل�صاعرهم 

واهتماماً بهم.  

14.  تطوير اأ�صاليب وو�صائل تقدمي الرعاية لأ�صر ال�صهداء. 

ال�صرعية  امل��ف��اه��ي��م  ل��رت���ص��ي��خ  واإع��الم��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  خ��ط��ة  15.  و�صع 

الواجب  �صهداء  مع  املواطنني  تفاعل  حتقق  التي  والجتماعية 

وذويهم، واإبراز اجلهود الكربى التي قام بها ولة الأمر حفظهم 

اهلل يف رعاية ذوي ال�صهداء. 

16. التاأكيد على اأهمية اإن�صاء موقع �صبكي )اإلكرتوين( خا�ش ب�صهداء 

الواجب وذويهم يوثق �صر ال�صهداء، ويحقق التوا�صل والتفاعل 

مع ذويهم. 

واأ�صرهم،  ال�صهداء،  بحقوق  التذكر  على  الإع���الم  و�صائل  17. حث 

واإبراز التقدير ال�صرعي واملجتمعي لهم. 

18.  ا�صتثمار املنا�صبات الوطنية للتذكر بال�صهداء وذويهم. 

19.   ال�صعي لو�صع الأنظمة الر�صمية التي متنح التميز املعنوي واملادي 

لأ�صر ال�صهداء يف اخلدمات التعليمية وال�صحية والجتماعية.

امل�صاجد  ع��ل��ى  اأ���ص��م��ائ��ه��م  ب��اإط��الق  ال�����ص��ه��داء  ت��ك��رمي  يف  20. التو�صع 

واملدار�ش والأحياء وال�صوارع. 

ب�صكل  امل��وؤمت��ر  اأب��ح��اث  م��ن  املتميزة  البحوث  بطباعة  التو�صية   .21

م�صتقل.

22.  تكوين جلنة ملتابعة تو�صيات املوؤمتر، والعمل على تنفيذ ما ورد 

فيها.
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يف ظل توجيهات �صيدي خادم احلرمني ال�صريفني جتاه الهتمام برجال 

الأمن الذين يقدمون اأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن وحفاظاً على ا�صتقراره 

تبّنت  التي  ال�صالة  الفئة  جيوب  ظهور  يف  الأمنية  التداعيات  ج��راء  الأمني 

انتهاك حرمة دماء الأبرياء وتكفر الآخرين، وكذلك ت�صلل الفئة اخلارجة 

عن احلكم يف اليمن من احلوثيني وا�صتباحتهم حرمة احلدود الدولية بني 

البلدين، با�صرت القيادة منذ اللحظات الأوىل ل�صرارة هذه الفتنة وا�صت�صعرت 

دورها جتاه رجال الأمن، وقدمت لرجال الأمن الدعم وامل�صاندة وتوفر كل 

ما يتطلعون اإليه للقيام مبهامهم املختلفة على اأكمل وجه، ويف بادرة اإن�صانية 

ولفتة اأبوية حانية من لدن �صمو النائب الثاين �صيدي وزير الداخلية و�صمو 

ق�صم  باإن�صاء  التوجيه  مت  اهلل،  وفقهم  الأمنية  لل�صوؤون  امل�صاعد  و�صمو  نائبه 

خا�ش يف الإدارة العامة لل�صوؤون الع�صكرية بوزارة الداخلية، ويتبع لها اأق�صام 

يف القطاعات الأمنية تعنى باأ�صر ال�صهداء وامل�صابني من رجال الأمن. وهذه 

البادرة تعك�ش ب�صورة جلية اهتمام قيادتنا يحفظهم اهلل برجال الأمن الذين 

عند  للوطن  ف��داء  واأرواح��ه��م  اأنف�صهم  قدموا  والنفي�ش، حيث  الغايل  قدموا 

حماربتهم لأرباب الفكر املنحرف، و�صربوا اأروع الأمثلة والت�صحيات يف �صبيل 

الق�صاء على كل ما يعكر �صفو اأمن الوطن والذود عنه يف دحر واإف�صال خطط 

اجليوب املنت�صرة للفئة ال�صالة يف الداخل واخلارج، ويف حرب اجلنوب الأخرة 

مع اأولئك املت�صللني احلوثيني. وها هو الدور الآن يكتمل عندما مت اإن�صاء اإدارة 

ا�صتمرارية  واأ�صرهم كدليل على  بال�صهداء وامل�صابني من رجال الأمن  تعنى 

كافة  وتذليل  ولذويهم  لهم  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  �صبل  وبحث  التوا�صل 

ال�صعوبات اأمام اأ�صرهم وذويهم، لت�صجل بذلك القيادة احلكيمة اأروع معاين 

الوفاء والتقدير لرجال الأمن يف خمتلف القطاعات الأمنية. اإن هذا الهتمام 

الأم��ن م�صاعفة اجلهد والت�صحية يف حفظ  الواجب على رج��ال  يجعل من 

اأمن هذا الوطن مما يعكر �صفوه وطماأنينته، فهم بعد اهلل �صبحانه وتعاىل 

املالذ الآم��ن ملن يعي�ش على تراب الوطن. حفظ اهلل قيادتنا من كل مكروه 

وحفظ علينا اأمننا، واأدام علينا نعمة الإ�صالم واهلل ويل التوفيق،،،  ))وطن ل 

نحميه ل ن�صتحق العي�ش فيه((

مقـــــال

الشهداء
بين يــدي 
األوفيـــاء

العميد

عبداخلالق بن علي الزهراين

قائد كتيبة ال�ضرطة الع�ضكرية



شهداء الواجب

الشهيد فايز بن هديان المطيري
هديان  ب��ن  فايز  ب��ن  خالد  �أول  �مل���ازم  ع���رّ 

لأمن  �خلا�صة  �ل��ق��و�ت  يف  يعمل  �ل��ذي  �مل��ط��ري 

بقو�ت  �لو�جب  �صهد�ء  �أو�ئ��ل  �أحد  �أبن   � �لطرق 

�لأمن �خلا�صة � عن فخره و�عتز�زه عندما ينادى 

ب� »�أبن �ل�صهيد«، قائا »فقدت و�لدي �ل�صهيد فايز 

�لذي بذل نف�صه فد�ء لدينه ثم مليكه ووطنه و�أنا 

تغمده   � و�لدي  ��صت�صهد  حيث  �أ�صهر،  �ل�صتة  �أبن 

� خال  �هلل بو��صع رحمته و�أ�صكنه ف�صيح جناته 

تطهر �حلرم �ملكي �ل�صريف من �لفئة �ل�صالة يف 

�لأول من �صهر حمرم لعام 1400 هجري«.
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ال�سهيد رحمه اهلل بالزي الر�سمي
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اإبن ال�سهيد

املالزم اأول/ خالد بن فايز املطريي  

- القوات اخلا�صة لأمن الطرق 

الأمري/  »���س��ي��دي  ق��ائ��ا  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  ال�سريفني  احل��رم��ني 

نايف هو والد اأبناء �سهداء وزارة الداخلية، وكان رعايته يل منذ 

� يفوق اأي و�سف، كما اأمر باإدخايل  ا�ست�سهاد والدي � رحمه اهلل 

الكلية الأمنيه لأح��ل مكان وال��دي، واأخ��دم مثل ما خدم والدي 

رحمه اهلل من قبل، واأنني اأمتنى ال�سهادة فداء للدين ثم املليك 

والوطن ولأقتفي اأثر والدي � رحمه اهلل«.

واأثنى اأبن ال�سهيد فايز املطريي، على الهتمام البالغ الذي 

يجده من قبل قيادة قوات الأمن اخلا�سة ومن�سوبيها، وتفاعلهم 

اأح�سا  الأم��ن اخلا�سة  ق��وات  اإىل  اآت��ي  الكبري معه، وزاد »عندما 

برتحاب كبري، ويتم طلب اأي �سي يخ�ص والدي فهم مل يق�سروا 

معنا اأبدا«.

واأبان »اأثناء تطهري احلرم املكي ال�سريف من الفئة ال�سالة 

تلقى والدي � رحمه اهلل � ثاث طلقات يف اليد واثنتان يف البطن، 

حيث ا�ست�سهد على الفور، وكان عمري يف ذلك الوقت 6 اأ�سهر«.

وتابع » دائماً اأ�سعر بالفخر والعتزاز عندما اأتذكر ا�ست�سهاد 

والدي، وما اأجمل اأن متوت واأنت تدافع عن اأطهر بقعه على وجه 

الأر�ص، وذلك بعد اأن خدم وطنه 14 عاماً، حيث كان التحق بقوات 

الأمن اخلا�سة يف عام 1396 ه� يف عهد معايل الفريق/ حممد بن 

� برتبة جندي  اأول قائد لقوات الأم��ن اخلا�سة   � هال املطريي 

وبعد ا�ست�سهاده � رحمه اهلل � منحته القيادة الر�سيدة رتبة جندي 

اأول، ومل تقت�سر مكارم ولة الأمر على ذلك بل مل يق�سروا معنا 

اأبداً، حيث اأنه مت تكرمينا، وهذا �سئ غري م�ستغرب على احلكومة 

الر�سيدة«.

امل��ط��ريي، »قبل  اأول خالد  امل���ازم  ق��ال  ال�سهيد،  م��اآث��ر  وع��ن 

ذهاب والدي � رحمه اهلل � اإىل الدفاع عن احلرم، كان حري�ساً على 

اأن يوؤدي جدي وجدتي منا�سك احلج، حيث اأديا الفري�سة معه يف 

العام الذي �سبق ا�ست�سهاده رحمه اهلل وا�سكنه ف�سيح جناته«.

وحول مواقف ال�سهيد البطولية يف جمابهة الفئة ال�سالة، 

اأنه  البطولية لوادي رحمه اهلل،  املواقف  »اأحد  اأبنه خالد  اأو�سح 

وزمائه فر�سان قوات الأمن اخلا�سة حا�سروا اأحد اخلوارج يف 

منارة امل�سجد احلرام، وكان يقول له اأحد زمائه: اأبو خالد اأنزل 

حتت من اأجل األ ت�سيبك ر�سا�سة اأخرى. فكان رده عليه رحمه 

اهلل: )اأنا اأخو ح�سة ما هو اأنا اللي ينزل راأ�سه(. فرفع راأ�سه فاأتته 

ر�سا�سة اأخرى وثانيه فا�ست�سهد على الفور«.

واأ�ساد املازم اأول خالد املطريي اأبن ال�سهيد فايز، بالتعامل 

الأبوي احلاين من القيادة الر�سيدة للباد، وخا�سة من �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري/ نايف بن عبد العزيز النائب الثاين خلادم 
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حــــــوار

اأفراد الفئة ال�ضالة بغاة خارجين

على الحكم الإ�سالمي.. 

: �سماحةالمفتى اآل ال�سيخ في حوار خا�ص لـ 

مواجهة رجال األمن لـ 
»الخوارج« واجب ديني  ومهمة 
شريفة مثوبتها الشهادة

حاوره: ناصر الغربي

�أكد �صماحة �ل�صيخ/ عبد �لعزيز بن عبد 

�لعربية  للملكة  �لعام  �ملفتي  �ل�صيخ  �آل  �هلل 

و�إد�رة  �لعلماء  كبار  هيئة  ورئي�س  �ل�صعودية 

�لفئة  �أن مو�جهة  �لعلمية و�لإفتاء،  �لبحوث 

ديني  و�ج��ب  �لأم���ن  رج��ال  قبل  م��ن  �ل�صالة 

�أمن  على  للحفاظ  �صريفة  ومهمة  ووط��ن��ي، 

�أرو�ح  و�صامة  �ملجتمع،  و��صتقر�ر  �ل��وط��ن، 

�لبلد،  ممتلكات  على  و�حل��ف��اظ  �مل��و�ط��ن��ن، 

عامة  منها  ي�صتفيد  �لتي  �حليوية  ومن�صاآته 

من  �ل�صالة  �لفئة  �أف��ر�د  لأن  �ملجتمع،  �أف��ر�د 

فيما  �لإ�صامي،  �لبغاة �خلارجن على �حلكم 

�لنا�س،  �أم��ن  عن  �ملد�فعن  من  �لأم��ن  رج��ال 

�لأمن على حق يف  »رجال  �لوطن، قائا  وعن 

قتل  و�إذ�  �ل�صالة،  �لفئة  لأف��ر�د  مو�جهتهم 

رجل �لأمن يف هذه �ملو�جهة ترجى له �ل�صهادة 

�إن �صاء �هلل تعاىل«.



وت��اب��ع يف ح���واره اخل��ا���ص م��ع »فر�سان 

الأم��ن«، قائا »رج��ال الأم��ن على ثغر من 

ثغور الإ�سام، وهم يف رباط يف �سبيل اهلل، 

ي��وٍم يف  يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: رب��اط 

�سبيل اهلل خري من الدنيا ما عليها«.

الفئة  »دع���وة  اأن  املفتي،  �سماحة  واأب���ان 

ل��ل��خ��روج ع��ل��ى احل��اك��م مد�سو�سة  ال�����س��ال��ة 

عليهم من اأعداء الإ�سام ممن ل يريدون 

يف  وال�ستقرار  والأم���ان  الأم��ن  للم�سلمني 

جمتمعاتهم، ول يريدون اأن يروهم اأقوياء، 

متفرقني،  ممزقني،  يريدونهم  بل  اأع���زاء، 

بع�سهم  ويكيد  بع�ساً،  بع�سهم  يقتل  اأذلء، 

لبع�ص. فن�ساأل اهلل تعاىل اأن يحفظ الأمة 

من كيدهم و�سالهم«.

وحذر �سماحته من دعم الفئة ال�سالة، 

قائا »كل من يدعمهم فهو �سريك معهم 

يف اإجرامهم، وغيهم، و�سالهم، بل �سريك 

معهم يف حتمل ذنب �سفك الدماء، وتدمري 

وال�ستقرار  ب���الأم���ن  والإخ�������ال  ال���ب���اد، 

تعاىل:  ق����ال  الإ����س���ام���ي���ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 

}َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا 
َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن{.

و�سّدد املفتي على اأن »البطالة اأحد اأ�سباب 

ال�����س��ال��ة، فال�ساب  ال��ف��ئ��ة  ���س��رك  ال���ت���ورط يف 

الفئة  اأف�����راد  ي�ستجلبه  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال��ع��اط��ل 

تارة،  ب��امل��ال  ب���الإغ���راء  �سهولة،  بكل  ال�سالة 

من  غ��ريه��ا  اأو  اأخ����رى،  ت���ارة  ال�سهادة  بنيل  و 

الإغراءات املختلفة«. اإليكم تفا�سيل احلوار:

لحديث  �صماحتكم  تف�صير  م��ا 

و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  �لم�صطفى 

ب�صيفهما  �لم�صلمان  �لتقى  �إذ� 

فالقاتل و�لمقتول في �لنار«، فيما 

يخ�س مو�جهة رجال �لأمن لأفر�د 

�لفئة �ل�صالة؟

اإذا تقابل م�سلمان  امل��راد باحلديث   ••
من غري وجه حق، فتقاتا واأدى ذلك اإىل 

قتلهما، فالقاتل واملقتول يف النار، وقد بني 

ك��ون كل  و�سلم وج��ه  النبي �سلى اهلل عليه 

كان حري�ساً  كًا منهما  اأن  النار  منهما يف 

على قتل �ساحبه.

وم��واج��ه��ة رج����ال الأم����ن لأف�����راد الفئة 

ال�����س��ال��ة ل��ي�����ص م���ن ه���ذا ال���وج���ه، ف����اإن اأحد 

ال��ط��رف��ني وه��م »اأف����راد الفئة ال�����س��ال��ة« من 

الإ�سامي،  احل��ك��م  ع��ل��ى  اخل��ارج��ني  ال��ب��غ��اة 

وال���ط���رف الآخ����ر وه���م »رج����ال الأم�����ن« من 

امل��داف��ع��ني ع��ن اأم����ن ال��ن��ا���ص، وع���ن الوطن، 

فمواجهتهم على حق، فاإذا قتل رجل الأمن 

�ساء  اإن  ال�سهادة  له  ترجى  املواجهة  ه��ذه  يف 

اهلل تعاىل.

يطالب  فيما  �صماحتكم  ر�أي  هو  ما 

ب��ه روؤو������س �ل��ف��ئ��ة �ل�����ص��ال��ة من 

ع�صى  و�صق  �لحاكم  على  �لخروج 

�لطاعة على ولي �لأمر؟ 

من  امل�سلمني  اأم���ر  ويل  ط��اع��ة  اإن   ••
ول  امل�سلمني،  ل��دى  ع��رف��ت  ال��ت��ي  الق�سايا 

اأم��ره��ا على اأح���د، ق��ال ت��ع��اىل: }َيا  يخفى 

ُسوَل  َها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَّ َأيُّ
ِمنُكْم{، وقال �سلى اهلل عليه  اأَلْمِر  َوُأْوِلي 
و�سلم: » ال�سمع والطاعة عل  املرء امل�سلم 

ي��وؤم��ر مبع�سية  اأح��ب وك��ره م��ا مل  فيما 

اأمر مبع�سية فا �سم��ع ول طاع��ة«  فاإذا 

وعن عب���ادة بن ال�سامت ر�س��ي اهلل عن��ه 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  بايعنا  ق����ال:» 

املن�سط  وال��ط��اع��ة يف  ال�����س��م��ع  ع��ل��ى  و���س��ل��م 

واملكره واأن ل ننازع الأمر اأهله «. 

فطاعة ويل الأمر من الق�سايا وامل�سائل 

لأهميتها  امل�سلمني، ونظراً  الهامة يف حياة 

ال��ك��ب��رية اأدرج���ه���ا ع��ل��م��اء الإ����س���ام يف كتب 

اأمر  العقيدة، وذلك لأن اخل��روج على ولة 

امل�سلمني فيه من املفا�سد العظيمة التي ل 

انتظام جماعة  اإخ��ال  اإل اهلل، من  يعلمها 

امل�سلمني، وتفريق �سملهم، واإ�ساعة الفو�سى 

بينهم، و�سفك دماء الأبرياء منهم، واإحلاق 

• كل من يدعم الفئة ال�صالة �صريك معهم في اإجرامهم
• الفـراغ اأحد اأ�صباب التورط في �صرك الفئة ال�صالة

• الخروج على ولة اأمر الم�صلمين من المفا�صد العظيمة 
التي ل يعلمها اإل اهلل
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التحتية،  وب��ن��اه��ا  الأم���ة  باقت�ساد  ال�����س��رر 

املفا�سد  من  وغريها  احلياتية..  ومن�ساآتها 

العظيمة. 

الفئة  م���ن  ال����دع����وة  ه����ذه  اأن  ول����س���ك 

ال�سالة مد�سو�سة عليهم من اأعداء الإ�سام 

والأمان  الأم��ن  للم�سلمني  يريدون  ممن ل 

اأن  وال�ستقرار يف جمتمعاتهم، ول يريدون 

يروهم اأقوياء، اأعزاء، بل يريدونهم ممزقني، 

متفرقني، اأذلء، يقتل بع�سهم بع�سا، ويكيد 

بع�سهم لبع�ص. فن�ساأل اهلل تعاىل اأن يحفظ 

الأمة من كيدهم و�سالهم.

يمول  فيمن  �صماحتكم  ر�أي  م��ا 

ماديًا  �صو�ء  �ل�صالة  �لفئة  ويدعم 

�أو معنويًا؟ 

ال�سالة،  ال���ف���ئ���ة  دع�����م  ي���ج���وز  ل   ••
اأو معنويا، وكل من  �سواء ماديا  ومتويلها، 

اإجرامهم،  يف  معهم  �سريك  فهو  يدعمهم 

وغ��ي��ه��م، و���س��ال��ه��م، ب��ل ���س��ري��ك معهم يف 

الباد،  وتدمري  الدماء،  �سفك  ذنب  حتمل 

والإخال بالأمن وال�ستقرار يف املجتمعات 

الإ�سامية، قال تعاىل: }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ 

َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن{.

�لفئة  فكر  تغيير  في  �لأج��دى  ما 

بالمو�جهة  ه��و  وه��ل  �ل�����ص��ال��ة.. 

�لم�صلحة �أم �لمو�جهة �لفكرية؟

تكون  ال�����س��ال��ة  ال��ف��ئ��ة  م��واج��ه��ة   ••
املواجهة  على جبهتني: الأوىل هى جبهة 

م�سلحاً،  ن�ساطاً  منهم  ُوج��د  اإن  امل�سلحة، 

وذلك للق�ساء عليهم وعلى قوتهم، وك�سر 

���س��وك��ت��ه��م، وم��اح��ق��ت��ه��م وال��ق�����س��اء على 

اأوكارهم، وخمابئهم،وك�سف خمططاتهم.

واجل����ب����ه����ة ال���ث���ان���ي���ة ه�����ى امل���واج���ه���ة 

اأفكاراً  اع��ت��ن��ق��وا  ال��ف��ك��ري��ة، وذل���ك لأن��ه��م 

�سالة منحرفة، واأ�سبحوا ُينظرون لتلك 

الأفكار، ويبنون مواقفهم عليها، وي�سعون 

على  للتاأثري  الفكرية  توجهاتهم  ن�سر  يف 

ال�����س��ب��اب امل�����س��ل��م، جل��ره��م اإىل ال��وق��وع يف 

فا  املنحرف،  �سبيلهم  و�سلوك  �سراكهم، 

بد من مواجهتهم فكرياً وعقدياً، لك�سف 

�سبهاتهم، وتزييف اأفكارهم، ورد دعاواهم 

ال�سرعية  الباطلة يف �سوء الأدلة  الكاذبة 

ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة  ويف ���س��وء تعاليم  م��ن 

الإ�سام احلنيفة.

كيف  �ل��ع��اج..  من  خير  �لوقاية 

�لإرهاب  جذور  ن�صتاأ�صل  �أن  يمكن 

من منابعه؟

•• ميكن ا�ستئ�سال جذور الإرهاب من 
التلوث  من  �سبابنا  فكر  بتح�سني  منابعه 

بتعميق  وذل�����ك  ال�����س��ال��ة،  الأف����ك����ار  ب��ت��ل��ك 

ال�سحيحة  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ع��ق��ي��دة  م���ب���ادئ 

ال�صالة  بــالأفــكــار  التلوث  مــن  �صبابنا  فكر  تح�صين   •
ي�صتاأ�صل جذور الإرهاب من منابعه

•   مخالفة هدي النبي تزمت وتنطع في الدين.. والف�صاد 
في الأر�ض 
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وتهذيب  وال�������س���ن���ة،  ال���ك���ت���اب  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة 

حب  على  وتربيتهم  واأخ��اق��ه��م،  �سلوكهم 

الف�سيلة، وتعريفهم على احلقوق الواجبة 

وجتاه  اأنف�سهم،  وجت��اه  رب��ه��م،  جت��اه  عليه، 

امل�سلمني، وجتاه  اإخوانهم  والديهم، وجتاه 

ولة اأم���وره���م، وجت���اه وط��ن��ه��م، ف���اإذا عرف 

ال�ساب امل�سلم جميع هذه احلقوق، وقام بها 

ب���اإذن اهلل عن�سراً  ال�ساب  ك��ان  ال��ق��ي��ام،  ح��ق 

م��ف��ي��دا، وم��واط��ن��اً ���س��احل��ا، وع�����س��واً فعاًل 

و�سلوك  معتدل،  فكر  �ساحب  جمتمعه،  يف 

والإجرام،  النحراف،  عن  بعيداً  م�ستقيم، 

والغلو والتطرف.

�أبناءنا من �لوقوع في  كيف نحمي 

�صرك �لفئة �ل�صالة؟

تربية  اأب���ن���اءن���ا  ت��رب��ي��ة  م���ن  لب����د   ••
اأخاقهم  ب��ت��ه��ذي��ب  وال��ع��ن��اي��ة  اإ���س��ام��ي��ة، 

اأ�س�ص  ع��ل��ى  ت��ف��ك��ريه��م  وب���ن���اء  و���س��ل��وك��ه��م 

معرفة  يف  وال����رج����وع  ���س��ل��ي��م��ة  اإ����س���ام���ي���ة 

امل�سائل ال�سرعية واأمور الدين اإىل العلماء 

باخلري  لهم  امل�سهود  العلم  يف  الرا�سخني 

وال�ساح واحلذر من اأن ياأخذوا اأمور دينهم 

من م�سادر م�سبوهة غري موثوقة، كالكتب 

التي ل يعرف اأ�سحابها  اأو يكتبونها اأنا�ص 

جمهولة  م��واق��ع  م��ن  اأو  م�ستعارة  باأ�سماء 

على �سفحات الإنرتنت.

ما  �صماحتكم..  نظر  وج��ه��ة  م��ن 

�لدور �لذي يمكن �ن يلعبه �لإعام 

�لفكر  �لمجتمع بخطر  في توعية 

�ل�صال؟

•• الإعام له دور كبري � اإن مت توظيفه 
الإرهاب  فكر  حم��ارب��ة  يف  �سليماً-  توظيفاً 

ال��دور يف  اأن جنلي ه��ذا  والتطرف، وميكن 

النقاط التالية:

ر���س��ال��ة الإع�����ام احل��ق��ي��ق��ي��ة يف  �ول: 

ال�سباب  ت��وع��ي��ة  ه���ي  الإ����س���ام���ي  امل��ج��ت��م��ع 

امل�سلم، مب�سوؤوليته يف هذه احلياة، وهو اأن 

الإن�سان مل يخلق عبثاً همًا، لي�ست الغاية 

وي�����س��رب، وميرح،  ل��ي��اأك��ل،  فقط  م��ن خلقه 

فح�سب،  وملذاتها  احلياة  مبتع  وي�ستمتع 

نبيلة،  واأه����داف  عظيمة،  ل��غ��اي��ات  خلق  ب��ل 

م��ن ال��ق��ي��ام ب��واج��ب ال��ع��ب��ودي��ة هلل وح���ده، 

اإل  والإن�ص  قال تعاىل: )وم��ا خلقت اجلن 

الأر�ص  اإع��م��ار  بواجب  والقيام  ليعبدون(، 

وف��ق �سنن اهلل يف ه��ذا ال��ك��ون، ق��ال تعاىل: 

)هو اأن�ساأكم من الأر�ص وا�ستعمركم فيها(، 

النبيلة،  و�سيمه  الإ�سام  باأخاق  والتخلق 

خياركم  اإن   « و���س��ل��م:  عليه  اهلل  �سلى  ق��ال 

«، ويقول �سلى اهلل عليه  اأخاقاً  اأحا�سنكم 

و�سلم: » اإمنا بعثت لأمتم �سالح الأخاق«، 

ودنايا  الأم��������ور،  ���س��ف��ا���س��ف  ع���ن  وال����رتف����ع 

واإقامة جمتمع  العادات، ورذائ��ل الأخ��اق، 

الإ�سام يف جميع  تعاليم  وفق  نزيه طاهر 

�سوؤونه ال�سيا�سية، والثقافية، والجتماعية، 

والقت�سادية، وبذلك ي�سري ال�سباب امل�سلم 

يف جميع �سوؤون احلياة وفق �سرع اهلل و�سنته 

اأم��ر اهلل تعاىل بذلك يف كتابه، فقال:  كما 

}قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العاملني • الشريك له وبذلك أمرت وأنا 

أول املسلمني{. 
منهج  ب��ت��وخ��ي  ال�����س��ب��اب  ت��وع��ي��ة  ثانيًا: 

وال��و���س��ط��ي��ة يف ح��ي��ات��ه��م، ونبذ  الع����ت����دال 

ال��غ��ل��و وال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف ال����ذي ن��ه��ى عنه 

الو�سطية  الإ�سام دين  دي��ن   ف��اإن  الإ�سام، 

والع����ت����دال، وال�����س��ري��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة كلها 

و�سطية واعتدال، فالو�سطية يف اتباع تعاليم 

دين الإ�سام، واأحكام �سريعته الغراء، واتباع 

الذي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  �سنة 

كان قائماً بالو�سطية احلقة، جمانباً للت�سدد 

والغلو، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم يف رد من 

قال:  الدين،  والتنطع يف  الغلو  �سبيل  �سلك 

له  واأت��ق��اك��م  لأخ�����س��اك��م هلل  اإين  واهلل  »اأم����ا 

واأتزوج  واأرق���د  واأ�سلي  واأف��ط��ر  اأ���س��وم  لكني 

مني«،  فلي�ص  �سنتي  عن  رغ��ب  فمن  الن�ساء 

�سبيل  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  فبني 

ات��ب��اع �سنته،  ال��و���س��ط��ي��ة والع���ت���دال ه��و يف 

�سنته وخالفها فهو جمانب  ومن رغب عن 

�سلى  لهديه  خمالف  والعتدال،  للو�سطية 

اهلل عليه و�سلم.

املعتنقني  وم��زاع��م  �سبه  ب��ي��ان  ثالثًا: 

للفكر ال�سال، بالأدلة ال�سرعية، وبيان اأثر 

ال��غ��ل��و ال��ت�����س��دد يف حت��ري��ف وج��ه��ة املجتمع 

امل�ستقيم،  وال�سراط  القومي،  ال�سبيل  عن 

وق���ب���ح اجل����رائ����م ال���ت���ي ي��رت��ك��ب��ون��ه��ا بحق 

واملعاهدين،  وامل�سلمني  والأبرياء  املجتمع، 

وامل�����س��ت��اأم��ن��ني، وحت��ذي��ر ���س��ب��اب الأم����ة من 

ال�ساذ  املنحرف  ال�سال  الفكر  ه��ذا  عواقب 

عن جماعة امل�سلمني.
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امل�سلم  املجتمع  يف  الإع���ام  رابعاً:على 

الهدامة  الأف��ك��ار  لن�سر  و�سيلة  يكون  ل  اأن 

واأن  وم��ب��ادئ��ه،  الإ���س��ام،  لأ���س��ول  املخالفة 

الإ�سام  على  احلاقدين  بع�ص  ي�ستغلها  ل 

والنيل  الإ���س��ام،  �سعائر  حماربة  يف  واأهله 

امل�سلمة،  وق�ساياه  احلنيفة،  تعاليمه  م��ن 

وا�ستغال بع�ص املواقف الفردية للمهاجمة 

ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��دي��ن��ي��ة، لي�ص 

لأج�����ل الإ�����س����اح وال��ن�����س��ي��ح��ة، ب���ل لأج���ل 

املجتمع. يف  دوره����ا  وتقلي�ص  تقوي�سها، 

اإىل  للدعوة  و�سيلة  الإع���ام  ي��ك��ون  ل  واأن 

وامل��ن��ك��رات وحماربة  ب��امل��ع��ا���س��ي  امل��ج��اه��رة 

واإثارة  الف�سائل والأخاق ون�سر الفح�ساء 

ال�سهوات بني ال�سباب امل�سلم.

ما هو دور �لأ�صرة و�لمجتمع �لذي 

�أن يقومان به لحماية  من �لممكن 

�أبنائهم من بر�ثن �لفئة �ل�صالة؟

تعاليمه  يتلقى  م��ا  اأول  ال�ساب  اإن   ••
على  ف��ي��رتب��ى  اأ����س���رت���ه،  داخ�����ل  يف  الأوىل 

الأ�س�ص والقواعد التي يربيه عليها والداه، 

ف�����اإذا ك��ان��ت ال��رتب��ي��ة ���س��ل��ي��م��ة م��ب��ن��ي��ة على 

تعاليم الإ�سام وقيمه، كان الفرد �سليماً يف 

فكره، واأخاقه، و�سلوكه، واإن كانت الرتبية 

خاف ذلك، كان الفرد منحرفاً يف اأفكاره، 

و�سلوكياته.

كما اأن الأ�سرة كذلك لها دور يف متابعة 

وحتركاته،  وال���ف���ت���اة،  ال�����س��ب��اب،  ع���اق���ات 

من  القوية  املتابعة  وج��دت  ف��اإذا  وطلعاته، 

الأ�سرة لأفرادها كانت لها اآثارها الإيجابية 

على اإبعاد ال�سباب من التلوث والتاأثر باأفكار 

الفئة ال�سالة، والتاأثري بدعايتها اخلبيثة.

ث���م امل��ج��ت��م��ع ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن تلك 

عن  عبارة  احلقيقة  يف  املجتمع  بل  الأ���س��ر، 

الأ����س���رة ال��ك��ب��رية ل��ل��ف��رد، ف��ك��ذل��ك ل��ه دوره 

الإيجابي لرت�سيخ الفكر ال�سليم يف الأفراد، 

ب�سكل خا�ص، وحت�سينهم من  ال�سباب  ويف 

الوقوع يف �سرك اأفكار الفئة ال�سالة.

من  �لكثير  هناك  �أن  يرى  �لبع�س 

على  ت�صجع  �لف�صائية  �لقنو�ت 

للفكر  �لمو�صل  و�لت�صدد  �لتزمت 

�صماحتكم  تقييم  م��ا  �ل�����ص��ال.. 

لذلك؟

ل��ي�����ص من  وال��ت�����س��دد  ال��ت��زم��ت  اإن   ••
الإ�سام،  اأم��ر مرفو�ص يف  ه��و  ب��ل  ال��دي��ن، 

حذر منها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: 

اإل  اأح��د  الدين  ي�ساد  ول��ن  ي�سر  الدين  »اإن 

وا�ستعينوا  واأب�سروا  وقاربوا  ف�سددوا  غلبه 

بالغدوة والروحة و�سيء من الدجلة«.

الت�سدد  ه��و  م��ا  ن��ع��رف  اأن  ول��ك��ن لب���د 

والعتدال.اإن  الو�سطية  هي  وما  التزمت، 

الت�سدد اأو التنطع هوجماوزة حدود ال�سرع 

والت�سديد،  وامل��ب��ال��غ��ة  ب��ال��زي��ادة  احل��ن��ي��ف، 

اأ�سحاب  م��ن  نفر  ق�سة  يف  بيانه  ج��اء  كما 

قال  ال��ذي��ن  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي 

بع�سهم:  وق��ال  اأت��زوج،  لبع�ص: ل  بع�سهم 

اأ���س��وم ول  وق��ال بع�سهم:  اأن���ام،  اأ�سلي ول 

عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي  ذل���ك  فبلغ  اأف���ط���ر، 

و�سلم فقال: » ما بال اأقوام قالوا كذا وكذا، 

واأتزوج  واأن��ام،  واأ�سلي  واأفطر،  اأ�سوم  لكني 

الن�ساء، فمن رغب عن �سنتي فلي�ص مني«، 

فمخالفة هدي  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

والتنطع  التزمت  ه��و  والت�سديد  ب��ال��زي��ادة 

والعتدال  الو�سطية  ال��دي��ن،وب��امل��ق��اب��ل  يف 

يف موافقة هديه، ومتابعة �سنته �سلى اهلل 

عليه و�سلم وهذا فرق مهم ل بد اأن يعرفه 

امل�سلم للتمييز بني التزمت والعتدال، فاإن 

اتباع  اإىل  ال��دع��وة  يفهمون  ال��ن��ا���ص  بع�ص 

فيها  اأن  ال�سريعة،  اأح��ك��ام  وال��ت��زام  ال�سنة، 

ت�سدداً وتزمناً، وهذا با �سك فهم خاطئ.

�لإ�صامي  �ل��ع��ال��م  �أن��ظ��ار  تتجه 

ل  فلماذ�  �لمملكة،  و�أئمة  لم�صايخ 

• �صبيل الفئة ال�صالة غّي و�صالل ومخالفة �صريحة 
لمبادئ واأ�صول الإ�صالم

متابعة الأ�صرة لأفرادها تحمي ال�صباب من التلوث والتاأثر    •
باأفكار الفئة ال�صالة والتاأثير بدعايتها الخبيثة

�لعدد �لأول - رج��ب 1431هـ32

حــــــوار



توحد  دينية  ��صتر�تيجية  توجد 

�لإ�صامي  للمنهج  و�ل��روؤى  �لروؤية 

�ل�صحيح؟

•• ل �سك اأن العلماء يف اململكة العربية 
ال�سحيح  املنهج  على  هلل  بحمد  ال�سعودية 

وال�سري على ما  وال�سنة  الكتاب  املبني على 

ال�سحابة،  م��ن  ال�سالح  �سلفنا  عليه  ���س��ار 

اأئمة  م��ن  باإح�سان  تبعهم  وم��ن  والتابعني 

الإ�سام امل�سهود لهم بالعلم الرا�سخ والفهم 

الثاقب وال�ساح والورع والتقى.

ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفق جميع امل�سلمني 

ال�سحيح  املنهج  ه��ذا  مثل  لنتهاج  العامل،  يف 

وهذه ال�سورة النا�سعة من دين الإ�سام التي 

عامة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  جعلها 

مميزة للفرقة الناجية التي اأ�سار اإليها بقوله: 

»ما اأنا عليه اليوم واأ�سحابي«.

�لتي  �لق�صايا  م��ن  �لكثير  هناك 

ولم  �لإ�صام،  �صد  �لغرب  يثيرها 

تجد من يت�صدى لها من �لموؤ�ص�صات 

�لدينية �لر�صمية؟

اململكة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن   ••
العربية ال�سعودية حري�سة على بيان حكم 

عاقة  ذات  ق�سية  اأو  م�ساألة  كل  يف  ال�سرع 

باأمر الدين، �سواء يف جانب العقائد اأو الفقه 
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اأو الأخ��اق اأو غريها من اجلوانب.. ومن 

اأ���س��درت وم��ا زال��ت ت�سدر بيانات  هنا فهي 

حول الأحداث املهمة والكبرية التي حتتاج 

اإىل بيان موقف ال�سريعة الإ�سامية فيها،  

اأم����ور الدين  ب��ب��ي��ان  اه��ت��م��ام��ه��ا  اإىل ج��ان��ب 

ال�سحيح  املنهج  وب��ي��ان  ال��ف��ت��اوى  واإ����س���دار 

الذي ينبغي اأن ي�سري عليه امل�سلم يف حياته  

والرد على العقائد واملذاهب الفا�سدة وبيان 

خطرها للنا�ص لكي يحذروا منها.

ه���ل ���ص��م��اح��ت��ك��م م���ن �ل��م��وؤي��دي��ن 

لم�صاركة علماء �لدين في �لبر�مج 

�لمبا�صرة  �لتلفزيونية  �لحو�رية 

�ل���ت���ي ت��ث��ي��ر ق�����ص��اي��ا ج��دل��ي��ة 

فكر  ع��ل��ى  ت�صو�س  �صف�صطائية 

�لم�صلم �لب�صيط؟

ال������رام������ج  ي������دخ������ل يف  مل�������ن  ي����ن����ب����غ����ي 

القنوات  على  تذاع  التي  املبا�سرة  احلوارية 

اأن يكون على جانب كبري من  التلفزيونية 

باأقوال  وال��دراي��ة  امل��وؤ���س��ل،  ال�سرعي  العلم 

اخل�سوم واأفكارهم، و�سبههم، مع معرفة ما 

يرد به تلك ال�سبه واملزاعم. ب�سرط اأن يكون 

احلوار واجلدال مبنياً على اأ�س�ص و�سوابط 

علمية، ومتحلياً باآدابه، ويكون الهدف منه 

اإجاء احلق والرد على الباطل واأهله.

الذين  العلم  طلبة  بع�ص  دخ��ول  واأم���ا 

وكيفية  اخل�����س��م،  ح��ج��ة  م��ع��رف��ة  ينق�سهم 

بالعقيدة  ال��ع��ل��م  ي��ن��ق�����س��ه  اأو  ع��ل��ي��ه،  ال����رد 

ال�سرعية  والن�سو�ص  والأدل���ة  ال�سحيحة، 

ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة، فمثل ه���ذا ل يجوز  م��ن 

له الدخول يف مثل هذه احل���وارات، فرمبا 

حواره �سو�ص على امل�سلم  الب�سيط عقيدته، 

وعدم  ح��ج��ت��ه،  �سعف  اأدى  ورمب���ا  وف���ك���ره، 

متكنه من الرد على املخالف من اإبراز قول 

اخل�سم، وبالتايل ظهور الباطل على احلق 

اأمام امل�ساهدين. 

وكذلك ل ينبغي الدخول يف مثل هذه 

اأن الق�سد منها جمرد  اإذا عرف  احل��وارات 

على  حري�صة  ال�صعودية  في  الدينية  الموؤ�ص�صة   •
ذات  ق�صية  اأو  م�صاألة  كل  في  ال�صرع  حكم  بيان 

عالقة بالدين

•   يجب على الإعالم اأن ل يكون و�صيلة لن�صر الأفكار 
الهدامة المخالفة لأ�صول الإ�صالم 

لم  ما  علم  طالب  كان  ولو  اأحد  لكل  لي�صت  الفتيا   •
ي�صتجمع �صروطها و�صوابطها

ظ���ه���ور امل���خ���ال���ف، وال�����س��ف�����س��ط��ة واجل�����دال 

ب����اآداب احلوار  التقيد  غ��ري  م��ن  ب��ال��ب��اط��ل، 

و�سوابطه. 

في  �لق�صايا  م��ن  �لكثير  ه��ن��اك 

مجتمعنا يتم تناولها با�صم �لدين، 

�لعادة  خلط  فيها  �لبع�س  ويتخذ 

�صماحتكم  ي��رد  كيف  بالعبادة.. 

عليهم؟ 

•• ال��ع��ب��ادة ك��ل اأم���ر ج��اء الأم���ر ب��ه يف 
ن�����س��و���ص ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة مم��ا ي��ح��ب��ه اهلل 

امل�سلم  ال��واج��ب على  ذل��ك  ور���س��ول��ه. فمثل 

الم��ت��ث��ال وال���س��ت��ج��اب��ة لأم���ر اهلل ور�سوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وعدم خمالفته. 

والعادة هي ما عرف و�ساع لدى النا�ص 

وملب�سهم  ماأكلهم  يف  واأع����راف  ع���ادات  م��ن 

ومعاماتهم، وعاقات بع�سهم ببع�ص. 

وال���ع���ادة م��ن��ه��ا ح�����س��ن��ة م��ع��ت��رة اإذا مل 

العامة،  واأحكامها  ال�سريعة  اأ�سول  تخالف 

فمثل هذه العادة معترة، ومنها عادة �سيئة 

فهي  ال�سريعة،  لأح��ك��ام  خمالفة  كانت  اإذا 

ملغية غري معترة. 

التفريق  النا�ص  بع�ص  على  يخفى  وق��د 

ب��ني م��ا ه��و ع���ادة، وب��ني م��ا ه��و ع��ب��ادة، لأجل 

ع����ادة، فيقول  ي��راه��ا  ال��ت��ي  الأم����ور  رد بع�ص 

هذه لي�ص من الدين، ولي�ص عبادة، فا يلزم 

ب��ال��ت��زام��ه، وم��ث��اًل على ذل��ك م�ساألة  ال��ن��ا���ص 

احلجاب و�سرت وجه املراأة، فكثري ممن يريد 
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اإلغاءه وحماربته، يدعون اأنه عادة وعرف �ساع 

بني امل�سلمني، ولي�ص عبادة، ولي�ص حكما من 

اأحكام الدين، فا حرج يف تركه ونبذه. وهذه 

الدعوة فيها لب�ص وخلط لاأمور ومغالطة. 

امل��راأة عن الأجانب  فاإن احلجاب و�سرت وجه 

مما اأمر اهلل به كتابه، و�سنة ر�سوله �سلى اهلل 

اأح��د، وتوؤيده  عليه و�سلم مما ل يخفى على 

ع��ام��ة ق��واع��د ال�����س��رع يف احل��ف��اظ على حياء 

الرجال،  نظر  ع��ن  وبعدها  و���س��رته��ا،  امل����راأة، 

اأي�ساً  اأن��ه��ا  ك��م��ا  وع��ف��ت��ه��ا،  عر�سها  و���س��ي��ان��ة 

القرون  عر  امل�سلمني  عمل  عليه  جرى  مما 

املا�سية منذ �سدر الإ�سام اإىل يومنا هذا، مل 

الأم��ة باخلري وال�ساح  له  ت�سهد  ي��اأت ممن 

يحارب هذا احلجاب اأو يدعو اإىل نزعه. 

�لذي  �لوطن  ل�صباب  ن�صيحتكم  ما 

ت���ورط ف��ي �لأ���ص��و�ء تحت ل��و�ء 

�لفئة �ل�صالة ؟ 

انخدعوا  ال��ذي��ن  ال�����س��ب��اب  نن�سح   ••
بدعايات ودعوات الفئة ال�سالة، اأن يرجعوا 

اأح�سان  اإىل  ي��رج��ع��وا  واأن  ر���س��ده��م،  اإىل 

وعلمائهم،   ذوي��ه��م،  بني  ويعي�سوا  وطنهم، 

القتل  عن  يكفوا  واأن  اأمرهم،  ولة  وعطف 

والتخريب  ال�����دم�����اء،  و����س���ف���ك  وال����ق����ت����ال، 

اختاروه  الذي  ال�سبيل  هذا  واأن  والتدمري، 

�سريحة  خمالفة  فيه  و���س��ال،  غي  �سبيل 

القراآن،  ون�سو�ص  ال�سام،  واأ�سول  ملبادئ 

و�سلم  ع��ل��ي��ه  ���س��ل��ى اهلل  امل�����س��ط��ف��ى  و���س��ن��ة 

اأحد  – ك��م��ا ل يخفى ع��ل��ى  ف���اإن ال����س���ام 

الباد،  وتخريب  الدماء،  �سفك  يحرم   –
وترويع الآمنني، ون�سو�ص القراآن الكرمي 

بالأر�ص  الإف�����س��اد  م��ن  �سراحة  بكل  حت��ذر 

َبْعَد  اأَلْرِض  ِفي  ُتْفِسُدوْا  }َواَل  تعاىل  ق��ال 

اْلَفَساَد  َتْبِغ  }َواَل  تعاىل  ِإْصاَلِحَها{وقال 
امْلُْفِسِديَن{  ُيِحبُّ  اَل  اللََّه  ِإنَّ  ْرِض  اأْلَ ِفي 
وج���ع���ل ال����ق����راآن ال��ف�����س��اد يف الأر��������ص من 

الذين يحاربون اهلل ور�سوله، قال  اأو�ساف 

اأَلْرِض  ِفي  }َوَيْسَعْوَن  و�سفهم:  يف  تعاىل 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وامل�سطفى  َفَساًدا{ 
ي��ع��ل��ن ب��ك��ل ����س���راح���ة يف ح��ج��ة ال�������وداع يف 

الدماء،  حترمي  وفاته  من  الأخ��رية  ال�سنة 

امل�سلمني، فقد  والأع��را���ص بني  والأم����وال، 

روى ال��ب��خ��اري ع��ن اب���ن ع��ب��ا���ص ر���س��ي اهلل 

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  عنهما 

اأيها  )ي��ا  ف��ق��ال:  النحر  ي��وم  النا�ص  خطب 

النا�ص اأي يوم هذا؟( قالوا: يوم حرام قال:  

)ف����اأي ب��ل��ٍد ه����ذا؟( ق��ال��وا: ب��ل��ٍد ح����رام، قال 

)فاأُي �سهر هذا؟( قالوا: �سهر حرام،   قال: 

عليكم  واأعرا�سكم  واأموالكم  دماءكم  )فاإن 

حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف 

راأ�سه  ثم رفع  �سهركم هذا( فاأعادها م��راراً 

فقال: )اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت(.

عنهما:  اهلل  ر����س���ي  ع��ب��ا���ص  اب����ن  ق����ال 

فوالذي نف�سي بيده اإنها لو�سيته اإىل اأمته، 

بعدي  الغائب، ل ترجعوا  ال�ساهد  )فليبلغ 

كفاراً ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص(. 

ف��ه��ل ه���ن���اك و���س��ي��ة اأع���ظ���م م���ن هذه 

اأع��ظ��م م��ن هذا  ن��داء  الو�سية، وه��ل هناك 

ال���ن���داء احل����ار امل��خ��ل�����ص م���ن ر����س���ول كرمي 

م�سفٍق رحيٍم على اأمته، حري�ٍص على جمع 

اأعرا�سها،  و�سامة  دمائها  وحقن  كلمتها، 

و�سيانة اأموالها ؟؟

النداء  ب���ه���ذا  ال�����س��ب��اب  ه�����وؤلء  ف���اأذك���ر 

ي���ح���رك كوامن  ل��ع��ل��ه  ال��ع��ظ��ي��م اجل���ل���ي���ل، 

ك��ي يراجعوا  ق��ل��وب��ه��م  ن��ف��و���س��ه��م، و���س��غ��اف 

اعتنقوه،  الذي  فكرهم  ويعر�سوا  اأنف�سهم، 

الذي  وال�سبيل  ق�سدوها،  التي  وال��وج��ه��ة 

من  العظيم  احلديث  ه��ذا  على  �سلكوه.... 

وهذه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الإ���س��ام  نبي 

القاعدة اجلليلة من قواعد الإ�سام. 

عليه  �هلل  �صلى  �ل��ر���ص��ول  ق���ال 

فيهما  مغبون  »نعمتان  و���ص��ل��م: 

 ..« و�ل��ف��ر�غ  �ل�صحة،  �آدم:  �ب��ن 

وجهة  م��ن  �لبطالة  تلعب  فهل 

��صطياد  في  دورً�  �صماحتكم  نظر 

وما  �لوطن،  ل�صباب  �ل�صال  �لفكر 

توجيهكم حيال ذلك؟ 

اأ�سباب  اأح����د  ال��ب��ط��ال��ة  اأن  ل���س��ك   ••
فال�ساب  ال�سالة،  الفئة  �سرك  يف  ال��ت��ورط 

الفئة  اأف���راد  ي�ستجلبه  العمل  ع��ن  العاطل 

تارة،  باملال  ب��الإغ��راء  �سهولة،  بكل  ال�سالة 

اأو غريها من  اأخ��رى،  و بنيل ال�سهادة تارة 

الإغراءات املختلفة. 

العمل  ف���ر����ص  ت��ه��ي��ئ��ة  ف���ال���واج���ب ه���و 

ل��ل�����س��ب��اب ب������اأي و���س��ي��ل��ة مم���ك���ن���ة، وت���اأم���ني 

الأ�سا�سية  احلاجيات  وتوفري  م�ستقبلهم،  

حل���ي���ات���ه���م، ل��ي��ع��ي�����س��وا م��ط��م��ئ��ن��ي ال���ب���ال، 

م�ستقري الأو�ساع. 

�صماحتكم  يوجهها  �لتي  �لكلمة  ما 

�لذين  �ل��ب��و����ص��ل  �لأم����ن  ل��رج��ال 

فد�ء  باأرو�حهم  وي�صحون  �صحو� 

�لإ�صام و�لوطن من خال مو�جهة 

�لفئة �ل�صالة؟

•• ما يقوم به رجال اأمننا البوا�سل هو 
للحفاظ على  �سريفة  ديني، ومهمة  واجب 

و�سامة  املجتمع،  وا�ستقرار  الوطن،  اأم��ن 

ممتلكات  على  واحل��ف��اظ  امل��واط��ن��ني،  اأرواح 

البلد، ومن�ساآته احليوية التي ي�ستفيد منها 

عامة اأفراد املجتمع، فهم على ثغر من ثغور 

الإ�سام، وهم يف رباط يف �سبيل اهلل، يقول 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »رباط يوٍم يف �سبيل 

اهلل خري من الدنيا ما عليها«.

وال�ستمرار  والثبات  بال�سر  فعليكم 

اأن��ي��ط��ت يف  ال��ت��ي  العظيمة  امل��ه��م��ة  ه���ذه  يف 

اهلل  عند  جزاءكم  تنالون  و�سوف  اأعناقكم، 

اإن �ساء اهلل تعاىل.

اأن ي��ح��ف��ظ ب��ادن��ا م��ن كل  ن�����س��األ اهلل 

واأن  وال�سقاء  وال��ب��اء  ال�سوء  به  يريد  من 

ين�سر رجال اأمتنا البوا�سل على اأعداء هذا 

عنا  واأن يجزيهم  الأم���ة،  واأع����داء  ال��وط��ن، 

خري اجلزاء.
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مقـــال

ُيعدُّ ال�سراع بني اخلري وال�سر، واحلق والباطل، �سنة من ال�سنن الكونية التي رافقت 

اإل مبعرفة  اأن اخلري ل يتبني  الدفينة يف ذلك  بدايتها، ولعل من احلكم  احلياة منذ 

ال�سر، واحلق ل ُيعرف اإل مبعرفة حدود الباطل، فبال�سراع بني الطرفني ُتعرف ماهية 

احلق وطبيعته، كما ُتعرف �سورة الباطل وطبيعته.

وقد اأراد اهلل لبادنا اأن ُتبتلى ب�سكل من اأ�سكال ذلك ال�سراع متثَّل يف حْقن بع�ص 

ر بهم باأفكار اإرهابية اأنتجت فكراً منحرفاً وت�سورات تكفريية �سالة  �سباب الوطن املغرَّ

حملت اأ�سحابها على العتداء والقتل والتخريب.

اأيديهم  على  وت��دم��رت  ال�سال،  الفكر  ه��ذه  اأ�سحاب  م��ن  ك��ث��رياً  ب��ادن��ا  عانت  وق��د 

زهقت اأرواح، حتى ت�سدى لهم ب�سجاعة وثبات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ُ
ممتلكات، واأ

الداخلية، و�ساحب  ال��وزراء وزير  الثاين لرئي�ص جمل�ص  النائب  العزيز  نايف بن عبد 

ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية، حتى عادت اأوتاد الأمن 

ت الطرق اأمامهم، وا�ستمرت متابعتهم  ربت اأوكار اأولئك، و�ُسدَّ را�سخة ثابتة، بعد اأن �سُ

وحمات التفتي�ص عليهم حتى )ُقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني(، 

ر�سيت قواعده ب�سيف احلق.
ُ
ف�سرنا ننعم اليوم باأمن م�ستتب اأ

لي�ست  وبادنا  الأرواح،  واإزه��اق  الويات،  العديد من  الإره��اب  �سببت موجة  ولقد 

بدعاً يف ذلك، بل هي حلقة يف منظومة طويلة، اإل اأن ال�سيا�سة التي عاجلت بها بادنا 

داء الفكر الإرهابي ُتعدُّ اأمنوذجاً فريداً ُيحتذى يف قمع هذا الفكر، وخنق عروقه، الأمر 

الذي جعل جتربة اململكة الناجحة جاذبة للدول التي تعاين الداء نف�سه.

ول ينكر اأحد اأن موجة الإرهاب يف بادنا قد انح�سرت، بل اختفت متاماً بف�سل اهلل 

اأوًل ثم باجلهود اجلبارة املبذولة من قادة وزارة الداخلية ومن�سوبيها البوا�سل، هذا اإىل 

جانب النتائج املتحققة من منهج احلوار مع املخالفني من ذوي الفكر املنحرف وتوجيه 

الن�سح والتوجيه لهم عر نخبة من ذوي العلم يف جلنة املنا�سحة.

والواجب على موؤ�س�سات التعليم األ تكتفي مبتابعة جهود وزارة الداخلية، اأو القراءة 

املجردة لأخبارها، بل يجدر بها ا�ست�سعار دورها املحوري يف مكافحة الفكر ال�سال عر 

الجامعات 
ودورها المحوري 
في مكافحة 
الفكر الضال

معايل الدكتور

عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان

مدير جامعة امللك �صعود
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تطهري عقول معتنقيه من عوالق الفكر املنحرف واإماءاته بتاأ�سي�ص املفاهيم ال�سليمة، 

من  املخالف  اإىل  النظرة  وحتويل  الآخ��ر،  تقبل  مبداأ  وتاأ�سي�ص  الت�سامح،  ثقافة  ون�سر 

خ�سم اإىل �سريك، والتحرر من عقدة توهم اكتمال الذات واعتقاد نق�ص الآخر، وترك 

الدعاء باحتكار احلق واأن الغري على باطل، كل هذه املفاهيم وغريها يجب الهتمام بها 

لتطهري الفكر وتنقيته من ال�سال، مع وجوب املبادرة اإىل ذلك لأن التاأخر فيه يوؤدي 

اإىل تراكم املعتقدات ال�سالة وحتولها من جمرد اأفكار م�ستقرة يف الذهن اإىل �سلوكيات 

عدوانية وممار�سات تدمريية.

ولقد ت�سّرفت جامعة امللك �سعود، اأن اأ�س�ص فيها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف 

بن عبد العزيز، كر�سي الأمري نايف لدرا�سات الأمن الفكري الهادف اإىل بناء املفاهيم 

والقيم ال�سحيحة يف املجتمع، وحتقيق املناعة الفكرية لأفراده، وحت�سينه من الأفكار 

الدخيلة، وتطهري اأذهان الفئات املتاأثرة بالفكر ال�سال من القناعات املنحرفة املتعار�سة 

الكر�سي  اإجن��ازات هذا  اأهم  الإ�سام واعتداله. ولعل من  ال�سحيح لو�سطية  الفهم  مع 

اإعداده م�سروع ال�سرتاتيجية العربية لاأمن الفكري الذي طرحه �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري نايف بن عبد العزيز يف الجتماع ال�سابع والع�سرين لوزراء الداخلية العرب الذي 

ُعقد يف تون�ص بهدف حماية املجتمعات العربية من خطر النحرافات الفكرية.

ا�ساأل اهلل اأن يحفظ اأمن وا�ستقرار بادنا، واأن يدمي على ولتنا احلفظ والتمكني، 

واأن يهدي �سباب امل�سلمني ملا فيه �ساح دينهم ووطنهم ودنياهم.
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تقــــــرير

الرائد الدكتور/ 
عبداهلل بن عودة

إستراتيجية األمم المتحدة 
العالمية لمكافحة اإلرهاب

�لحادي  �أح���د�ث  لت  �صكرّ

منعطفًا  �صبتمبر  م��ن  ع�صر 

�لحديث  �ل��ت��اري��خ  ف��ي  ه��ام��ًا 

وت���ه���دي���دً� خ��ط��ي��رً� ل��اأم��ن 

و�ل�����ص��ل��م �ل��دول��ي��ي��ن.  وك��ان 

من  و�لعر�ق  �أفغان�صتان  غزو 

�ل�صلبية  �لتد�عيات  �أخطر 

�لإره��اب��ي��ة.   �لعملية  ل��ه��ذه 

�أح��د�ث  لت  �صكرّ �لمقابل  في 

�صبتمبر  م��ن  ع�صر  �ل��ح��ادي 

�لجماعي  للعمل  د�فعة  قوة 

تمهيدً�  �لإرهاب  �صد  �لدولي 

دولية  �تفاقية  �إلى  للو�صول 

في هذ� �ل�صاأن. 
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لاأمم  ال��ع��ام��ة  الجمعية  اع��ت��م��دت  2006م  �سبتمبر   8 وف��ي 

اأن  بعد  الإره����اب  لمكافحة  العالمية  الإ�ستراتيجية  المتحدة 

وافقت 192 دولة من الدول الأع�ساء على القرار 288/60 وعلى 

خطة العمل المرفقة وفي 19 من ال�سهر نف�سه اأعلن عن انطاق 

الإ�ستراتيجية وت�سمنت اأربعة اأركان للعمل و 50 تو�سية وحكماً.

الت�سدي  وه��ي:  محددة  عمل  لخطة  اأ�سا�سا  الإ�ستراتيجية  ت�سكل 

اإلى انت�سار الإره��اب، ومنع الإرهاب ومكافحته،  لاأو�ساع التي تف�سي 

الإره��اب، وتعزيز دور  ال��دول على مكافحة  ق��درة  واتخاذ تدابير لبناء 

الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وكفالة احترام حقوق الإن�سان في 

�سياق الت�سدي لاإرهاب. 

م�سارين:  على  الإ�ستراتيجية  بتنفيذ  المتحدة  الأم��م  تقوم 

الإدارات  ع��م��ل  خ��ط��ط  و���س��م��ن  اإج���رائ���ي���ة  ب�����س��ورة  ي��ت��م  الأول 

والوكالت وال�سناديق والبرامج. الثاني: وينفذ بتعاون 42 جهة 

الجنائية  لل�سرطة  الدولية  والمنظمة  المتحدة  لاأمم  تابعة 

)الإنتربول( �سمن فرقة العمل )بفروعها( والمناط بها التنفيذ 

في مجال مكافحة الإرهاب والتي اأن�ساأها الأمين العام في يوليو 

2005م.

طبقاً لمركز وثائق الأمم المتحدة )وثيقة رقم اأ/898/62( 

فاإن اأركان العمل كما ن�ست عليها الإ�ستراتيجية هي كما يلي:

1-  التدابير الرامية اإلى معالجة الظروف الموؤدية اإلى انت�سار 

الإرهاب.

2-  تدابير منع الإرهاب ومكافحته.

ال��دول على منع الإرهاب  اإلى بناء ق��درات  3-  التدابير الرامية 

هذا  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  منظمة  دور  وت��ع��زي��ز  ومكافحته 

ال�سدد.

4-  التدابير الرامية اإلى كفالة احترام حقوق الإن�سان للجميع 

ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة لمكافحة  ب��و���س��ف��ه  ال��ق��ان��ون  و���س��ي��ادة 

الإرهاب. 

فيما يتعلق بالركن الأول الخا�ص بمعالجة الظروف الموؤدية 

البرامج  “بتعزيز  الإ�ستراتيجية  اأو���س��ت  الإره���اب،  انت�سار  اإل��ى 

الحالية المتعلقة بمنع ن�سوب ال�سراعات والتفاو�ص والو�ساطة 

ال�سام  وحفظ  القانون  و�سيادة  الق�سائية  والت�سوية  والتوفيق 

وبناء ال�سام. واأولت كذلك توكيداً اإ�سافياً على المبادرات التي 

تعزز الت�سامح فيما بين الثقافات والأدي��ان، والحد من تهمي�ص 

الإدماج  وتعزيز  كال�سباب،  التاأثر  ال�سريعة  ال�سكان  مجموعات 

التنمية  خطط  بين  ال�سلة  الإ�ستراتيجية  وتبرز  الجتماعي. 

الجتماعية  والتنمية  الفقر  من  الحد  برامج  وه��ي:  التقليدية 

و�سيادة القانون وبين مكافحة الإرهاب«.  وي�ساهم في تنفيذ هذا 

الركن كل من اإدارة ال�سوؤون ال�سيا�سية وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي واليون�سكو واإدارة عمليات حفظ ال�سام. 

بالن�سبة للركن الثاني من الإ�ستراتيجية والمتعلق بتدابير 

ب��دع��م الدول  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  ت��ق��وم  م��ن��ع الإره�����اب ومكافحته 

الأع�ساء في ثاثة اتجاهات:

اإعداد  في  الأع�ساء  ال��دول  بم�ساعدة  المتحدة  الأم��م  تقوم 

الازمة  التوجيهية«  »المبادئ  و  القانونية  ال�سكوك  و�سياغة 

لتخاذ الإجراءات الوقائية.

لتاأمين  البيانات  وق��واع��د  ال��ق��وائ��م  مركزية  على  الحفاظ 

لاأعمال  والت�سدي  المتاحة  ب��ال��م��وارد  المتعلقة  المعلومات 

الإرهابية.

ال��دول الأع�ساء   تقوم الأم��م المتحدة بعمل تقييم لقدرات 

في مجال مكافحة الإرهاب »عندما يطلب منها ذلك«. 

ي�سمل الركن الثالث والمتعلق ببناء قدرات الدول على منع 

الإرهاب ومكافحته ما يلي:

مواطن  وت��ح��دي��د  ال��ث��غ��رات  لك�سف  تقنية  م�����س��اع��دة  ت��ق��دي��م   -1

ال�سعف.

المعلومات  ت��ب��ادل  م��ن  الأع�����س��اء  ال���دول  تمكين  على  العمل   -2

الممار�سات    اأف�����س��ل  م��ن  ال���دول وال���س��ت��ف��ادة  بين  وال��ت��ع��اون 

»secitcarP tseB« في مكافحة الإرهاب.

�صــبتمبر  من  ع�صـر  الحـادي  �صـّكل   •
منعطفا هاما في التاريخ الحديث

نجاحات  العربية  ــدول  ال حققت   •
باهرة في مكافحة الإرهاب
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تقــــــرير

3- توعية عموم النا�ص بالتهديد الذي ي�سكله الإرهاب.  

بالتدابير  والمتعلق  الرابع  الركن  الإ�ستراتيجية  و�سفت 

و�سيادة  للجميع  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  اح��ت��رام  كفالة  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 

هذا  اأن  موؤكدة  الإره��اب  لمكافحة  الأ�سا�سية  بالركيزة  القانون 

منع  بتدابير  والمتعلق  الثاني  ال��رك��ن  م��ع  يتعار�ص  ل  ال��رك��ن 

ل���اآخ���ر.  وتعمل  اإن ك��اه��م��ا مكمل  ب��ل  الإره�����اب وم��ك��اف��ح��ت��ه 

مفو�سية الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان على م�ساعدة الدول 

الأع�ساء الراغبة في و�سع ت�سريعات لمكافحة الإره��اب تلتزم 

بحقوق الإن�سان.

�لتفاقيات �لقانونية �لدولية �لمتعلقة بمكافحة �لإرهاب:

وبع�ص  ب��ال��ج��رائ��م  وال��خ��ا���س��ة  1963م  ل��ع��ام  طوكيو  اتفاقية   -1

الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات.

2- اتفاقية لهاي لعام 1970م لمكافحة ال�ستياء غير الم�سروع 

على الطائرات.

3- اتفاقية مونتريال لعام 1971م والخا�سة بقمع الأعمال غير 

الم�سروعة الموجهة �سد �سامة الطيران المدني.

4- اتفاقية عام 1973م لمنع الجرائم المرتكبة �سد الأ�سخا�ص 

المتمتعين بالحماية الدولية والمعاقبة عليها.

5- اتفاقية عام 1979م لمناه�سة اأخذ الرهائن.

6- اتفاقية عام 1980م للحماية المادية للمواد النووية.

ال��ع��ن��ف غير  اأع���م���ال  ب��ق��م��ع  ب��روت��وك��ول ع���ام 1988م وال��م��ت��ع��ل��ق   -7

الم�سروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.

8- اتفاقية  عام 1988م لقمع الأعمال غير الم�سروعة الموجهة 

�سد �سامة الماحة البحرية.

9- بروتوكول عام 1988م والمتعلق بقمع الأعمال غير الم�سروعة 

ال��م��وج��ه��ة ���س��د ���س��ام��ة ال��م��ن�����س��اآت ال��ث��اب��ت��ة ال��م��وج��ودة على 

الجرف القاري.

01-بروتوكول عام 2005م لتفاقية قمع الأعمال غير الم�سروعة 

الموجهة �سد �سامة الماحة البحرية.

11- بروتوكول عام 2005م  المتعلق بقمع الأعمال غير الم�سروعة 

ال��م��وج��ه��ة ���س��د ���س��ام��ة ال��م��ن�����س��اآت ال��ث��اب��ت��ة ال��م��وج��ودة على 

الجرف القاري.

•   هناك حاجة لتوفير زخم اإعالمي 
العربية  المطالب  مــع  يتما�صى 

بتعديل ال�صتراتيجية
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21- اتفاقية عام 1991م لتمييز المتفجرات البا�ستيكية بغر�ص 

ك�سفها.

31- اتفاقية عام 1997م لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

41- اتفاقية عام 1999م لقمع تمويل الإرهاب.

51- اتفاقية عام 2005م لقمع اأعمال الإرهاب النووي.

�أوجه �لق�صور في �لإ�صتر�تيجية من �لمنظور �لعربي:

من اأكبر ما حققته الجامعة العربية من انجازات هو اعتماد 

عام  في  الإره��اب  لمكافحة  العربية  لاتفاقية  الأع�ساء  ال��دول 

1998م.  وقد اأعلنت الدول العربية في قمة الريا�ص عام 2007م 

الإره���اب  لمكافحة  المتحدة  الأم���م  لإ�ستراتيجية  دعمها  ع��ن 

لمواجهة  م�ستركة  اأر�سية  لإي��ج��اد  مهماً«  اأ�سا�ساً   « واعتبرتها 

الإرهاب.  ولكن عّبرت الدول العربية وفي عدة منا�سبات بوا�سطة 

ممثليها في الأمم المتحدة وبوا�سطة رئي�ص المجموعة العربية 

في الأمم المتحدة في وقته )�سبتمبر 2008م( ال�سفير الكويتي 

عبداهلل المراد عن ماحظتها فيما يتعلق بالإ�ستراتيجية.  كما 

عبر عن هذه الهواج�ص فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة 

العربية  الجامعة  بمقر  المنعقد  اجتماعهم  ختام  في  الإره���اب 

تو�سيات  رف��ع  تم  وق��د  فبراير 2010م.   18  -16 القاهرة من  في 

الخبراء اإلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في مار�ص 

2010م. و من الماحظات ما يلي:  

وحق  الإره��اب  بين  الخلط  عدم  على  التاأكيد  التفاقية  تجاهلت 

كفلته  لما  الحتال طبقا  والتحرر من  الم�سير  تقرير  ال�سعوب في 

المادة الأولى والمادة ال�55 من ميثاق الأمم المتحدة.

لاإرهاب  تعريف  اإي��ج��اد  م�ساألة  الإ�ستراتيجية  تبحث  ل��م 

واإرهاب الدولة واكتفت بالتركيز على عوامله وظروفه.

الإ�ستراتيجية.  ت�سمنته  ما  وتنفيذ  متابعة  في  النتقائية 

اقترحه خادم  وال��ذي  الإره��اب  الدولي لمكافحة  المركز  )مثال 

الحرمين ال�سريفين في عام 2005م وت�سمنته الإ�ستراتيجية(.

باعتبارها  ب��رم��وزه��ا  الم�ص  اأو  الأدي����ان  ازدراء  تجريم  ع��دم 

من  رئي�سا  راف��دا  ت�سكل  بدورها  والتي  الكراهية  على  تحري�ساً 

روافد التطرف الموؤدي لاإرهاب.

بتنفيذ  المعنية  ال��ع��م��ل  ف���رق  ب��ي��ن  الت�����س��ال  ق��ن��وات  �سعف 

الإ�ستراتيجية والدول الأع�ساء.

�لمجموعة �لعربية وموقفها �لتفاو�صي:

اأخذها بالعتبار  من الأم��ور التي يجدر بالمفاو�ص العربي 

عند مراجعة الأمم المتحدة الدورية لاإ�ستراتيجية ما يلي:

الإرهاب  باهرة في مكافحة  العربية نجاحات  الدول  حققت 

ويحق لها اأن تقف �سامخة ل مدافعة عن موقفها من الإرهاب.  

قبل  اإرهابية  العربية من هجمات  الباد  ت�ّسلم معظم  تكد  فلم 

وتعرية  الداخلي وفي فك  الإره��اب  تنجح معظمها في قمع  اأن 

�سبكات الإرهاب الدولية.

من  يــكــن  لـــم  اإن  الــ�ــصــعــب  مـــن    •
تعريف   اإلى  الو�صول  الم�صتحيل 

جامع و�صامل لالإرهاب
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تقــــــرير

اإع��ام��ي م��ت��واز م��ع المطالب  ه��ن��اك ح��اج��ة لتوفير زخ���م 

اإرهاب  مو�سوع  ط��رح  فعند  الإ�ستراتيجية.   لتعديل  العربية 

العالقة  الم�سائل  كاإحدى  الراعية لاإرهاب،  الدولة  اأو  الدولة 

عند  اإعاميا  ت�سعيدها  ينبغي  الإ�ستراتيجية،  في  والمهملة 

المثال،  �سبيل  الت�سنيف.  فعلى  وقوع عملية تندرج تحت هذا 

�سرطة  ف��ي  متمثلة  المتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  نجحت 

قيام  اأث��ر  على  الإ�سرائيلية  الإره��اب��ي��ة  العملية  ف�سح  ف��ي  دب��ي 

محمود  الفل�سطيني  ب��اغ��ت��ي��ال  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��م��و���س��اد  ج��ه��از 

المبحوح على الأرا�سي الإماراتية وذلك من خال �سل�سلة من 

الموؤتمرات ال�سحفية المدعمة ب�سور واأ�سرطة الدوائر الأمنية 

التلفزيونية التي ف�سحت الجناة واأدت اإلى حالة غ�سب عالمي 

ر�سمي و�سعبي �سد اإ�سرائيل.

عند  م�سائل  ث��اث  مراعاة  المفاو�ص  الفريق  على  يتوجب 

اأوًل، م�ساألة اختاف المفاهيم  التفاو�ص حول الإ�ستراتيجية.  

اإليه من حدوث ما  ت��وؤدي  والأع��راف الثقافية والدينية وما قد 

ويتطلب    .)Cnflict  Cultural( الثقافي  بالت�سادم  يعرف 

الخلفية  وتفهم  ال��م��ت��ح��اورة معرفة  الأط����راف  م��ن  الأم���ر  ه��ذا 

الوقوع  من  الحذر  يجب  ثانيا  ط��رف.  لكل  والثقافية  الدينية 

ب�سبب  ما تحدث  التفاقيات وهي غالباً  اإ�سكالت ن�سية في  في 

فريق  بتوفير  الم�ساألة  ه��ذه  تفادي  ويمكن  الحرفية  الترجمة 

من الخبراء القانونيين والمترجمين الأكفاء.  الم�ساألة الثالثة 

يخ�ص  وفيما  اإن���ه  حيث  عليها  المتفاو�ص  بالموا�سيع  تتعلق 

له  هاج�ساً  ت�سكل  التي  الم�سائل  على  فريق  ك��ل  يركز  الإره���اب 

تعريف  باإيجاد  تهتم   ل  التاأثير  ذات  ال��دول  بع�ص  مثا  فنجد 

واإن��م��ا تح�سد ج��ه��وده��ا ف��ي �سبيل  ال��دول��ة  اإره����اب  اأو  ل���اإره���اب 

فاإنه  لهذا  انتقائية.   وب�سورة  الإ�ستراتيجية  بنود  بع�ص  تنفيذ 

يلزم المفاو�ص العربي اأن يدير التفاو�ص مع الأطراف الأخرى 

باأ�سلوب )win-win( اأي اأن ينجح كل فريق ولو ب�سكل ن�سبي 

في تحقيق ن�سبة مر�سية من الأهداف المن�سودة. 

بالن�سبة لتعريف الإرهاب فاإنه من ال�سعب اإن لم يكن من 

الم�ستحيل الو�سول اإلى تعريف جامع و�سامل لاإرهاب يكون 

ال��دول الأع�ساء في الأم��م المتحدة.  لهذا ومن  اإجماع  محل 

وج��ه��ة نظر ال��ك��ات��ب، ف���اإن ال��ح��ل الأن��ج��ع ه��و تعريف الإره���اب 

طبقاً للنوع )فكما اأن لاأمن اأنواعاً كالأمن الفكري، الغذائي، 

ال��م��ائ��ي، ال��وط��ن��ي، اإل�����خ...(  ف���اإن ل��اإره��اب اأن���واع���اً كالإرهاب 

الإره��اب على  الدولة،  اإره��اب  ال�سيا�سي،  الإره��اب  القت�سادي، 

اإل��خ....  هذا  الراعية لاإرهاب  الدولة  اأو  العنكبوتية،  ال�سبكة 

الدقة  يتوخى  التفريعات  على  المبني  التعريف  م��ن  ال��ن��وع 

ويحقق ن�سبة من الإجماع في بع�ص اأنواع الإرهاب التي ت�سكل 

هاج�سا جماعيا ويلغي م�ساألة ال�ستغال المطاطي لم�سطلح 

الإرهاب.

بالإ�ستراتيجية  ك��ب��ي��راً  اه��ت��م��ام��اً  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ات  ت��ول��ي 

على  ال��ت��زام��ات  تفر�ص  دول��ي��ة  لتفاقية  اهلل  اإن�����س��اء  �ستمهد  وال��ت��ي 

المعني  العربي  الفريق  يتعامل  اأن  يتطلب  وه��ذا  الأع�ساء  ال��دول 

المطالب  مقبوًل من  �سقفاً  ت�سمن  عالية  بالإ�ستراتيجية بحرفية 

العربية وتجنبها في الوقت نف�سه الوقوع في التزامات ل تتوافق مع 

منظورها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.



43 �لعدد �لأول - رج��ب 1431هـ

مقـــــال

حماية الشخصيات 
الهامة حتمية 

تفرضها األحداث

اهتمام  على  ت�ستحوذ  التي  احليوية  املوا�سيع  من  الهامة  ال�سخ�سيات  حماية  تعتر 

الأجهزة الأمنية يف خمتلف دول العامل وخا�سة يف ال�سنوات الأخرية �سواء كانت هذه الدول 

متقدمة اأو نامية نتيجة لزدياد حدة ال�سراع بني دول واأخرى لختاف ايديولوجياتها 

اأو لختاف ال�سرتاتيجيات وامل�سالح الوطنية التي يتولد عنها حدة ال�سيطرة والرغبة 

يف التو�سع على ح�ساب الدول الأخ��رى، وقد زادت الأهمية لها ملا ين�ساأ من �سراعات بني 

قد  ما  وكذلك  الطائفية،  النتماءات  واأخطرها  كثرية  لأ�سباب  الواحدة  الدولة  مواطني 

يوجد لدى جمموعة من الأفراد اأو التنظيمات من اأفكار مناه�سة ل�سيا�سة الدولة والعمل 

على فر�سها بالقوة يف حالة عجزها عن اإقناع الغري بها، كما يفعله تنظيم القاعدة حالياً 

يف دول عدة والنتيجة احلتمية لهذه ال�سراعات باأنواعها اأن يتعر�ص بع�ص مواطني هذه 

العنا�سر،  الهامة لاعتداء مبختلف �سوره من جانب هذه  ال�سخ�سيات  الدولة وخا�سة 

كما تختلف دوافع اجلناة من دافع �سيا�سي اإىل دافع اقت�سادي اأو ديني اأو �سخ�سي، ولذلك 

يجب اختيار اأف�سل العنا�سر للقيام بهذا الدور مع العناية بالنواحي النف�سية والبدنية اأو 

تتوافر فيهم املهارات ال�سلوكية واملعلوماتية والأمنية عن طريق التدريب و�سقل املهارات 

خطط  و�سع  مع  املتفجرات،  عن  للك�سف  املبتكرة  والتقنيات  الأجهزة  باأحدث  وتعريفهم 

حلماية ال�سخ�سيات الهامة، وذلك بتحديد الأهداف والتنبوؤ بالأخطار املحتملة عن طريق 

وتقومي  منها  الوقاية  ثم  وم��ن  الإج����راءات،  وحتديد  الفر�سيات  وو�سع  املعلومات  جمع 

وا�ستخدام  الدقيق  التنظيم  على  عنا�سره  اعتماد  الإره���اب  خطورة  من  ويزيد  النتائج. 

اأحدث الأ�ساليب الإجرامية مما ي�ستلزم بال�سرورة اإعادة النظر يف اإجراءات تاأمني وحماية 

ال�سخ�سيات الهامة بحيث تواكب التطور العلمي املذهل يف جمال الأجهزة والت�سليح حتى 

التي تهدد الأمن القومي  املتعددة  الت�سدي ومواجهة خماطر الإره��اب  تكون قادرة على 

وكيان الدولة. 

كافة  تعطي  اإجراءاتها  كانت  اأمنية مهما  توجد خطة  فاإنه ل  ذلك  الرغم من  وعلى 

الحتمالت املوجهة �سد اخلطر بن�سبة 100 %، حيث يلجاأ الإرهابيون واجلناة اإىل طرق 

حديثة ومبتكرة منها زرع مواد �سديدة النفجار �سواء يف الطائرات اأو ال�سيارات اأو الطرق 

الأ�سبق  لبنان  وزراء  رئي�ص  اغتيال  املراد ت�سفيتها كما حدث يف  ال�سخ�سية  يعتادها  التي 

امل��واد املتفجرة يف  اأكرث من ذلك دقة وتطوراً، وذلك بزرع  رفيق احلريري، بل ذهبوا اإىل 

ج�سد الإرهابي املنفذ لعملية الغتيال، واأكر �ساهد على ذلك حماولة العتداء الفا�سلة 

على �ساحب ال�سمو امللكي م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية حفظه اهلل. ومما تقدم 

تظهر لنا اأهمية حماية ال�سخ�سيات يف ا�ستقرار الدولة �سيا�سياً واقت�سادياً واحلفاظ على 

مكت�سباتها واأنظمتها وعدم الإخال باأمنها القومي. 

حفظ اهلل بادنا واأمننا وولة اأمرنا من كل �سوء. 

النقيب

عبدالعزيز بن �سالح اآل ال�سيخ

قوة حماية ال�صخ�صيات 
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األمن الفكري

كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز 
لدراسات األمن الفكري 

»�إن �لأمن �لفكري هو جزء من منظومة �لأمن �لعام يف �ملجتمع، بل هو ركيزة 

كل �أمن، و�أ�صا�س كل ��صتقر�ر «

نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود

الريادة المحلية والعالمية في تعاون الفكر مع الأمن
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جاءت فكرة اإن�ساء برنامج الكرا�سي البحثية ا�ست�سعاراً من جامعة 

امللك �سعود لدورها يف خدمة املجتمع، وتفعيًا ملبداأ اأن البحث العلمي 

مقوم من اأهم مقومات التنمية امل�ستدامة وعام من اأهم عوامل الرقي 

الريادة  حتقيق  يف  ورغ��ب��ة  وامل��ج��م��وع،  ال��ف��رد  �سعيد  على  والنهو�ص 

العاملية من خال �سراكة جمتمعية لبناء جمتمع املعرفة.

ال�سمو   وقد حظيت الفكرة با�ستجابة كرمية من لدن �ساحب 

امللكي الأمري/ نايف بن عبدالعزيز ، النائب الثاين وزير الداخلية. 

فاقرتح تخ�سي�ص كر�سي لدرا�سات الأمن الفكري ، اإمياناً منه بفكرة 

اأن ي�سهم يف  اأن الأم��ن الفكري ياأتي قبل الأم��ن احل�سي، ورغبة يف 

تطوير البحوث والدرا�سات يف جمال الأمن الفكري بطريقة علمية 

منهجية. 

     روؤية �لكر�صي:

)�لريادة حمليًا ودوليًا يف در��صات �لأمن �لفكري(

بحثية  كرامج  اجلامعة  يف  للرامج  العامة  ال��روؤي��ة  من  انطاقاً 

�سراكة  وتاأ�سي�ص  امل��ع��رف��ة  جمتمع  اإر���س��اء  يف  ت�سهم  متميزة  اإب��داع��ي��ة 

كر�سي  فاإن  ودولياً،  اإقليمياً  الريادة  وحتقيق  املجتمع  مع  اإ�سرتاتيجية 

الأمري نايف لدرا�سات الأمن الفكري ي�سعى لأن يكون جهة بحثية رائدة 

لبناء  الطرق  اأجنح  درا�سة  الإ�سامي يف  والعامل  الوطن  م�ستوى  على 

املفاهيم ال�سحيحة والت�سورات ال�سليمة، املوؤدية اإىل حت�سني فكر اأفراد 

املجتمع امل�سلم من الأفكار املنحرفة املهددة لأمنه وازدهاره.

  ر�صالة �لكر�صي:

 �سوف يعمل الكر�سي على اأنه جهة بحثية تخت�ص بدرا�سة الفكر 

باأن�سطة  القيام  خ��ال  من  وا�ستقراره،  املجتمع  �سامة  يهدد  ال��ذي 

علمية خمتلفة تتمحور حول عنا�سر تعزيز الأمن الفكري وم�سادر 

التهديد له. بطرق علمية منهجية ر�سينة متميزة. �سعياً اإىل اأن تكون 

يف  الإن�سانية  و  الوطنية  للجهود  م�سافة  قيمة  اأن�سطته  خمرجات 

اإثراء املعرفة حول �سبل وم�سادر حماية املجتمع و ثقافته من الأفكار 

التدمريية التي تهدم ول تبني. 

�صعار �لكر�صي:

اخليارات،  من  ع��دد  اأم��ام  يفكر  اإن�سان  اإىل  الكر�سي  �سعار  يرمز 

اإفراط  ب��دون  الو�سط  خيار  هو  ال�سحيح  اخليار  اأن  ال�سعار  ويتبنى 

ول تفريط كما هو بارز يف ال�سعار من خال املربع الأو�سط، وبذلك 

يتحقق الأمن الفكري مبجانبة الغلو واجلفاء.

�لأهد�ف:

الأمن  جم��ال  يف  امل��ع��رف��ة  اإث����راء  و  تطوير  اإىل  الكر�سي  ي��ه��دف   

النهو�ص  و  والرقي  امل�ستدامة  التنمية  مقومات  من  كمقوم  الفكري 

على �سعيد الفرد واملجموع. ويتفرع من ذلك الأهداف التالية: 

على  مفهومه  تاأ�سيل  و  الفكري  الأم���ن  ثقافة  ن�سر  يف   الإ���س��ه��ام   .1

�سعيد التفكري واملمار�سة.

الأمن  ملفهوم  املنافية  واملمار�سات  الظواهر  ح��ول  درا���س��ات  اإجن��از   .2

الفكري كالأفكار التي تتبنى العنف والإرهاب مذهبا. 

بالأمن  املخلة  وال��ت��ي��ارات  املنحرفة  الأف��ك��ار  الإ���س��ه��ام يف معاجلة   .  3

الفكري. 

4. تقومي الدرا�سات وامل�ساريع والرامج املت�سلة بالأمن الفكري.

5.تنمية وتطوير قدرات الباحثني وطاب الدرا�سات العليا يف املجال 

نف�سه.

               

 �لأن�صطة: 

تتنوع الأن�سطة التي �سيقوم بها الكر�سي لتحقيق اأهدافه، ومنها:

- اإ�سدار البحوث والدرا�سات، ودعم حركة الن�سر يف جمال الأمن 

الفكري.

جمال  يف  بالإبداع  املتميزة  والبحوث  الدرا�سات  وت�سجيع  دعم   -

الأمن الفكري.

يف  وال��درا���س��ات  البحوث  لإج���راء  املتميزة  ال��ك��ف��اءات  ا�ستقطاب   -

جمال الأمن الفكري. 

للتخ�س�ص يف  املنح  العليا وطاب  الدرا�سات  ا�ستقطاب طاب   -

ق�سايا الأمن الفكري.

املنحرفة  الأفكار  ملعاجلة  الهادفة  وال���دورات  الرامج  ت�سميم   -

والتيارات املخلة بالأمن الفكري. 

- عقد املوؤمترات والندوات واللقاءات وتنظيم احللقات النقا�سية 

و ور�ص العمل.

- اإن�ساء موقع الكرتوين للتوا�سل مع الكر�سي. 
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األمن الفكري

�أبرز مامح �ل�صرت�تيجية �لوطنية لاأمن �لفكري:

املرتكزات.  من  جمموعة  على  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تتاأ�س�ص 

والأبعاد  املفاهيم  عليها  وُتبنى  منها  تنطلق  التي  املرجعيات  ومتثل 

هة لبناء الإ�سرتاتيجية، وما يتبعها من اأهداف وبرامج وخطط  املوِجّ

والوطنية،  والنظامية  الدينية  امل�سروعية  ُت�ستمد  ومنها  تنفيذية، 

الدين  تعاليم  م��ع  يتوافق  ب��ه  القيام  يتم  اإج���راء  ك��ل  اأن  ي�سمن  مب��ا 

يف  وي�ستند  واأحكامه،  ن�سو�سه  مع  يتعار�ص  ول  احلنيف  الإ�سامي 

معها،  يت�سادم  ول  اململكة  يف  املرعّية  الأنظمة  اإىل  ومقوماته  بنائه 

التما�سي مع مقت�سيات امل�سلحة الوطنية  ويف الوقت ذاته ي�ستهدف 

اأمنه  ال�ساحلة مبا يحقق للوطن  املواطنة  العليا ومتطلبات حتقيق 

وا�ستقراره على خمتلف الأ�سعدة. 

وت�ستلهم ال�سرتاتيجية مرتكزاتها الفكرية من ثوابت ال�سريعة 

ال�سمحة والفهم ال�سحيح لاإ�سام، وتعزز وحتافظ على قيم املجتمع 

ومبادئه، مت�سقة يف ذلك كله مع احرتم حق التعبري وحقوق الإن�سان 

وفق منظور ال�سريعة الإ�سامية.

النتماء  تر�سيخ  ت�ستهدف  �ساملة  وطنية  روؤي���ة  م��ن  وتنطلق 

اأوا�سر  ت��ق��وي  و  ال�سليمة،  وم��ب��ادئ��ه  املجتمع  قيم  وت��ع��زز  للوطن 

ع��ن الفتنة  ال��وط��ن، بعيداً  اأب��ن��اء  ب��ني  التاحم ورواب���ط الئ��ت��اف 

بذور  زرع  اإىل  امل��وؤدي��ة  والت�سنيفات  الفكري  الح���رتاب  وممار�سة 

ال�سقاق والنق�سام.

وتتكامل مع خطط التنمية الوطنية التي تعتر الإن�سان اأ�سا�ص 

التنمية وركنها املتني، وتتوافق توجهاتها مع الأهداف العامة والأ�س�ص 

ال�سرتاتيجية للخطط التنموية الوطنية.

حتديات �ل�صرت�تيجية �لوطنية لاأمن �لفكري: 

اإن حتديات الأمن الفكري متنوعة، وهذا يت�سق مع تاأكيد �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري نايف حني قال: اإن الأمن الفكري لي�ص �سهًا ولكنه 

لكي  م�ساعفاً  جهداً  تتطلب  ال�سعوبات  اأن  ول�سك  م�ستحيًا،  لي�ص 

ينجح م�سروع ال�سرتاتيجية عند تطبيقها اإن �ساء اهلل، كما اأن ت�سميم 

حتدي  اأهمها  من  حتديات  ع��دة  الأ�سل  يف  يواجه  فكرية  ا�سرتاجتية 
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البتكار فال�سرتاتيجيات املماثلة يف العامل نادرة، وهناك حتدي كمي 

فالفكر لي�ص من ال�سهل قيا�سه كمياً وبدقة عالية، وحتدي ال�سمولية 

وه��ن��اك حتدي  ك��ث��رية ومت�سعبة،  وو���س��ائ��ل��ه��ا  ال��ف��ك��ري��ة  ف��الن��ح��راف��ات 

ال�سوابط فاملقايي�ص العلمية املقننة ذات ال�سلة بالأمن الفكري نادرة 

والواجب  بذلك،  املتعلقة  املعايري  التعريف وحتديد  الختاف يف  مع 

هو مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها مع حتا�سي الوقوع يف اإغراء 

ال�سهولة ب�سف تو�سيات عامة جمملة، وجتنب لعنة الكم بح�سد عدد 

كبري من الأفكار غري املركزة، وكذلك علينا األ نتجاهل اإهمال جذور 

مو�سوعات  لطرق  بال�سجاعة  والتحلي  احلقيقية  ومغذياتها  امل�سكلة 

ح�سا�سة، كل هذا التحديات وغريها حتتاج اإىل تكاتف اجلهود وتعا�سد 

اجلميع لتخطيها والتغلب عليها.

حماور �لإ�صرت�تيجية �لوطنية لاأمن �لفكري: 

املوؤثرة  باأكمله لذا تتنوع احللقات  اأمن وطن  الفكري هو  الأم��ن 

فيه وتتكامل مع بع�سها البع�ص، وقد روعي يف اإعداد ال�سرتاتيجية 

ال�سمولية لكل الأطراف املوؤثرة يف �سناعة الفكر وتوجيهه، ولذا ركزت 

الإر�سادي،  والديني  القت�سادي،  ال�سيا�سي  هي:  حماور  خم�سة  على 

مع  الإعامي،  والثقايف  الجتماعي،  والأ�سري  التعليمي،  والرتبوي 

تركيز على فئة ال�سباب لأنها هي الأكر والأهم. 

�جلهات �مل�صاركة يف �إعد�د �ل�صرت�تيجية �لوطنية:

وجه �سمو الأمري حفظه اهلل �ستة ع�سر خطاباً للجهات احلكومية 

الأمن  ل��درا���س��ات  نايف  الأم���ري  كر�سي  اأع�ساء  م��ع  للتعاون  املعنية 

ال�سلة  ذات  وكل اجلهات  اإع��داده��ا،  �سعود يف  امللك  بجامعة  الفكري 

معنية  فهي  اأهلية  اأم  حكومية  اأك��ان��ت  �سواء  اآن��ف��اً  امل��ذك��ورة  باملحاور 

براجمها  من  برنامج  كل  يف  اإق��راره��ا،  حني  ال�سرتاتيجية  بتنفيذ 

التنفيذ  ب��رن��اجم��اً حت��دي��د ج��ه��ات  اأح���د ع�سر  بلغت  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 

الرئي�سة واجلهات املتعاونة.

�لعاقة بن �لبطالة و�لنحر�ف �لفكري يف �ل�صرت�تيجية:

اأحد  بو�سفه  مهماً  ح��ي��زاً  اأخ��ذ  القت�سادي  امل��و���س��وع  اأن  ل�سك 

ال�سلبية يف النحراف الفكري مع عدم الغلو فيه باعتباره  املوؤثرات 

الراهن  الو�سع  بتحليل  املخت�سون  ق��ام  وق��د  الرئي�ص،  ال�سبب  ه��و 

والبطالة  الفقر  مو�سوع  فكان  الداخلية  البيئة  يف  الفكري  لاأمن 

املوؤثرة  ال�سعف  نقاط  اأ�سباب  اأح��د  الوظائف  ون��درة  املعي�سة  وغ��اء 

ب�سفة  بالفكر  تهتم  ال�سرتاتيجية  ولأن  الفكري،  الأم���ن  يف  �سلباً 

اأ�سا�سية، فهي ل متلك حًا لهذه امل�سكلة حيث توجد جهات خمت�سة 

)ا�ست�سراف(  برنامج  عر  �ستقدم  ولكنها  بذلك، 

ر�سداً دورياً لهذا الظواهر وغريها من املوؤثرات 

دقة  اأك��رث  ملقاربة  وذل��ك  الإي��ج��اب��ي��ة،  اأو  ال�سلبية 

اإ�سعاف  يف  فعلياً  مثًا  البطالة  تاأثري  عن مدى 

الأم���ن ال��ف��ك��ري م��ع ت��ق��دمي امل��ق��رتح��ات العملية 

�سنوي،  ن�سف  اأو  �سنوي  وب�سكل  القرار  ل�ساحب 

مع ر�سد لقوة هذه العامل اأو �سعفه وا�ست�سراف 

ال�سيناريوهات امل�ستقبلية يف ذلك، وهذا الرنامج 

)ا���س�����س��راف( ه��و ب��رن��ام��ج ن��وع��ي و���س��ي��ك��ون مهماً 

لبناء روؤية م�ستقبلية لواقع الأمن الفكري و�سبل 

ور�سم  امل��وؤث��رة  للعوامل  دقيق  ر�سد  عر  تعزيزه 

التوقعات القادمة، وهذا ما نفتقده الآن، و�سياأتي 

لي�سد هذا النق�ص بالتعاون مع اجلهات املخت�سة 

اإن �ساء اهلل.
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التدريب.. 
خـيــار 

اسـتراتيجي

 »æë÷G õjÉa øH »∏Y .O

 á«é«JGÎ°S’G Ωƒ∏©dG á«∏µH ∑QÉ°ûe PÉà°SCG

á«æeC’G Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG ∞jÉf á©eÉL ¢ù∏› ƒ°†Y

 ¢ù«d ¿ƒª°†ŸG å«M øe ÖjQóàdÉH OGôŸGh ,πªY …CG ìÉéæd á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG ÖjQóàdG ó©oj

 øe AGOCG hCG ∑ƒ∏°S hCG á«°UÉN hCG áØ°U π≤f πH º«∏©à∏d kÉfÉ«MCG ±OGôŸG …ó«∏≤àdG ÖjQóàdG ∂dP

 ¥ôW ÜÉ°ùàcGh áaô©ŸG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡æe »àdG  ÖjQóàdG  ±Gó`̀gCG  QÉ`̀WEG  ‘ ôNBG  ¤EG  ¢üî°T

 ‘ ICÉ°ûæe …CG ìÉ‚ ∫GR Éeh ¿Éc ∂dòdh ,±ô°üàdG á«Ø«ch ,õ«ªàŸG AGOC’G äGQÉ¡eh äÉgÉŒGh

 .É¡«Hƒ°ùæŸ π°UGƒàŸG ÖjQóàdG iƒà°ùe ¤EG iõ©oj É‰EG ,í«ë°üdG ¬LƒdG ≈∏Y É¡dÉªYCG AGOCG

 ™«ªL  ΩÉªàgÉH  »¶M  ó`̀bh  .á°ù«FôdG  É¡∏NGóe  Rô`̀HCGh  á«ªæàdG  QhÉ`̀  ó`̀MCG  ÖjQóàdG  ¿EG

 É¡FGOCG  iƒà°ùe  ™aQh  ájô°ûÑdG  ÉgQOGƒc  ôjƒ£J  ‘  áÑZQ  ,áeó≤àŸG  ∫hó∏d  ájƒªæàdG  §£ÿG

 ô°ü©dG ‘ ÖjQóàdÉa hôZ ’h ,ÖjQóàdGh á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ á∏YÉah á°ùaÉæe kÉeÉbQCG íÑ°üJ »µd

 äÉ°ù°SDƒe ¬d â°ü°üN πH ..¬ª«gÉØeh ¬°ù°SCGh ¬JÉjô¶f ¬d ¬JGòH kÉªFÉb kÉª∏Y íÑ°UCG ô°VÉ◊G

 ,áãjó◊G IQGOE’G É¡eóîà°ùJ »àdG äGhOC’G ºgCG øe ÖjQóàdG ¿ƒµd .¬WÉ°ûf ¬LhCÉH ≈æ©J á∏≤à°ùe

 ΩÉé°ùf’G ≥≤ëj ¬fCG ¤EG áaÉ°VEG ,º¡JÉjƒæ©e øe ™aôjh ,Ú∏eÉ©dG IAÉØc øe ójõj ¬fEG å«M øe

 ∞°ûch ,≈∏YCG iƒà°ùe ¤EG ¬©aQh º¡«a ∞«©°†dG AGOC’ Ú°ù– øe ¬æY èàæj ÉŸ ∂dPh ,º¡æ«H

 ¤EG …ODƒjh .º¡«∏Y ±Gô°TE’G á«∏ªY ‘ IQGOE’G óYÉ°ùj ¬fCG Éªc .É¡ª«¶©Jh Iƒ≤dG øWGƒe øY

 .º¡FÉ°SDhQ ™eh º¡æ«H ábÓ©dG ó«WƒJh Ú∏eÉ©dG QGô≤à°SG

 ¤EG áë∏ŸG áLÉ◊Gh ô°ü©dG Gòg ¿É°ùfEG É¡°û«©j »àdG á«æ≤àdG IôØ£dG ∫ÉÑdG øY Ö«¨j ’h

 á«eƒµ◊G ÉæJÉ°ù°SDƒe  áaÉc  ‘ á«ÑjQóàdG  ¢VGôZC’G  áeóÿ áeó≤àŸG  äÉ«æ≤àdG  √òg ∞«XƒJ

 ≈∏Y  ÖjQóàdÉH  AGƒ`̀°`̀S  á«æ≤àdG  √ò`̀g  ¤EG  ÖjQóàdG  ¬LƒJ  IQhô°†dÉH  Ωõ∏à°ùj  É`̀‡  ,á`̀«`̀∏`̀gC’Gh

 .π°†aCG á«ÑjQóJ áeóN Ëó≤àd É¡JGhOCÉH áfÉ©à°S’ÉH hCG ,É¡JÉeGóîà°SG

 IOÉYEÉH Ωƒ≤J ¿CG É¡«∏Y ºàëj É‡ ,á«dhDƒ°ùŸG √òg É¡dÉµ°TCG áaÉµH á«ÑjQóàdG á°ù°SDƒŸG πªëàJh

.áãjó◊G á«æ≤àdG ô°üY º°†N ‘ É¡à«dÉ©a ≥≤ëj ÉÃ É¡JÉ«dBGh É¡Ñ«dÉ°SCG º«¶æJh É¡JÉHÉ°ùM

 º¡JGQÉ¡eh QOGƒµdG á«ªæàd ∂dPh ,ÖjQóàdG á«ªgCG OGOõJ IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ¬fCG ≥◊Gh

 IAÉØc  πµH  πª©dG  äÉÑ∏£àe  á¡LGƒe  ‘  É¡fƒdƒàj  »àdG  ΩÉ¡ŸGh  ∞FÉXƒdG  Iô°TÉÑŸ  º¡∏«gCÉJh

 á«LÉàfE’G  IOÉ`̀jRh  AGOC’G  iƒà°ùe ™aôd á«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  ÖjQóàdG  ó©j  Gòg ≈∏Yh ,IQó≤eh

 iƒà°ùe ôjƒ£J ‘ ÜQóàŸG ΩÉ¡°SEG ióÃ á«FÉ¡ædG É¡à∏°ü ‘ ÖjQóàdG á«∏YÉa ¢SÉ≤J å«ëH

 iƒà°ùe ≈∏Y »HÉéjEG óFÉY ÖjQóà∏d øµj ⁄ ¿EÉa ,ÖjQóàdG øe ¬JOƒY ó©H ¬æ«°ù–h πª©dG AGOCG

 .∫ÉŸGh ó¡÷Gh âbƒ∏d kGQóg ó©jh ,ihóL …P ÒZ ¿ƒµj ¬fEÉa ,»∏ª©dG ™bGƒdG ‘ AGOC’G

 :á«dÉàdG •É≤ædG øe á∏ªL ≈∏Y õ«cÎdG øe óH’ kÉeÉàNh

 É¡Ñ≤©j  ºK  ÖjQóàdG  ógÉ©eh  õcGôe  ‘  ≈≤∏J  äGô°VÉëŸG  øe  áYƒª›  ÖjQóàdG  ¢ù«d

 äÉLÉ«àM’G  ójóëàH  CGóÑj  πeÉµàe  ΩÉ¶f  ÖjQóàdG  ¿EG  ,ájQÉcòàdG  Qƒ°üdG  •É≤àdGh  ,êôîàdG
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 ÖjQóàdG èFÉàf º««≤J É¡Ñ≤©j ºK ,á«∏YÉØH Égò«ØæJh ,á«ÑjQóàdG èeGÈdG º«ª°üJ ºK ,á«ÑjQóàdG

.äÉÑ∏£àe øe ∂dòH ≥ë∏j Éeh

 kÉjó– πµ°ûj »JGòdG OGó©à°S’Gh áeRÓdG äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàcGh ÖjQóJ ¿hO »Ø«XƒdG êQóàdG ¿EG

 á«ªæJ ¤EG  ±ó¡j …ƒªæJ πªYh QÉªãà°SG ¬fCG  ≈∏Y ÖjQóàdG ¤EG  ô¶æj ⁄ Éeh ,á«ªæà∏d kÉ«≤«≤M

 ¤EG êÉà ¬fCG ™«ª÷G ô©°ûj ⁄ Éeh ,á«ªæàdG ¬LhCG áeóÿ äÉgÉŒ’G πjó©Jh ,QOGƒµdG äGQÉ¡e

 .¬à÷É©e Ú©àj kGóL ÒÑc π∏N ∑Éæg π¶j ¬fEÉa ,ÖjQóàdG

 ∂∏J ¿GPBG ‘ ¢ùªgCG ÊEÉa ,á«∏gC’G ÖjQóàdG õcGôe QÉ°ûàfGh ÖjQóàdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ójGõJ ™e

 ø°ùëj  ’  øe ¤EG  øWƒdG  AÉæHCG  ÖjQóJ  πcƒJ  Óa ,á`̀fÉ`̀eC’G  ‘  ˆG  »YGôJ  ¿CG  á«∏gC’G  äÉ¡÷G

 …òdG ¿É°ùfE’Gh á«ªæàdG ¬«∏Y âfÉg ,ÖjQóàdG ¬«∏Y ¿Ég øeh ,∂dòd kÓgDƒe ¢ù«d øeh ,ÖjQóàdG

.á«ªæàdG Qƒ ƒg

 ¢ù«dh  ,á«dÉ©ah  IAÉØch  ,…ƒ«M  »é«JGÎ°SG  õµJôeh  ºî°V  …ƒªæJ  ´hô°ûe  ÖjQóàdG  ¿G

 .á«∏°ùJh äGQÉ©°T

,,,,,≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 ÖjQóàdG èFÉàf º««≤J É¡Ñ≤©j ºK ,á«∏YÉØH Égò«ØæJh ,á«ÑjQóàdG èeGÈdG º«ª°üJ ºK ,á«ÑjQóàdG

 kÉjó– πµ°ûj »JGòdG OGó©à°S’Gh áeRÓdG äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàcGh ÖjQóJ ¿hO »Ø«XƒdG êQóàdG ¿EG

 á«ªæJ ¤EG  ±ó¡j …ƒªæJ πªYh QÉªãà°SG ¬fCG  ≈∏Y ÖjQóàdG ¤EG  ô¶æj ⁄ Éeh ,á«ªæà∏d kÉ«≤«≤M

 ¤EG êÉà ¬fCG ™«ª÷G ô©°ûj ⁄ Éeh ,á«ªæàdG ¬LhCG áeóÿ äÉgÉŒ’G πjó©Jh ,QOGƒµdG äGQÉ¡e

 ∂∏J ¿GPBG ‘ ¢ùªgCG ÊEÉa ,á«∏gC’G ÖjQóàdG õcGôe QÉ°ûàfGh ÖjQóàdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ójGõJ ™e

 ø°ùëj  ’  øe ¤EG  øWƒdG  AÉæHCG  ÖjQóJ  πcƒJ  Óa ,á`̀fÉ`̀eC’G  ‘  ˆG  »YGôJ  ¿CG  á«∏gC’G  äÉ¡÷G

 …òdG ¿É°ùfE’Gh á«ªæàdG ¬«∏Y âfÉg ,ÖjQóàdG ¬«∏Y ¿Ég øeh ,∂dòd kÓgDƒe ¢ù«d øeh ,ÖjQóàdG

 ¢ù«dh  ,á«dÉ©ah  IAÉØch  ,…ƒ«M  »é«JGÎ°SG  õµJôeh  ºî°V  …ƒªæJ  ´hô°ûe  ÖjQóàdG  ¿G
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لظاهرة ا�رهاب 

في المملكة 
العربية السعودية
(لجنة المناصحة أنموذجًا)

Ö«≤ædG

 »ªµM óªMCG 

 çƒëÑdGh äÉ°SGQódG IQGOEG

 IôgÉX ¿GÎ````bG ¬``H º`̀∏`̀°`̀ù`̀ŸG ø``e äÉ``̀H

 º°Sôj …ò````̀dG  QÉ``````̀WE’G ÜÉ`̀«`̀¨`̀H  ÜÉ```````gQE’G

 »àdG á`̀«`̀∏`̀ÿÉ`̀H ¬``̀Ñ``̀°``̀TCG  »``̀¡``̀a ,É````̀gOhó````̀M

 ¬«∏“ É``̀e ≥```̀ah π`̀µ`̀°`̀û`̀à`̀J ,É``̀¡``̀d QGó````̀L ’

 ,É¡«∏Y  Ωƒ≤j  øe  áë∏°üe  hCG  É¡àë∏°üe

 ∞jô©J ‘ ±Ó`̀à`̀N’G π©L …ò`̀dG ô``̀eC’G

 ™aQ »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀j ó`̀©`̀j ⁄ kGô`````̀eCG ÜÉ``````̀gQE’G

 ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºZQ ,¬æe kÉHGô¨à°SG ÖLÉ◊G

 Éª¡e  πFÉ°SƒdG  ≈à°ûH  ¬àHQÉh  ¬`̀à`̀fGOEG

 ™bGh  ‘ πeCÉàŸGh  .¬aGógCGh  ¬ãYGƒH  âfÉc

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ¬d ¢Vô©àJ …òdG ÜÉgQE’G

 áªµM  ¬«∏à©J  ΩõëH  ¬¡LGƒJh  ájOƒ©°ùdG

 áYõYR ¤EG ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ±ó¡j ¬fCG óéj

 ,OÓÑdG  ‘ á«ªæàdG  á∏éY ∑É``HQEGh  ø`̀eC’G

 ±ô◊G Iô`̀eR ∫ƒ≤Y ≈∏Y ô£«°S ¿CG  ó©H

 ÈY Égôjô“ ” ihÉàØH âYQòJh Égôµa

 ¿CG  kÉeGõd  ¿Éc  ,Gòd  .zô qéa{  ôµa ÖjOGô°S

 â≤∏£fÉa ,AGó`̀dG ¢ùæL øe AGhó`̀dG ¿ƒµj

 »≤æà©e  á¡LGƒe  áæ∏©e  áë°UÉæŸG  áæ÷

 øeC’G õjõ©J ‘ º¡°ùàd ,ôµØdÉH ôµØdG Gòg

 Oƒ°ü≤ŸG É`̀ª`̀a .kÉ``̀LÓ``̀Yh á`̀jÉ`̀bh …ô`̀µ`̀Ø`̀dG

 áëaÉµÃ  ¬àbÓY  Éeh  ?…ôµØdG  øeC’ÉH

 Gòg ‘ áë°UÉæŸG áæ÷ QhO Éeh ?ÜÉgQE’G

 ?Oó°üdG

 ÉªY  πeÉ°ûdG  ¬eƒ¡ØÃ  ôµØdG  Èà©j

 ,™ªàéŸG πNGO äÉYÉª÷Gh OGôaC’G ¬H øeDƒj

 ,º¡JÉ¡LƒJ  ¢ùµ©J  »`̀à`̀dG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  ø``̀Yh

 äÓNóeh äÉ`̀«`̀£`̀©`̀Ÿ »`̀ª`̀cGô`̀J êÉ`̀à`̀f ƒ``̀gh

 (...,á«YÉªàLG  ,á«æjO  ,á«aÉ≤K  )  áØ∏à

 äÉYÉªLh kGOGôaCG ™ªàéŸG πNGO É¡°SôZ ”

 ¬fCG  ≈æ©Ã  ;»Ñ°ùædG  äÉÑãdÉH  º°ùàj  ƒ`̀gh

 äGôKDƒe â`̀– ±Gô`̀ë`̀fÓ`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀j  ó`̀b

 Gògh .iôNCG Iôe π«gCÉàdG IOÉYE’h áæ«©e

 »HÉgQE’G  πª©dG  õFÉcQ ºgCG  óMCG  ¬∏©L Ée

 ,πjƒªàdG hCG §«£îàdGh IOÉ«≤dG ¿CÉ°T ¬fCÉ°T

 Ö©∏J  …ò`̀dG  ôJƒdG  ¿CG  QÉÑàY’G  ‘ øjòNBG

 ∫Ó¨à°SG  ƒ`̀g  ±Gô``̀ë``̀f’G  äGô``̀KDƒ``̀e  ¬«∏Y

 ájô¶ædG  ∂`````dP  ô`̀°`̀ù`̀Ø`̀J  å``̀«``̀M  ,ø````̀jó````̀dG

 �e philosophical) øjó∏d á«Ø°ù∏ØdG

 ≈æÑàJ  »`̀à`̀dGh  ,(�eory of religion
 ƒëf ≈∏Y øjódG ∫Ó¨à°SG ΩGóîà°SG Iôµa

 ∫ÓN øe áª¶æŸG ±GógCG ≥«≤ëàd ´OÉ

 πM ó`̀b  kGÒ°ü≤J áªK ¿CG  É`̀¡`̀aGô`̀WCG  ´É`̀æ`̀bEG

 …ôµØdG  øeC’G  πª©jh  .øjódG  äÉ«°SÉ°SCÉH

 º«gÉØŸGh  âHGƒãdG  ï«°SôJ  ≈∏Y  πHÉ≤ŸG  ‘

 iód á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG

 ájÉbh Ió``̀Y äGƒ``æ``b È``Y ™`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG OGô````̀aCG

?¬H Oƒ°ü≤ŸG Éªa .kÉLÓYh

 …ôµØdG  ø```̀eC’G  Ò°üf  ó`̀ª`̀  ±ô`̀©`̀j

 •É°ûædG”  ¬fCÉH  zá«ªæàdGh  ø`̀eC’G{  ¬HÉàc  ‘

 ™ªàéŸGh  ádhódG  ÚH  ácÎ°ûŸG  ÒHGóàdGh

 ÖFGƒ°T  äÉ```YÉ```ª```÷Gh  OGô```````̀aC’G  Ö`̀«`̀æ`̀é`̀à`̀d

 ‘  kÉÑÑ°S  ¿ƒµJ  á«°ùØf  hCG  ájôµa  hCG  ájó≤Y

 GPEGh .z¥ÓNC’Gh QÉµaC’Gh ∑ƒ∏°ùdG ±GôëfG

 á°ùªÿG  ô°UÉæ©dG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  ‘  É`̀fò`̀NCG  É`̀e

 Psychological)  á«°ùØædG  äÉ«∏ª©∏d

 ,(Psyops) `H ±ô©j Ée hCG ,(Operations
 Jerrold)  â`̀°`̀Sƒ`̀H  ó`̀dhÒ`̀L  É¡©°Vh  »`̀à`̀dG

 ó‚  ,ÜÉ````̀gQE’G  áëaÉµŸ  è`̀eÉ`̀fÈ`̀c  (Post
 øY ó«©ÑH  ¢ù«d  …ôµØdG  ø`̀eC’G  Ωƒ¡Øe ¿CG

 :‘  É`̀gRÉ`̀é`̀jEG  øµÁ  »`̀à`̀dGh  ô°UÉæ©dG  √ò``g

 äÉYÉª÷G  ™`̀e  ÚØWÉ©àŸG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
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 ,É¡«dEG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’G  ø`̀e  º¡©æeh  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G

 øe  ó`̀◊Gh  ,á«HÉgQE’G  äÉYÉª÷G  áYõYRh

 OÉ©HEGh ,É¡JGOÉ«bh á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G ºYO

 πÑb  øe  áaó¡à°ùŸG  ™`̀bGƒ`̀ŸG  øY  ÚæWGƒŸG

 ô°UÉæY  ™«é°ûJh  ,á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀÷G

 π«¡°ùJh Égôég ≈∏Y á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G

 .ÜGƒ°üdG  IOÉ```̀L  ¤EG  IOƒ`̀©`̀∏`̀d  º``̀¡``̀JGAGô``̀LEG

 á«Hô©dG  á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG  ‘  á`̀ë`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ŸG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dh

 Éª«°S ,¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ RQÉH QhO ájOƒ©°ùdG

 ?áæé∏dG  ±GógCG  Éªa .»LÓ©dG ÖfÉ÷G ‘

 ?É¡MÉ‚ ‘ âªgÉ°S »àdG πeGƒ©dG Éeh

 á°UÉN á`̀æ`̀÷ »``g á`̀ë`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ŸG á`̀æ`̀÷

 á«∏NGódG IQGRh á∏¶e â– É¡∏«µ°ûJ ”

 å«ëH á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG  ‘

 ,∫É°†dG  ô`̀µ`̀Ø`̀dG  á∏ªM  á`̀¡`̀LGƒ`̀Ã  ≈æ©J

 ™°VƒdG  á```̀°```̀SGQO  È```̀Y  ,ô``̀µ``̀Ø``̀dÉ``̀H  ø``̀µ``̀dh

 πÑb øe AÉæé°ù∏d »YÉªàL’Gh »°ùØædG

 ,Ú«YÉªàLGh  Ú«°ùØf  Ú«°UÉ°üàNG

 ºgôµa  í«ë°üJh  º¡àë°UÉæe  ºK  øeh

 ∂dPh ,Ú`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG π`̀Ñ`̀b ø``̀e

 º«gÉØe ‘ Éª«°S ,ÜGƒ°üdGh ≥◊G ¿É«ÑH

 ¤EG ºcÉëàdGh ,ÒØµàdGh ,AGÈdGh A’ƒdG

 ÒZ AÉ``̀eO á`̀eô`̀Mh ,OÉ`̀¡`̀÷Gh ,ˆG Ò`̀Z

 .á«ÑæLC’G ∫hó∏d áµ∏ªŸG ºYOh ,Úª∏°ùŸG

 ‘ â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S »`̀à`̀dG π`̀eGƒ`̀©`̀dG º```̀gCG π`̀©`̀dh

 QGôb ™°Vh :»g áë°UÉæŸG èeÉfôH ìÉ‚

 √óMh  Úé°ùdG  ó`̀j  ‘  áæé∏dG  á∏HÉ≤e

 áë°UÉæŸG èeÉfôH ∫Ó≤à°SGh ,√ÒZ ¿hO

 ICÉaÉµeh ,≥«≤ëàdG äGAGôLEG øY ¬éFÉàfh

 Ée  ∫É°†dG  ôµØdG  ø`̀Y  ¬«∏îJ  âÑãj  ø`̀e

 á©HÉàeh  ,á«HÉgQEG  ∫É`̀ª`̀YCG  ‘  •Qƒàj  ⁄

 .º¡æY êôØŸG

 èeÉfôH  ìÉ‚  ÚH  Ió«Wh  ábÓY  áªK

 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG ™LGôJ ÚHh áë°UÉæŸG

 √òg ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘ kGôNDƒe

 πeGƒ©dG  ∫Ó`̀N  øe  á«∏L  í°†àJ  ábÓ©dG

 øe ≈àMh π`̀H –  AÉæé°ùdÉa .ô`̀cò`̀dG  á`̀Ø`̀fBG

 á°ûbÉæe á`̀°`̀Uô`̀a  ø`̀µ`̀J  ⁄ –  º`̀¡`̀æ`̀Y  êô```̀aCG

 ≈æ°ùààd  ôµa  ø`̀e  ¿ƒ∏ªëj  É`̀e  í«ë°üJh

 ∫ÉªàMG  ¿É`̀µ`̀dh  ,áæé∏dG  á∏HÉ≤e  ’ƒ`̀d  º¡d

 å«M .È```̀cCG  ∫É`̀°`̀†`̀dG ô`̀µ`̀Ø`̀dG ¤EG º`̀¡`̀JOƒ`̀Y

 ΩóYh  áë°UÉæŸG  AÉæKCG  áæ°ù◊G  á∏eÉ©ŸG  ¿CG

 ÉªgÉ°S áæé∏dG á∏HÉ≤e ≈∏Y AÉæé°ùdG QÉÑLEG

 á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G ôµØH á≤ãdG áYõYR ‘

 èeÉfÈdG á«bGó°üÃ ´Éæàb’Gh ,á«MÉf øe

 ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G Qó`̀Œh .iô`̀NCG  á«MÉf øe

 øeC’G ¢ù∏› πÑb øe Ö∏W ób èeÉfÈdG

 ójó©dG  øY  kÓ°†a  ,IóëàŸG  ·CÓ`̀d  ™HÉàdG

 IóëàŸG äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀c á`̀eó`̀≤`̀à`̀ŸG ∫hó```̀dG ø`̀e

 ¬MÉéæd ∂dPh ;IóëàŸG áµ∏ªŸGh á«µjôeC’G

 ºgOQh ∫É°†dG  ôµØdG  á∏ªM ™e QGƒ`̀◊G ‘

 ºgh -¢ùµàfG  øe É`̀eCG  .ÜGƒ°üdG  IOÉ`̀L ¤EG

 ,PÉ°ûdG ºµM ‘ ƒ¡a – á∏b ô`̀eC’G ™`̀bGh ‘

 .¬d ºµM ’ PÉ°ûdGh

 Ú«HÉgQE’G  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ¿CG  ∂`̀°`̀T’

 áeÉg Iƒ``̀£``̀N ó`̀©`̀j á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG äÉ`̀Hô`̀°`̀†`̀H

 õjõ©J ¿CG ó«H ,ÜÉgQE’G áëaÉµe ‘ áëLÉfh

 – ™ªàéŸG OGôaCG á«≤H iód …ôµØdG øeC’G

 kÉ«°SÉ°SCG  kÓeÉY ó©j –  º¡æe ≈aÉ©ŸG  Éª«°S

 ,∫É°†dG ôµØdG ™e ∞WÉ©àdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘

 IOÉ©à°SG  ‘  –  ˆG  áÄ«°ûÃ  –  º¡°ù«°Sh

 .ÜÉgQE’G øY √õæe ™ªà›

 .º¡æY êôØŸG

 èeÉfôH  ìÉ‚  ÚH  Ió«Wh  ábÓY  áªK

 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG ™LGôJ ÚHh áë°UÉæŸG

 √òg ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘ kGôNDƒe

 πeGƒ©dG  ∫Ó`̀N  øe  á«∏L  í°†àJ  ábÓ©dG

 øe ≈àMh π`̀H –  AÉæé°ùdÉa .ô`̀cò`̀dG  á`̀Ø`̀fBG

 á°ûbÉæe á`̀°`̀Uô`̀a  ø`̀µ`̀J  ⁄ –
 ≈æ°ùààd  ôµa  ø`̀e  ¿ƒ∏ªëj  É`̀e  í«ë°üJh

 ∫ÉªàMG  ¿É`̀µ`̀dh  ,áæé∏dG  á∏HÉ≤e  ’ƒ`̀d  º¡d

 å«M .È```̀cCG  ∫É`̀°`̀†`̀dG ô`̀µ`̀Ø`̀dG ¤EG º`̀¡`̀JOƒ`̀Y

 ΩóYh  áë°UÉæŸG  AÉæKCG  áæ°ù◊G  á∏eÉ©ŸG  ¿CG

 ÉªgÉ°S áæé∏dG á∏HÉ≤e ≈∏Y AÉæé°ùdG QÉÑLEG

 á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G ôµØH á≤ãdG áYõYR ‘

 èeÉfÈdG á«bGó°üÃ ´Éæàb’Gh ,á«MÉf øe

 ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G Qó`̀Œh .iô`̀NCG  á«MÉf øe

 øeC’G ¢ù∏› πÑb øe Ö∏W ób èeÉfÈdG

 ójó©dG  øY  kÓ°†a  ,IóëàŸG  ·CÓ`̀d  ™HÉàdG

 IóëàŸG äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀c á`̀eó`̀≤`̀à`̀ŸG ∫hó```̀dG ø`̀e

 ¬MÉéæd ∂dPh ;IóëàŸG áµ∏ªŸGh á«µjôeC’G

 ºgOQh ∫É°†dG  ôµØdG  á∏ªM ™e QGƒ`̀◊G ‘

 ºgh -¢ùµàfG  øe É`̀eCG  .ÜGƒ°üdG  IOÉ`̀L ¤EG

 ,PÉ°ûdG ºµM ‘ ƒ¡a – á∏b ô`̀eC’G ™`̀bGh ‘

 .¬d ºµM ’ PÉ°ûdGh

 Ú«HÉgQE’G  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ¿CG  ∂`̀°`̀T’

 áeÉg Iƒ``̀£``̀N ó`̀©`̀j á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG äÉ`̀Hô`̀°`̀†`̀H

 õjõ©J ¿CG ó«H ,ÜÉgQE’G áëaÉµe ‘ áëLÉfh

 – ™ªàéŸG OGôaCG á«≤H iód …ôµØdG øeC’G

 kÉ«°SÉ°SCG  kÓeÉY ó©j –  º¡æe ≈aÉ©ŸG  Éª«°S

 ,∫É°†dG ôµØdG ™e ∞WÉ©àdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ‘

 IOÉ©à°SG  ‘  –  ˆG  áÄ«°ûÃ

 .ÜÉgQE’G øY √õæe ™ªà›
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مفاهيم ومصطلحات

 …ôµ°ù©dG  É¡ÑµJôj  ájôµ°ùY  áØdÉ

 Ö∏£H Ωó≤àdG ÉgGƒëah kGOôa hCG ¿Éc kÉ£HÉ°V

 á```̀jQGOE’G  á£∏°ùdG  ¤EG  Üƒàµe  hCG  »¡Ø°T

 äÉ£∏°ùdG ¤EGh ô°TÉÑŸG ¢ù«FôdG øe ≈∏YC’G

 ™e  ¬àØ«XƒH  á≤∏©àŸG  Qƒ```̀eC’G  ‘  ≈`̀∏`̀YC’G

 á«bÎdG Ö∏W πãe ô°TÉÑŸG ¬©Lôe πgÉŒ

 ájÉµ°ûdG hCG π≤ædG hCG á«dÉe Iõ«e ±ô°U hCG

 É¡H πª©j »àdG IQGOE’G πNGO ´É°VhC’G øe

 º«¶æàdG  π`̀NGO  äÉbÓ©dG  ø`̀e  ôeòàdG  hCG

 ≈∏Y Ö`̀LGƒ`̀dÉ`̀a äÉ`̀ª`̀∏`̀¶`̀à`̀dG ø``e É``gÒ``Zh

 í«ë°üdG  ≥`̀jô`̀£`̀dG  ∂∏°ùj  ¿CG  …ôµ°ù©dG

 ÉªY  QÉ¶àf’Gh  ’hCG  ™LôŸG  ≈∏Y  Ωó≤àdÉH

 √Gƒµ°T ≈∏Y á`̀jQGOE’G äGƒ£ÿG ¬æY ôØ°ùJ

.kÉ«ª°SQ ¬Ñ∏W ≥ lKƒj ¿CG ó©H

 É¡ÑµJôj  »``̀à``̀dG  äÉ``Ø``dÉ``î``ŸG  È````̀cCG  ø``̀e

 øe  ÜÎ`̀≤`̀Jh  Ωô`̀÷É`̀H  º`̀°`̀Uƒ`̀Jh  …ôµ°ù©dG

 …ôµ°ù©dG ¢†aôj É¡«ah ájôµ°ù©dG áfÉ«ÿG

 hCG  Ö«JÎdÉH ≥∏©àJ ô`̀eGhCG  øe ¬d ¬`̀Lh Ée

 ™bGƒdGh  ¬H  ∞∏µŸG  »æeC’G  πª©∏d  Iô°TÉÑŸG

 ájôµ°ù©dG áªcÉëª∏d ÖLƒe Ωô÷G Gòg ¿CG

 äÉjÉæ÷Gh º``̀FGô``̀÷G ø`̀e kÉ`̀Yƒ`̀f  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H

 äÉHƒ≤©dG  ΩÉ``̀¶``̀f  ‘  IOQGƒ``````̀ dG  á`̀jô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 Ωƒ°SôŸG  ‘  áYƒæªŸG  ∫É`̀ª`̀YC’Gh  …ôµ°ù©dG

 ádÉMEG  ºàjh  ``````g1377/11/29  ‘  43  »µ∏ŸG

 ΩÉ¶ædG  √ò`̀g  ¤EG  á«∏NGódG  IQGRh  …ôµ°ùY

 áeÉ°ù÷G øe IÒÑc áLQO ≈∏Y äÉHƒ≤Y ¬«ah

 ÉgÒZh ájôµ°ù©dG áeóÿG øe Oô£dG πãe

.Iójó°ûdG äÉHƒ≤©dG øe

™LGôªdG »£îJ

 ôeGhC’G ¿É«°üY

á«æeC’G äÉª¡ªdG âbh

مفاهيم  
أمنيـــــــة

 äÓªµe ió````̀MEG  :  á`̀jô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ó`̀¡`̀©`̀dG

 äGOôØe É¡à∏ãeCG øeh ájôµ°ù©dG á«°üî°ûdG

 äÉ≤∏©àŸGh  á``̀Ñ``̀©``̀÷Gh  ìÓ``̀°``̀ù``̀dGh  ¢`̀ù`̀Ñ`̀ ∏`̀dG

 äÉaÉ°ûµdGh  QƒXÉædÉc  iô``̀NC’G  á«°üî°ûdG

 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀◊G Ωó`̀Y ≈∏Y Ö`̀JÎ`̀jh É`̀gÒ`̀Zh

 É¡ÑµJôe  ≥`̀ë`̀H  á`̀Ø`̀dÉ`̀  π«é°ùJ  É¡¶ØM

 πH ,¬ÑjOCÉJh kÉjôµ°ùY ¬àªcÉëÃ ΩGõdEG ∑Éægh

 ¤EG áë∏°SC’G ∫É› ‘ äGòdÉHh ôeC’G π°üj

 »gh áªcÉëŸG øe IhÉ°ùb ó°TCG  iô`̀NCG  á©ÑJ

 ÖLGƒdÉa  ,ìÓ°ùdG  áª«b  »Ø©°†d  Ëô¨àdG

 ‘ ¬`̀MÓ`̀°`̀S õ`̀jô`̀– …ô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y º`̀à`̀ë`̀j

 GPEÉa  ¬FGóJQE’  áLÉ◊G ΩóY óæY øeBG  ¿Éµe

 Öé«a ìÓ`̀°`̀ù`̀dG AGó``̀JQEÉ``̀H ô````̀eGhC’G äQó`̀°`̀U

 ’h  áª¡ŸG  √ò¡d  kGõgÉL  …ôµ°ù©dG  ¿ƒµj  ¿CG

 áª«¶Y  á°ü≤æe  ∂`̀dP  ‘  ∫É`̀ª`̀gE’G  ¿CG  ∂°T

 IQƒ°üH øeC’G πLQ ô¡¶J áª«°ùL áØdÉh

 IÒÑc  ájƒæ©e  íæ“h  ™ªàéŸG  ΩÉ`̀eCG  Iõà¡e

.º¡JÉ££ ∫ÉªcEG ‘ Úeôéª∏d

 á¶aÉëªdG »a ∫ÉªgE’G

ájôµ°ù©dG ó¡©dG ≈∏Y

 Ωó≤ŸG

¿Gójƒ°ùdG ˆG óÑY õjõ©dG óÑY

 Ωó≤ŸG
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 É¡àë°U øe âÑãàdG ¿hO QÉÑNCGh äÉeƒ∏©e π≤f »æ©Jh

 Ó°UCG ÉgOƒLh ΩóY hCG É¡æY øFGôb hCG íeÓe OƒLh OôéŸ

 ∫É◊G øFGôb ™e ÜòµdG Gòg øeGõJ øµd Oô› Üòc »¡a

 Gògh  á`̀©`̀bGh  áë«ë°U  áeƒ∏©e  ¬``fCG  ≈∏Y  ¬àë°U  íLôJ

 á«æeC’G äÉ¡÷G ¬æe ÊÉ©J Ée ÌcCG ƒg á≤«≤◊G ‘ ôeC’G

 OGOõjh »YƒdG π≤j å«M ådÉãdG ⁄É©dG ∫hO ‘ á`̀jQGOE’Gh

 …QÉ°†◊G  AÉæÑ∏d  ¥ƒ©e  …CÉH  º«∏°ùàdGh  …ôµØdG  ΩGõ¡f’G

 ∫hÉæàJ »àdG ä’ÉéŸG ‘ ôeC’G Gòg Ìµjh ,ÊóŸG Ωó≤àdGh

 º∏°ùdGh  øeC’G  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  áeGó¡dG  QÉµaC’G  áHQÉ

 âaôY Ée ∫hCG É¡æµd kÉÁób áYÉ°TE’G âaôY óbh ,»æWƒdG

 ‘ QƒædG IQƒ°U É¡àdhÉæJ »àdG ∂aE’G áKOÉM ‘ ΩÓ°SE’G ‘

 ™aGhO øY çóëàdG »Yƒ°VƒŸG øe π©dh ,ËôµdG ¿BGô≤dG

 ÉgAÉ°übEGh á≤«≤◊G π«∏°†J »gh É¡d èjhÎdGh áYÉ°TE’G

 »æjódG ´RGƒdG á∏b ¤EG Oƒ©Jh πbÉ©dG ™ªàéŸG ¿Gó«e øe

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  ¥É`̀Ø`̀NE’G  hCG  »°ùØf  ¢VôÃ  á`̀HÉ`̀°`̀UE’Gh

 ó°ù◊Gh á`````̀jQGOE’G  Ö`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ŸG  hCG  √É``̀÷G hCG  á`̀«`̀dÉ`̀ŸG  É``jGõ``ŸG

 ’ á≤«≤ëc ÉgÉæÑàj  ø`̀eh  á`̀YÉ`̀°`̀TE’G  ≥∏£e ø`̀e  IÒ`̀¨`̀dGh

 ÜÉH øe ¿ƒµJ óbh ¢SƒØædG ±É©°V øe ’EG ¿ƒµj ¿CG hó©j

 ≈Øîj ’h ,ÜÉÑ°SC’Gh ™aGhódG øe ÉgÒZh ìGõŸGh åÑ©dG

 ióeh á≤«≤◊G Ö««¨Jh äÉYÉ°TE’G ôWÉ ™«ª÷G ≈∏Y

 ¬FÉæH ‘ ∞«©°V ¬JGP ≈∏Y ÅØµæe ™ªà› áYÉæ°U ‘ √ôKCG

 ºK º¡JÉjƒæ©e õgh √OGôaCG ≈∏Y ÒKCÉàdG ádƒ¡°Sh ¬µ°SÉ“h

 äÉYÉ°TE’G  âaôY  Ée  ∫hCGh  º¡«∏Y  Iô£«°ùdG  ≈∏Y  IQó≤dG

 ¢ùaÉæŸG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ±ó¡d  Ühô`̀◊G  ‘  âfÉc  kÉÁób

 Gò¡d êÓ©dG ºgCG øeh ,¬H áÁõ¡dG ¥É◊EGh ¬àcôM π°Th

 QÉÑNE’G ò``̀NCGh π`̀Lh õ`̀Y ˆÉ`̀H ¿É```ÁE’G ájƒ≤J ƒ`̀g AGó``̀dG

 áYÉ°TE’G ≥∏£Ÿ í°üædG ¬«LƒJh É¡H á«æ©ŸG ÉgQOÉ°üe øe

 ™ªàéŸGh  OGô`̀aCÓ`̀d  IAÉ`̀°`̀SEÓ`̀d  kÉ©æe  º¡jójCG  ≈∏Y  ò``̀NC’Gh

 øe áYÉ°TE’G ∫hGóJ Èà©jh É¡ãH øe áaó¡à°ùŸG äÉ¡÷Gh

 á¡L â¡àfG Ée ≈àe á«µ∏°ùŸG áªcÉëª∏d áÑLƒŸG äÉØdÉîŸG

 ‹ÉàdÉHh á«aÉc ádOCG âeóbh É¡aÎ≤e áfGOEG ¤EG ≥«≤ëàdG

.É¡«∏Y áHƒ≤©dG ≥ëà°ùj

áYÉ°TE’G

A’ƒdG

 ΩÓ°SE’G  á©jô°T  ≥«Ñ£J  »∏Y  áµ∏ªŸG  ΩÉ¶f  Ωƒ≤j

 ∞dÉîj ¿ƒ`̀fÉ`̀b hCG ΩÉ`̀¶`̀f π`̀c Qó`̀¡`̀Jh kÉ`̀é`̀¡`̀æ`̀eh Ió`̀«`̀≤`̀Y

 »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ¬«dEG QÉ°TCG Ée ƒgh Ió«≤©dG √òg ΩÉµMCG

 áµ∏ªŸG  ‘  º`̀µ`̀◊G  óªà°ùj)  á©HÉ°ùdG  IOÉ``̀e  ‘  ºµë∏d

 áæ°Sh  ‹É©J  ˆG  ÜÉàc  øe  ¬à£∏°S  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ™«ªLh ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG Gò```g »`̀∏`̀Y ¿É``ª``cÉ``◊G É`̀ª`̀gh ¬`̀dƒ`̀°`̀SQ

 ¢VQÉ©àj  ’ A’ƒ`̀dG  Ωƒ¡Øe ∂dP ≈∏Yh (ádhódG  áª¶fCG

 CGóÑŸG  Gòg  ≥«≤– Öé«a ºK  øeh  »æjódG  Ωƒ¡ØŸG  ™e

 AGƒd Gƒ`̀∏`̀ª`̀M ø``̀‡ Ú`̀jô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀dG äÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀J ™`̀«`̀ª`̀L ‘

 …ODƒJ  »àdG  äÉeGõàd’G  º`̀gCG  øeh  ,øWƒdG  øY  ´ÉaódG

 ∞dBÉàdGh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ‘  ¢``̀UÓ``̀NE’G  CGó``̀Ñ``̀ŸG  Gò``̀g  ≥«≤ëàd

 Ée  πc  òÑfh  Ú∏eÉ©dGh  ÚØXƒŸG  ôFÉ°S  ÚH  »NBÉàdGh

 ≈ØY äGAÉ`̀YOGh äÉÑÑ°ùe øe º¡æ«H ábôØàdG ¤EG ƒYój

 É¡≤aGôeh  ádhódG  √õ¡LCG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ,øeõdG  É¡«∏Y

 ΩóYh ,Üƒ∏£ŸG ¬LƒdG ≈∏Y äÉeóÿG Ëó≤J π«Ñ°S ‘

 ábôØàdG ¤EG …OÉæJ »àdG äÓàµàdGh ¥ôØdG ™e ÜhÉéàdG

 äÉµ∏àªŸG  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  ,á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  ≥jõ“h

 ájOÉ©e ádhO ™e ¿hÉ©àdG ΩóYh É¡H Qô°†dG ¥É◊EG ΩóYh

 ±ƒbƒdGh ôeC’G I’ƒd áYÉ£dGh ™ª°ùdG ≥«≤–h OÓÑ∏d

 ∫ƒ≤dGh πª©dG ‘ ¢UÓNE’G ƒg ∫ƒ≤dG πª›h ,º¡Ø∏N

 ΩÓ°SE’G  AGƒd  Gƒ©aQ øjòdG  OÓÑdG  √òg IOÉ≤d  ˆG ó©H

.º¡d QÉ©°T √hòîJGh
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تقـــرير

السياسة العامة لقوات ا�من الخاصة 
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بين منسوبيها 

الرياض - مسفر البشر 
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  º``̀FGO  πµ°ûH  á`̀°`̀UÉ`̀ÿG  ø``̀eC’G  äGƒ``̀b  ≈©°ùJ

 á«æWƒdG  á«YÉªàL’G  É¡à«dhDƒ°ùe  ≥∏£æe  ø`̀e  º¡°ùJh  ,É¡«Hƒ°ùæe

 øe zô°ü©dG  áaBG{  äGQóîŸG ≈∏Y ¬HôM ™ªàéŸG ácQÉ°ûe ‘ á«æjódGh

 ≈∏Y  AÉæH  ∂dPh  ,É¡àëaÉµŸ  á«∏NGO  äGAGô``LEGh  á°SÉ«°ùd  É¡«æÑJ  ∫ÓN

 ‘ áë°VƒŸGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸG ‘ äGQóîŸG áëaÉµŸ á«æWƒdG á£ÿG

 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG äÉ«bÓNCG øY Ó°†a ,á«æWƒdG É¡à«é«JGÎ°SEG

.á«∏gC’Gh á«eƒµ◊G πª©dG äÉ°ù°SDƒe áaÉµd

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ Aƒ°V ‘ á°UÉÿG øeC’G äGƒb â∏ªY óbh

 ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ÊÉãdG  ÖFÉædG  õjõ©dG  óÑY  øH  ∞jÉf  Ò``eC’G  »µ∏ŸG

 ,äGQóîŸG  áëaÉµŸ  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQh  á«∏NGódG  ô`̀jRh  AGQRƒ``dG

 óªMCG  Ò`̀eC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á«∏NGódG  ôjRh ÖFÉf  äÉ¡«LƒJh

 á«æeC’G  ¿hDƒ°û∏d  á«∏NGódG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe  á©HÉàeh  ,õjõ©dG  óÑY  øH

 »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äGQó``î``ŸG  áëaÉµŸ  á«æWƒdG  áæé∏dG  ƒ°†Yh

 äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S ™°Vh ≈∏Y ,õjõ©dG óÑY øH ∞jÉf øH óª ÒeC’G

 á«é«JGÎ°S’G ™e πeÉµàJ á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh äGQóîŸG áëaÉµŸ á«∏NGO

 ™e ≈°TÉªàJh ,`g1429/11/12 ‘ IQOÉ°üdGh äGQóîŸG áëaÉµŸ á«æWƒdG

.»WÉ©àdG ô£N øe ájÉbƒ∏d áeÉ©dG ™ªàéŸG äÉ°SÉ«°S

 áëaÉµe áæ÷ ¢ù«FQ  ∞`̀∏`̀ÿG »`̀cô`̀J  /Ωó`̀≤`̀ŸG  í`̀°`̀VhCG  ,¬à¡L ø`̀e

 äÉ°SÉ«°ùdG √òg øe ±ó¡J äGƒ≤dG ¿CG ,á°UÉÿG øeC’G äGƒb ‘ äGQóîŸG

 äGQóîŸG áëaÉµe ‘ ™ªàéŸG ™e á∏YÉØdG  áªgÉ°ùŸG  ¤EG  äGAGô`̀LE’Gh

 »WÉ©àd  IOÉ°†ŸG  áaÉ≤ãdGh  »YƒdG  ô°ûf  ∫ÓN  øe  á«∏≤©dG  äGôKDƒŸGh

 ™æŸ É¡H ¥ƒKƒŸGh á«eÉ¶ædGh á«é¡æŸG ÒHGóàdG PÉîJGh ,IQÉ°†dG OGƒŸG

.É¡©ªà›h äGƒ≤dG ábhQCG ‘ äGQóîŸG IôgÉX QÉ°ûàfG

 É¡«Hƒ°ùæŸ ∞«≤ãJ èeGôH Ωó≤àH ,á°UÉÿG øeC’G äGƒb Ωõà∏J{ ™HÉJh

 äGôµ°ùŸGh  äGQó`̀î`̀ŸG  »WÉ©J  QÉ```KCGh  ô`̀WÉ`̀  ∫ƒ`̀M  ,πª©dG  äÉÄ«H  ‘

 πc »£©Jh  ,Oó`̀÷G  ÚHQóàŸG  º¡æª°V øeh ,áaÉc  á«∏≤©dG  äGôKDƒŸGh

 Iójó÷G ¬∏ªY áÄ«H ‘ á°ü°üîàe á«YƒJ πª©dÉH ≥ëà∏j ójóL πeÉY

 Gògh .äGQóîŸG »WÉ©J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG πeGƒ©dG ÖæŒ ≈∏Y √óYÉ°ùJ

 ô¡°TCG  6  πc  á`̀jQhO  áØ°üH  √QGôµJ  ºàjh  ,ôªà°ùe  ∞«≤ãJ  ƒg ∞«≤ãàdG

 πc ÉgÉ≤∏àj á«°SÉ°SCG  IOÉe OƒLh øY Ó°†a .πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y ºg øŸ

.z¬ÑjQóJ IÎa ∫ÓN ∂dPh ójóL ÜQóàe

 á°SÉ«°S ¿CG  ,áæé∏dG ƒ°†Y ¢SGOôdG ódÉN /Ωó≤ŸG QÉ°TCG  ,¬ÑfÉL øe

 øª°†àJ äGQó`̀î`̀ŸG Iô`̀gÉ`̀X áëaÉµŸ á`̀¡`̀Lƒ`̀ŸG á`̀°`̀UÉ`̀ÿG ø``̀eC’G äGƒ``̀b

 √ÉaQh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀◊G  :‘  πãªàJ  ,±Gó````̀gCG  á`̀Yƒ`̀ª`̀›  ≥«≤–

 h.äGQóîŸG »WÉ©J øe AÉØ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ º¡JóYÉ°ùeh Ú∏eÉ©dG

 áë°U Oó¡J »àdG  ô£ÿG πeGƒY øe πª©dG  áÄ«H áeÓ°S øe ócCÉàdG

 iƒà°ùe ¢†ØN ≈∏Y πª©dG h.•ÉÑ°†f’Gh á«LÉàfE’G ä’ó©eh OGôaC’G

 øeC’G äGƒb »Hƒ°ùæe ÚH »°ûØàdG øe äGQóîŸG IôgÉX ™æeh »WÉ©àdG

 áÑ¨e øe ÉgOGôaCG »ªëJ áæéd äGƒ≤dG â∏ qµ°T  •
ô°ü©dG áaBG øKGôH »a ´ƒbƒdG

á°UÉN äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°ùH äGQóîª∏d ió°üàdG •
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 á«LÉàfC’CG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ¢†ØN  h.á`̀°`̀UÉ`̀ÿG

 ÜÉ«¨dÉH ábÓY É¡d »àdG »WÉ©àdÉH á£ÑJôŸG

 Ú∏eÉ©∏d  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  Ëó`̀≤`̀J  .çOGƒ``````̀◊Gh

 IOÉYEGh  êÓ©dGh  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ∫ƒM

 AGƒ°S  áeó≤ŸGh  »WÉ©àdÉH  á≤∏©àŸG  π«gCÉàdG

 äÉ°ù°SDƒe  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  hCG  äGƒ``̀≤``̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e

 á«HÉéjE’G áªgÉ°ùŸG .º¡æe áÑjô≤dG ™ªàéŸG

 É¡FGƒàMGh IôgÉ¶dG á÷É©e ‘ ™ªàéŸG ™e

 RhÉéàd  ÚWÉ©àŸG  IóYÉ°ùe  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh

 äGƒb ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ájôµ°ù©dG áª¶fC’G á©«ÑWh ΩAÓàj ÉÃ º¡àeRCG

 ¤EG  »WÉ©àŸG  ∫ƒ°Uh ™æe ‘ ™ªàéŸG ™e áªgÉ°ùŸGh .á°UÉÿG ø`̀eC’G

 ôµÑŸG AGƒàM’G èeGÈd äGƒ≤dG »æÑJ ∫ÓN øe áeó≤àŸG ¿ÉeOE’G ádÉM

.»WÉ©àª∏d

 äGQóîŸG áëaÉµe √ÉŒ á∏eÉc É¡JÉ«dhDƒ°ùe äGƒ≤dG ≈æÑàJ{ ±É°VCGh

 Ú∏eÉ©dG ™ªàéŸG OGôaCG √ÉŒh É¡d á©HÉàdG πª©dG äÉÄ«H iƒà°ùe ≈∏Y

 øe  ∂dPh  ,É¡d  á©HÉàdG  á«ª«∏©àdGh  á«æµ°ùdG  äÉ©ªéŸGh  ºgô°SCGh  É¡H

 ∞«≤ãàdGh »YƒdG ô°ûf :á«dÉàdG äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdÉH É¡eGõàdG ∫ÓN

 πµ°ûH äGQóîŸG áëaÉµe äÓªM º«ª°üJ ∫ÓN øe äGQóîŸG QGô°VCÉH

 OGƒe  Úª°†J  .º`̀gô`̀°`̀SCGh  äGƒ`̀≤`̀dG  »Hƒ°ùæŸ  á¡Lƒe  ¿ƒ`̀µ`̀Jh  ,º¶àæe

 É¡Jóe RhÉéàJ »àdG äGQhódGh ,Oó÷G ÚHQóàª∏d á«°SÉ°SC’G ÖjQóàdG

 ÉgGƒàh IOÉŸG √òg ôjƒ£J ºàjh ,äGQóîŸG øY á«Ø«≤ãJ IOÉe øjô¡°T

 IôgÉ¶d á¡LƒŸG á«YƒàdGh ∞«≤ãàdG ÒjÉ©e ™e ΩAÓàj …ƒæ°S πµ°ûH

 ócCÉà∏d  É¡d  ÚÑ°ùàæŸG  ™«ª÷  ájQhódG  äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEG  .äGQóîŸG

 ¥Éëàd’G πÑb äÉ°Uƒëa AGôLEG .äGQóîª∏d º¡«WÉ©J ΩóY øe ôªà°ùŸG

 äGƒ≤dG ∞FÉXƒd Ωó≤àŸG áeÓ°S ¿Éª°†d á°UÉÿG øeC’G äGƒ≤H πª©dÉH

 á«FGƒ°û©dG äÉ°UƒëØdG AGôLEG .á«∏≤©dG äGôKDƒŸGh äGQóîŸG »WÉ©J øe

 øjô°TÉÑŸG  º¡JOÉb  πÑb  øe  OGô``̀aC’G  äÉ«cƒ∏°S  ó°UQ  .ôªà°ùe  πµ°ûH

 Qƒ£àJ ¿CG πÑb ôµÑe πµ°ûH É¡©e πeÉ©àdGh »WÉ©àdG äÉ«cƒ∏°S áÑbGôŸ

 ¿Éµ°SEG  ‘  ¿Éµ°ùdG  äÉ«cƒ∏°S  ó°UQ  .¿É``̀eOEG  ádÉM  ¤EG  »WÉ©àdG  ádÉM

 ÉÃ »WÉ©àdG ä’ÉM ™e πeÉ©àdGh ,¿GÒ÷G ihÉµ°T ∫ÉÑ≤à°SGh äGƒ≤dG

 ºé◊ ºFGódG º««≤àdG .»WÉ©àdG ô£N øe á«dÉN øµ°ùdG áÄ«H π©éj

 äGƒb ‘ äÉ°SGQódGh á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG ∫ÓN øe äGQóîŸG IôgÉX

 ‘ ÚWQƒàŸG  IóYÉ°ùe .ájƒæ°ùdG  É¡JGQƒ£J áÑbGôeh ,á°UÉÿG øeC’G

 áØ∏à  äÉ°SÉ«°Sh  èeGôH  ÈY  ,»WÉ©àdG  øY  ´Ó`̀bE’G  ≈∏Y  »WÉ©àdG

 ,‘É°ûàdGh êÓ©dG ƒëf º¡©aOh ôµÑe πµ°ûH ÚWÉ©àŸG AGƒàM’ á¡Lƒe

 ÚWÉ©àŸG  ™«é°ûJ  .»WÉ©àª∏d  ôµÑŸG  AGƒ``à``M’G  è`̀eGô`̀H  È`̀Y  ∂``̀dPh

 ∫ƒNód  º¡FÓeõd  hCG  º¡d  IóYÉ°ùŸG  Ö∏W  ≈∏Y  πª©dG  ‘  º¡FÓeRh

 ≥«Ñ£J .π`̀«`̀gCÉ`̀Jh êÓ``̀Y õ`̀cGô`̀Ÿ ÜÉ`̀gò`̀dG hCG ,ô`̀µ`̀Ñ`̀ŸG AGƒ``̀à``̀M’G è`̀eGô`̀H

 π«dO  ô°ûf  .»WÉ©àdG  øe  ó–  »àdG  á«∏NGódG  äGAGõ``̀÷Gh  äÉHƒ≤©dG

.zäGQóîŸG IôgÉX áëaÉµŸ á°UÉÿG øeC’G äGƒb á°SÉ«°S øY …ƒæ°S

 áëaÉµŸ á°UÉÿG øeC’G äGƒb á°SÉ«°S ¬«∏Y πªà°ûJ Ée ºgCG øe{ ±OQCGh

 »WÉ©àdG á∏µ°ûe á©«ÑWh ºéM ≈∏Y ±ô©àdG …QhO πµ°ûH ºàj ¿CG ,äGQóîŸG

 Ëó≤Jh Ú∏eÉ©dG äÉ«cƒ∏°S áÑbGôe ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe πª©dG áÄ«H ‘

 øe ≈∏YC’G äGQGOEÓ`̀d πª©dG áÄ«H ‘ »WÉ©àdG IôgÉX øY á`̀jQhO ôjQÉ≤J

 ÚWÉ©àe  ¢UÉî°TCG  AÉª°SCG  ôjQÉ≤àdG  øª°†J  ’h  ,É¡∏M  ≈∏Y  πª©dG  π`̀LCG

 ióe ôjQÉ≤àdG  √òg πª°ûJh  .Ú©e Qô°V º¡H  ≥ë∏j  ’ »µd Úæeóe hCG

 ióeh  ,¢ùµ©dG  hCG  IôgÉ¶dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀◊G  ‘  πª©dG  áÄ«H  áªgÉ°ùe

 ióeh  ,»WÉ©àdG  áaÉ≤K  ô°ûf  ≈∏Y  πª©J  πª©dG  áÄ«H  ‘  π`̀eGƒ`̀Y  Oƒ``̀Lh

 .»WÉ©àdG  ≈∏Y  ∫É`̀Ñ`̀bE’G  ‘  ºgÉ°ùJ  πªY  π`̀eGƒ`̀Y  hCG  πªY  •ƒ¨°V  Oƒ`̀Lh

 »æ¡ŸG AGOC’G äÉ«∏ªY ≈∏Y »WÉ©à∏d »Ñ∏°ùdG ôKC’G ôjQÉ≤àdG √òg ¢Vô©Jh

 äGóMƒd í«àj …òdG ôeC’G ƒgh .πª©dG ‘ äÉbÉØNE’Gh çOGƒ◊G çhóMh

 ‘ º¡°ùJ »àdG πeGƒ©dG á«ªæJ ≈∏Y πª©dG á`̀jQGOE’G ôjƒ£àdGh §«£îàdG

 ¬«LƒJ  É¡d  í«àjh  ,äGôKDƒŸG  »WÉ©Jh  äGQóîŸG  IôgÉX  QÉ°ûàfG  øe  ó◊G

 í«àJ  Éªc .äÉjƒà°ùŸG  πc ≈∏Y πª©dG  á°SÉ«°S  á©LGôeh ∞«≤ãàdG  äÉ«∏ªY

 ™e  πYÉØdG  πeÉ©àdG  á°Uôa  ±ô°ûª∏dh  ô°TÉÑŸG  ôjóª∏d  ôjQÉ≤àdG  √ò`̀g

 º¡°ùj …òdG ôeC’G ƒgh äÓµ°ûŸG »£îJ ≈∏Y Ú∏eÉ©dG IóYÉ°ùeh á∏µ°ûŸG

 øeh .äGƒ≤dG ™ªà› hCG äGƒ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y »WÉ©àdG IôgÉX ¢†ØN ‘

 Ó°†a Ú∏eÉ©dG áeÓ°Sh á«æ¡ŸG áë°üdG ä’ó©e øe »ªæj iôNCG á¡L

 äGƒb ∫ÉLôd áWƒæŸG ΩÉ¡ŸG AGOCGh πª©dG áÄ«H á«LÉàfEG  ä’ó©e IOÉjR øY

.zQGóàbGh IAÉØµH á°UÉÿG øeC’G

 áaÉ≤ãdGh »YƒdG ô°ûæf:∞∏îdG »côJ Ωó≤ªdG  •
πª©dG äÉÄ«H »a èeGôÑH »WÉ©àd IOÉ°†ªdG

 á°SÉ«°ùd  ±Gó`̀gCG  6  :¢SGOôdG  ódÉN  Ωó≤ªdG  •
äGQóîªdG áëaÉµe »a äGƒ≤dG

Ωó```≤ŸG

∞````∏ÿG »`````côJ
äGQóîŸG áëaÉµe áæ÷ ¢ù«FQ
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مقـــــال

جهود المملكة 
في التصدي 

ل�رهاب

 ºZôdÉH IÒNC’G áKÓãdG Oƒ≤©dG ∫ÓN âØ∏e πµ°ûH ÉgôWÉ âªXÉ©J IôgÉX ÜÉgQE’G ¿CG ¬«a ∂°T’ É‡

 øe kGóMGh ´Gô°üdG Èà©j »àdG äÉ©ªàéŸG ‘ á∏°UCÉàŸG ôgGƒ¶dG ΩóbCG øe ó©j √ôgÉ¶e ∞∏àîÃ ∞æ©dG ¿CG øe

 ÒµØJ ¿hO É¡JÉ«∏ªY ò«ØæJ øe É¡æµÁ ¿CG ¬fÉ°T øe Ée πc π¨à°ùJ á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G âëÑ°UCGh É¡JÉª°S ºgCG

 ∫ÉÑdG  ¥QDƒ`̀Jh  ™LÉ°†ŸG  ¢†≤J  âëÑ°UCÉa  ,ájƒæ©e hCG  ájOÉe QGô°VCG  ¥É`̀◊EG  hCG  ÒeóJ øe ∂dP  øY èàæj  Éª«a

 OÉ°üàb’Gh ±QGƒdG øeC’G ºàa ´õØdGh ™jhÎdG øWƒdG Ö«æéàd ∑ôëàdG ™ªàéŸGh ádhódG ≈∏Y É«ªàM ≈ë°VCÉa

.ÜÉgQEÓd áë«ë°üdG á¡LGƒŸÉH ÚàŸG

 ˆG  ≈∏°U  ≈Ø£°üŸG  áæ°Sh  ¿BGô≤dG  ÉgQƒà°SOh  ô¡£ŸG  ˆG  ´ô°ûH  ºµ–  »àdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh

 ‘ â∏ã“ á«HÉgQEG  ∫ÉªYC’ É¡FÉæHCG  ¢†©H øe ∞°SC’G ™e â°Vô©J »àdG  ⁄É©dG ¿Gó∏H øe √ó`̀MGh ,º∏°Sh ¬«∏Y

 √ô≤j ’Ée ∑GPh ,¢VQC’G ‘ kGOÉ°ùaEG »©°ùdGh ¢SÉædG áaÉNEGh ájƒ«◊G äBÉ°ûæŸG ÖjôîJh AÉeódG ∂Ø°Sh äGÒéØàdG

.IôgÉ¶dG ∂∏J øe óë∏d IÒÑc kGOƒ¡L ádhódG âdòH óbh áª«∏°S Iô£a ’h ´ô°T

 ,¬d …ó°üà∏d ‹hódG ™ªàéª∏d âª°†fGh kÉ«dhOh kÉ«∏ √Qƒ°Uh ¬dÉµ°TCG ™«ªéH ÜÉgQE’G áµ∏ªŸG âfGOCG ó≤dh

 »àdG AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«¡d á«Yô°ûdG ihÉàØdG ≈∏Y á«æÑŸG äGQGô≤dGh ÚfGƒ≤dG ø°ùH âªàgG :»∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏©a

 iód ≈£°SƒdG è¡æŸG π«°UCÉJh OÉ°TQE’ÉH ±ô£àdGh ƒ∏¨dG á÷É©Ã âªàgG Éªc ,kÉ«¨Hh kÉfGhóY √GôJh ÜÉgQE’G ΩôŒ

 ,∞«æ◊G »eÓ°SE’G øjó∏d á«≤«≤◊G IQƒ°üdG RGôHEGh ±ôëæŸG ôµØdG ∫É°üÄà°S’ á«YƒàdG ∫ÓN øe áÄ°TÉædG

 ¿É°†MCG  ‘ IôµÑe ø°S  ‘ ºgh AÉæHC’ÉH  êõ`̀dG  ¬æY èàæj  …ò`̀dG  ∂µØàdG  øe É¡«∏Y ®ÉØ◊ÉH Iô°SC’ÉH  âªàgGh

 kÉeGó©fGh k’ÓëfG QÉ°ù«dG ≈°übCG hCG kÉaô£Jh kGƒ∏Z Úª«dG ≈°übCG ‘ Gƒfƒµj ¿CG ÉeCÉa OÓÑdG √òg ≈∏Y øjóbÉ◊G

 ÜÉgQE’G áëaÉµe ‘ á°ü°üîàŸG á«æeC’G Iõ¡LC’G ájƒ≤Jh π«©ØJ ¿CG Éªc ,»£°SƒdG è¡æŸG øY øjó«©H ¥ÓNCÓd

 áeRÓdG áãjó◊G äGõ«¡éàdÉH º¡Jõ¡éa ,É¡JÉjƒdhCG øe ¿Éc º¡JAÉØch º¡JGQÉ¡e ™aQh É¡«dEG ÚÑ°ùàæŸG ÖjQóJh

 ihCÉe É¡∏©L »àdG OÓÑ∏d ¿ÉeC’G ΩÉª°U Gƒfƒµj »µd ΩÉ¶ædG ßØMh øeC’G áfÉ«°üd ∂dPh ∞bƒŸG Ö∏£J GPCG ´Oô∏d

.ÚØjô°ûdG Úeô◊G áeóîH ˆG É¡aô°Th É¡HQÉ¨eh ¢VQC’G ¥QÉ°ûe øe Úª∏°ùŸG IóÄaCG

 ‘ á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG á¡LGƒe óæY º°ùë∏d kÉeõMh áeGô°Uh kGÒÑc kÉbƒØJ ⁄É©∏d Iõ¡LC’G ∂∏J âàÑKCG óbh

 º¡æWhh ºgôeCG I’ƒd ºK º¡Hôd kGó¡Y º¡°ùØfCG ≈∏Y AÉ«ahC’G øeC’G ∫ÉLQ ™£b óbh ,áµ∏ªŸG ≥WÉæe øe OóY

.ÜÉgQE’G ôMóæjh IõYh áeGôµH AÉjôHC’G ¢û«©«d á«ë°†Jh AGóa º¡JÉ«M Gƒeó≤j ¿CG

 øe »Hô©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y »æeC’G ¿hÉ©àdG ‘ kGÒÑc kÉeÉ¡°SEG áµ∏ªŸG âª¡°SCG ó≤a :‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉeCG

 øe OóY ≈∏Y ™«bƒàdG ” ‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Yh ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ á«Hô©dG á«æeC’G äÉ«é«JGÎ°S’G ∫ÓN

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh ,ÜÉgQE’G ó°V ájƒb á∏ªM äòØf PEG ÜÉgQE’G áëaÉµŸ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ‘ âcQÉ°Th äÉ«bÉØJ’G

 äÉ°SÉ«°ùdGh §£ÿG QGôbEG ‘ RôHC’G QhódG ,á«∏NGódG ôjRh ÊÉãdG ÖFÉædG õjõ©dG óÑY øH ∞jÉf ÒeC’G »µ∏ŸG

 ‹hódG ™ªàéŸG áµ∏ªŸG âÑdÉW ÈªàÑ°S øe ô°ûY …OÉ◊G çGóMCG πÑ≤a ,ÜÉgQE’G áëaÉµŸ Iójó©dG èeGÈdGh

 äGP á«æeC’G äÉ«bÉØJ’G â©bh Éªc ádGó©∏d º¡Áó≤Jh Ú«HÉgQE’Gh ÜÉgQE’G ≈∏Y ¥ÉæÿG ≥««°†J ‘ ¿hÉ©àdÉH

 äÉ©ªàéŸGh ∫hódÉH  iPC’Gh Qô°†dG  ¥É◊EG  ¬fCÉ°T  øe Ée πµd ÉgQÉµæà°SG  ócDƒj  É‡ ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉµÃ á∏°üdG

.á«fÉ°ùfE’G

 ó≤Y  ¤EG  â``YO  ó≤a  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ™«ªL ≈∏Y  ¬à¡LGƒe  Üƒ``̀Lhh  ÜÉ```̀gQE’G  IQƒ`̀£`̀î`̀H  áµ∏ªŸG  ø`̀e  kÉ````̀cGQOEGh

 ≥aGƒŸG  ```̀g1425/12/28-25  øe IÎØ∏d ájOƒ©°ùdG áª°UÉ©dÉH ¬JÉ«dÉ©a äCGóH ÜÉ`̀gQE’G áëaÉµŸ ‹hO ô“Dƒe

 ‘ á«∏NGódG  ôjRh  ÊÉãdG  ÖFÉædG  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QÉ°TCG  Éªc  ¬aGógCG  ºgCG  øe ¿Éc  å«M ,Ω2005/2/8-5

 ™ªàéŸG ΩóîJ äÉ«°UƒàH êhôî∏d ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJh QÉµaC’G IQƒ∏Hh ∫hódG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J ¬àª∏c

.¬d …ó°üàdGh ÜÉgQE’G áHQÉ ‘ ‹hódG

 ¬KÉãàLGh ÜÉgQEÓd …ó°üàdG ‘ É¡≤Ñ°Sh É¡JOÉjQ ócDƒàd Gójôa Éfƒ∏°SG âé¡àfG áµ∏ªŸG ¿CÉH í°†àj ,Éæg øeh

 Ö«dÉ°SC’G ™‚CG øY ÚãMÉÑdGh Úªà¡ª∏d á¡Lh âëÑ°UCÉa QhódG ∂dP ¤EG √ô°SCÉH ⁄É©dG ø£ah ¬dƒ°UCG øe

.ºgGódG ô£ÿG ∂dP ìÉªL íÑµd

AGƒ∏dG

¢SÉgƒdG ø°ùM øH óª

ájÉª◊Gh øeC’G Iƒb óFÉb
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لمسة وفـــاءلمسة وفـــاء

 ôjôëàdG  ¢ù«FôH  á∏ã‡ (ø`̀eC’G  ¿É°Sôa) á∏› IQGOEG  âeÉb

 øeC’G  äGƒ≤d  óFÉb  ∫hC’  á°UÉN  IQÉjõH  ôjôëàdG  ¢ù«FQ  ÖFÉfh

 …òdGh ,…Ò£ŸG ∫Óg øH óª /≥jôØdG ‹É©`e ƒ`gh ,á°UÉÿG

 ¬é¡àæJ Üƒ∏°SCG Gògh `g1382 ΩÉY É¡JCÉ°ûf ¿ÉHEG äGƒ≤dG IOÉ«b ¤ƒJ

 øe Gƒeób øjòdG äGƒ≤dG »Hƒ°ùæe ™e π°UGƒà∏d (øeC’G ¿É°Sôa)

 AÉ≤∏dG CGóH Góbh .º¡æWh áeóN ‘ ÒãµdG A»°ûdG ºgó¡Lh ºgôªY

 á«∏NGódG IQGRh äCÉJQG å«M äGƒ≤dG ICÉ°ûf øY πª› ¢VGô©à°SÉH

 õjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN É¡°SCGQ ≈∏Yh

 ¢VÉjôdG  áWô°T  ∞«∏µàH  ,(∑Gò```̀fBG  á«∏NGódG  ô``̀jRh)  ˆG  ¬ªMQ

 ƒª°S  á°SGôM  ¤ƒàJ  É¡«Hƒ°ùæe  IÒN  øe  áYƒª›  ¢ü«°üîàH

 å«M .ˆG ¬ªMQ õjõ©dGóÑY øH π°ü«a ∂∏ŸG  ∑Gò`̀fBG  ó¡©dG  ‹h

 ¤hC’G  IGƒædG  â∏µ°ûJ  å«M  ÉgQƒ£J  πMGôe  ¬«dÉ©e  ¢Vô©à°SG

 ,ΩÉ©dG øeC’ÉH á£ÑJôe âfÉch `g1382 ΩÉY áé◊G …P ‘ äGƒ≤∏d

 åMÉÑŸÉH  É¡£HQh ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ø`̀e É¡∏°üa ” ```̀g1389  ΩÉ`̀Y  ‘h

 á°UÉÿG ø`̀eC’G  Iƒb ¤EG  ÉgÉª°ùe Ò¨J ``̀g1391  ΩÉY ‘h ,áeÉ©dG

 íÑ°üàd  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀H  É¡£HQh  áeÉ©dG  åMÉÑŸG  øY  É¡∏°üah

óFÉb ∫hCG

á°UÉîdG øeC’G äGƒ≤d

óFÉb ∫hCG

á°UÉîdG øeC’G äGƒ≤d

الفريق الركن
محمد بن هالل المطيري

الرياض- هيئة التحرير:
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 •ÉÑ°†dG áæ÷ ‘ ájƒ°†Yh á∏≤à°ùe á«fGõ«e É¡d kÓ≤à°ùe kÉYÉ£b

 á°UÉÿG øeC’G Iƒb øe ÉgÉª°ùe πjó©J ” `g1398 ΩÉY ‘h ,É«∏©dG

 .á°UÉÿG øeC’G äGƒb ¤EG

 ∂dP  ‘ äGƒ`̀≤`̀dG  »Hƒ°ùæŸ  ÖjQóàdG  ∫ƒ`̀M ∫GDƒ`̀°`̀S  øY √OQ  ‘h

 ™HÉàj  ¿É``c  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  ƒª°S  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ`̀°`̀TCG  ,â`̀bƒ`̀dG

 ´É£≤dG  IAÉØc  ™`̀aQ  ‘  á«ªgCG  øe  ÖjQóà∏d  ÉŸ  ΩÉªàgÉH  ´ƒ°VƒŸG

 äGƒ≤dG ¿CG ¬«dÉ©e ¿ÉHCG å«M ,¬àjõgÉL ™aQ ‹ÉàdÉHh ,¬«Hƒ°ùæeh

 ≈∏Y Gƒ∏°üë«d OGôaC’Gh •ÉÑ°†dG øe É¡«Hƒ°ùæe çÉ©àHG ‘ äCGóH

 á≤jó°üdGh á«Hô©dG ∫hódG ¤EG á«°ü°üîàdGh á«ÁOÉcC’G äGQhódG

 ‘ äGƒ≤dG ÜÉ©«à°SG áYô°S øY ∫GDƒ°S ‘h ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏à ‘

 ôcP ,ájôµ°ù©dG äGó©ŸGh äGõ«¡éàdG øe ójóé∏d ¤hC’G É¡∏MGôe

 áÑcGƒe IQhô°V ≈∏Y õcôJ âfÉc ôeC’G I’h äÉ¡«LƒJ ¿CG ¬«dÉ©e

 äGAÉØµdG  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  πª©dGh  ójóL  πc  ‘  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG

 π©ØdÉH çóM Ée Gò`̀gh ,êQÉ``ÿGh πNGódG øe Iõ«ªŸG äGÈ`̀ÿGh

 ≈∏Y É¡JÓ«ãe »gÉ°†J Ωƒ«dG á°UÉÿG øeC’G äGƒb âëÑ°UCG å«M

 .⁄É©dG iƒà°ùe

 √òg ôeCG I’ƒd ºK ˆ ôµ°ûdÉH ¬«dÉ©e ¬ qLƒJ ,AÉ≤∏dG ΩÉàN ‘h

 ájÉYQ  ø`̀e  …ôµ°ù©dGh  »`̀æ`̀eC’G  ´É£≤∏d  ¬fƒdƒj  É`̀e  ≈∏Y  OÓ`̀Ñ`̀dG

 øeC’G  äGƒ`̀b  óFÉb  IOÉ©°ùd  ¿ÉæàeGh  ôµ°T  áª∏c  ¬Lh ºK  ΩÉªàgGh

 ¬FÉæHCG  ¤EGh ÊÉ`̀ª`̀©`̀dG ó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀ª`̀ /ø``̀cQ AGƒ``∏``dG á`̀°`̀UÉ`̀ÿG

 ôcP  Éªc  ÉgÈà©j  »`̀à`̀dGh  OGô```̀aCGh  •ÉÑ°V  ø`̀e  äGƒ`̀≤`̀dG  »Hƒ°ùæe

 áHô¨à°ùŸG ÒZh áÁôµdG áàØ∏dG √òg ≈∏Y á«fÉãdG ¬Jô°SCG ¬«dÉ©e

 Ö◊Gh AÉaƒdG ≈∏Y ´ôYôJh CÉ°ûf …òdG ‘ƒdG ó∏ÑdG Gòg AÉæHCG øe

 .¬Ñ©°Th ¬JOÉ«≤d
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من ذاكرة القوات

60`g1431 Ö``LQ - ∫hC’G Oó©dG

زيارة وزير الداخلية الكويتـي  لقــــــــــــــــــوات ا�من الخاصة في ١٤٠٤/٩/٨هـ
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زيارة وزير الداخلية الكويتـي  لقــــــــــــــــــوات ا�من الخاصة في ١٤٠٤/٩/٨هـ
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كلمات مضيئةكلمات مضيئة

 Ωóîj ø`̀e πµH ô`̀î`̀aCG »`̀æ`̀fEG

 ,ø«ª∏°ùªdG  Ωó`̀î`̀jh  ,ΩÓ``̀°``̀SE’G

 º```̀¡```̀eó```̀NCG π````̀ H ,º````¡````H õ`````̀à`````̀YCGh

 »æfEGh  ,º```̀gó```̀jDhCGh  º`̀gó`̀YÉ`̀°`̀SCGh

 ≈∏Y ¢SódG ∫hÉëj øe πc â≤eCG

 ƒdh  ,ø«ª∏°ùªdG  ≈`̀∏`̀Yh  ø`̀jó`̀dG

 ,ÉeÉ≤e ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ≈`̀ª`̀°`̀SCG ø`̀e ¿É``̀c

.áfÉµe ºgÓYCGh

- ˆG ¬ªMQ -  Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY ∂∏ªdG

 øe Éæ∏≤æa ΩÓ°SE’G  AÉ`L

 ≈∏YCG  ≈`̀dEG  áfÉ¡ªdGh  á©°†dG

 ¢SÉædG  ™æeCG  É`æµa  äÉ`̀LQó`̀dG

 Éæch  IOÉ```̀≤```̀dG  É``̀æ``̀c  h  É``̀Ñ``̀fÉ``̀L

.ˆG ≈dEG ø«YGódG IGó¡dG

         - ˆG ¬ªMQ - õjõ©dG óÑY øH Oƒ©°S ∂∏ªdG

 ó∏ÑdG  Gò``````̀g  »`````̀a  É`````̀æ`````̀fEG

 ≈∏Y Éæ°ùØfCG  ógÉ©f  ∞jô°ûdG

 ` ¬Jƒbh ˆG ∫ƒëH ` ¿ƒµf ¿CG

 ø«YGO ,ˆG á©jô°ûd  kÉeGóN

 ™e  ø``̀«``̀fhÉ``̀©``̀à``̀e  ,ˆG  ≈``````̀dEG

 »a  ø«ª∏°ùªdG  É`̀æ`̀fGƒ`̀NEG  π`̀c

 Iô°üf ¬«a Éªd ¢VQC’G QÉ£bCG

.øjódG Gòg

- ˆG ¬ªMQ - õjõ©dGóÑY øH π°ü«a ∂∏ªdG

 OÓÑdG  √ò````̀g  »```̀a  ø``̀ë``̀f

 ¿ƒµ°ùªàe ÉæfCG õà©fh ôîàØf

 ,á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G É``̀æ``̀Jó``̀«``̀≤``̀©``̀H

 ¢ùØædÉH  É¡æY  ™aGóf  ±ƒ°Sh

.¢ù«ØædGh

- ˆG ¬ªMQ - õjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ªdG

 øe ô«N …ƒ≤dG øeDƒªdG ¿C’

 ¢Uôëf ÉæfEÉa ∞«©°†dG øeDƒªdG

 ájƒb ájOÉ°üàbG IóYÉb AÉæH ≈∏Y

 ¿É°ùfE’G  É`̀¡`̀Jó`̀YÉ`̀b  h  É`̀¡`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG

 ¬«a »``̀æ``̀Ñ``̀f  …ò``````̀dG  …Oƒ``̀©``̀ °``̀ù``̀dG

 πeÉ©àdG  äÉjóëJ  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG

.ô°ü©dG äGõéæe ™e

- ˆG ¬ªMQ - õjõ©dGóÑY øH ódÉN ∂∏ªdG
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 πH  ÜÉ````̀gQEÓ````̀d  ¿É``̀µ``̀e  ’

 ôµa πµdh ¬d º°SÉëdG ´OôdG

 ∞WÉ©àj  …CGQ  π`̀µ`̀dh  ¬`̀jò`̀¨`̀j

.¬©e

- ˆG ¬¶ØM - õjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ªdG

 π≤j ’ …ô`̀µ`̀Ø`̀dG  ø````̀eC’G

 ób πH ΩÉ©dG ø`̀eC’G øY Gó`̀HCG

 ∑ôëªdG  ¬````̀fC’  º````̀gCG  ¿ƒ``̀µ``̀j

.¿É°ùfEÓd

- ˆG ¬¶ØM - õjõ©dGóÑY øH ∞jÉf ô«eC’G

 ¿ƒ«HÉgQE’G  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  É`̀e

 GQGô````̀°````̀UEG  ’EG  É```̀fó```̀jõ```̀j  ø````d

 áÄØdG  √ò``````g  ∫É``̀°``̀ü``̀Ä``̀à``̀°``̀S’

.ádÉ°†dG

- ˆG ¬¶ØM - ∞jÉf øH óªëe ô«eC’G

 ájOƒ©°ùdG  äGƒ```̀≤```̀dG  ¿EG

 »a á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG É`̀¡`̀JQó`̀b â`̀à`̀Ñ`̀KCG

 ΩGóîà°SGh  ∫É``̀à``̀≤``̀dG  ¿ƒ``̀æ``̀a

 ó«édG  §«£îàdGh  ìÓ°ùdG

 ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG á¡LGƒªd

 »àdG  Ió``̀≤``̀©``̀ª``̀dG  á``̀«``̀∏``̀Ñ``̀é``̀dG

 ø«∏∏°ùàªdG  êGô``̀NEÉ``̀H  â`̀¡`̀à`̀fG

É¡°VQCG ≈dEG

         - ˆG ¬¶ØM - õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S ô«eC’G

 Gójó¡J  πµ°ûj  ÜÉ```̀gQE’G

 É``̀æ``̀JÉ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀à``̀µ``̀ª``̀d Gô````̀«````̀£````̀N

 Éæª«bh ÉæàHGƒKh ,ájQÉ°†ëdG

 É````̀æ````̀JGhô````̀Kh ,á``````̀«``````̀bÓ``````̀NC’G

 ¬à¡LGƒe  ¿EGh  ,á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG

 ≥≤ëàJ ¿CG øµªj ’ ¬KÉãàLGh

 »é«∏N ó¡L ∫Ó`̀N øe ’EG

.¥OÉ°Uh ≥°ùæe »dhOh

- ˆG ¬¶ØM - õjõ©dGóÑY øH óªMCG ô«eC’G
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فرسان حول الرسول

áÑbGôe áHÉë°üdG ôãcCG

á«eƒ«dG IÉ«ëdGh ∑QÉ©ªdG »a

áÑbGôe áHÉë°üdG ôãcCGáÑbGôe áHÉë°üdG ôãcCGáÑbGôe áHÉë°üdG ôãcCG

á«eƒ«dG IÉ«ëdGh ∑QÉ©ªdG »aá«eƒ«dG IÉ«ëdGh ∑QÉ©ªdG »aá«eƒ«dG IÉ«ëdGh ∑QÉ©ªdG »a

الزبير بن العوام 
حواري الرسول 

صلى ا¥ عليه وسلم 

:¬Ñ°ùf

 øH iõ©dG óÑY øH ó°SCG  øH ó∏jƒN øH ΩGƒ©dG øH ÒHõdG ƒg

.Iôé¡dG  πÑb  28  áæ°S  ó`̀dh  .…ó`̀°`̀SC’G  »°Tô≤dG  ÜÓ`̀c  ø`̀H  »°üb

 røn©a  , pº∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  »∏°U  ∫ƒ°SôdG  …QGƒ`̀M  ƒg  ˆG  óÑY  ƒ`̀HCGh

 p¬ r«n∏ nY 
o s
ˆG ≈s∏ n°U t» pÑsædG n∫É nb : n∫É nb o¬ ræ nY 

o s
ˆG n» p°VnQ ˆG óÑY øH ôpHÉ nL

 sº oK ,Énf
n
CG : o rÒnH tõdG n∫É nb pÜG nõ rM

n
C r’G nΩ rƒnj z pΩ rƒ n≤ rdG p nÈ nîpH »pæ« pJrCÉ nj rø ne{ : nºs∏ n°S nh

 ≈s∏ n°U t» pÑsædG n∫É n≤ na ,Énf
n
CG : o rÒnH tõdG n∫É nb z pΩ rƒ n≤ rdG p nÈ nîpH »pæ« pJrCÉ nj rø ne{ : n∫É nb

 .z rÒnH tõdG s… pQG nƒ nMnh É vj pQG nƒ nM x» pÑnf uπ oµ pd s¿pEG{ : nºs∏ n°S nh p¬ r«n∏ nY 
o s
ˆG

 ˆG ≈∏°U -  ∫ƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ™`̀e  ¬Ñ°ùf  ΩGƒ`̀©`̀dG  ø`̀H  Ò`̀Hõ`̀dG  »≤à∏jh

 áªY (á«Ø°U) ¬eCG  ¿CG  Éªc ...(ÜÓ`̀c øH »°üb) ‘ -º∏°Sh ¬«∏Y

 ™«aQ ¿Éc ,ÚbÉ£ædG äGP ôµH »HCG âæH AÉª°SCG ¬àLhRh ,ˆG ∫ƒ°SQ

 É°†jôY  √DhGô``̀Kh  áëLÉf  IQÉ`̀Œ  ôjój  ,πFÉª°ûdG  º«¶Y  ∫É°üÿG

 .Éæjóe äÉe ≈àM ΩÓ°SE’G ‘ ¬≤ØfCG ¬æµd

 :¬ØbGƒeh ¬eÓ°SEG

 ¿Éch  ,áæ°S  Iô°ûY  ¢ùªN  √ôªYh  ΩGƒ©dG  øH  ÒHõdG  º∏°SCG

 É°SQÉa ¿Éc óbh ,ΩÓ°SE’ÉH GƒYQÉ°S øjòdG πFGhC’G á©Ñ°ùdG øe

 ΩÉjCG  »Øa  ,ΩÓ°SE’ÉH  ô¡°T  ∞«°S  ∫hCG  ƒg  ¬Ø«°S  ¿EGh  ,ÉeGó≤e

 Éªa ,πàb ób ËôµdG ∫ƒ°SôdG ¿CÉH á©FÉ°T äô°S ¤hC’G ΩÓ°SE’G

 ´QGƒ°T ‘ QÉ°Sh ,¬≤°ûàeGh ¬Ø«°S πà°SG ¿CG ’EG ÒHõdG øe ¿Éc

 ¬«∏Y ˆG ≈∏°U- ∫ƒ°SôdG ¬«≤d áµe ≈∏YCG ‘h,QÉ°üYE’Éc áµe

 ∫ƒ°SôdG ¬«∏Y ≈∏°üa ...CÉÑædG √ÈNCÉa ,¬H GPÉe ¬dCÉ°ùa -º∏°Sh

 ™«ªL ‘ Gô`̀°`̀VÉ`̀M  ¿É``̀ch  ,Ö∏¨dÉH  ¬Ø«°ùdh  Ò`̀ÿÉ`̀H  ¬`̀d  É``̀YOh

 ∫Éà≤dÉH º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ∑QÉ©ŸG

 ¿Éc »àdG  ΩÉ¡ŸG  ¢†©H ¤EG  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y ¬Hóàæj ⁄ Ée ¬eÉeCG

 óMG ácô©e ‘ Éªc Gójó°T ’Éàb ¬æY πJÉ≤j ¿Éch ,É¡d √QÉàîj

 .∑QÉ©ŸG øe ÉgÒZh

:√È°Uh ¬fÉÁEG

 ój  ≈∏Y  ÜGò`̀©`̀dG  øe  kÉÑ«°üf  -¬æY  ˆG  »°VQ-  ÒHõ∏d  ¿É`̀ch

 ≥gõJ  »`̀c  QÉædÉH  ¬«∏Y  ø`̀Nó`̀jh  Ò°üM  ‘  ¬Ø∏j  ¿É`̀c  ó≤a  ,¬ªY

...(ÜGò`̀©`̀dG  Gò`̀g  ∂æY  CGQOCG  óª  Üô`̀H  ôØcCG)  ¬jOÉæjh  ,¬°SÉØfCG

 πYÉ°ûeh  ió¡dG  í«HÉ°üe  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  ˆG  ∫ƒ°SQ  áHÉë°U

 ¿ƒµdG äGAÉ°†a CÓÁ ÉgDhƒ°V Ωƒ‚ , IÉ«◊G √òg ‘ Éæ≤jôW áªàY Éæd ÒæJ

 Öéj äGAÉ°VEGh É¡«∏Y Aƒ°†dG §∏°ùf ¿G Öéj äÉ«∏Œ º¡æe πµd í«°ùØdG

 kÉ°Uƒ°üN á°UÉÿG øeC’G äGƒb  ‘ π°SGƒÑdG ÉfOƒæLh kÉeƒªY É¡H Òæà°ùf ¿CG

.¬é¡f ≈∏Y ¿hÒ°ùj kÉ°SGÈf º¡d ¿ƒµJ »c
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 ôLÉ¡jh  .(Gó``̀HCG  ôØµ∏d  Oƒ`̀YCG  ’  ,ˆGh  ’)  ¢†¨dG  ≈àØdG  Ö«é«a

 ™e É¡∏c ógÉ°ûŸG ó¡°û«d Oƒ©j ºK ,ÚJôé¡dG á°ûÑ◊G ¤EG ÒHõdG

.º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U- ∫ƒ°SôdG

: áë∏Wh ÒHõdG

 Éª¡a ,ˆG ó«ÑY øH áë∏W ™e kÉehO ÒHõdG ôcP §ÑJôj

 áYÉé°ûdGh  AÉî°ùdGh  AGÌ`̀dGh  ICÉ°ûædG  ‘  ¿É¡HÉ°ûàe  ¿ÉæK’G

 øe  Éª¡a  kÉ¡HÉ°ûàe  ¿É``̀c  ÉªgÒ°üe  ≈`̀à`̀Mh  ,ø`̀jó`̀dG  Iƒ``̀bh

 ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG Éª¡æ«H ≈NBGh ,áæ÷ÉH øjô°ûÑŸG  Iô°û©dG

 ç qó–h  ,¬©e  áHGô≤dÉHh  Ö°ùædÉH  ¿É©ªàéjh  ,º∏°Sh  ¬«∏Y

 ÒHõdGh áë∏W :kÓFÉb ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG Éª¡æY

 øjòdG áà°ùdG iQƒ°ûdG ÜÉë°UCG øe ÉfÉch .áæ÷G ‘ …GQÉL

 QÉ«àN’  ¬æY  ˆG  »°VQ  ÜÉ£ÿG  øH  ôªY  Éfó«°S  ºgQÉàNG

.¬àØ«∏N

: óMCG IhõZ

 ,áµe ¤EG  kÉ©LGQ ¢ûjôb ¢û«L Ö∏≤fG ¿CG  ó©Hh ,óMCG  IhõZ ‘

 ÒHõdGh  ô`̀µ`̀H  ƒ``̀HCG  Éfó«°S  º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  ∫ƒ`̀°`̀Sô`̀dG  Üó``̀f

 ó«°S  OÉ≤a  ,¬JOQÉ£eh  Úcô°ûŸG  ¢û«L  Ö≤©àd  Éª¡æY  ˆG  »°VQ

 É¡«a GRô`̀HCG  á«cP  IOÉ«b Úª∏°ùŸG  øe Ú©Ñ°S  ÒHõdGh  ôµH  ƒ`̀HCG  Éf

 ¢û«÷ áeó≤e º¡fCG  âæX ¢ûjôb ¿CG  ≈àM ,Úª∏°ùŸG  ¢û«L Iƒb

.ÚHQÉg GƒYô°SCÉa º¡JOQÉ£Ÿ ΩOÉ≤dG ∫ƒ°SôdG

: á¶jôb ƒæH

 øe{ :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫Éb ,¥óæÿG Ωƒj ‘h

 ÉgOÉYCÉa  .É``̀fCG  :Ò`̀Hõ`̀dG  ∫É`̀b  ?á`̀¶`̀jô`̀b  »æH  ÈîH  Éæ«JCÉj  π`̀LQ

 áãdÉãdG É¡dÉbh ÉfCG :ÒHõdG ∫Ébh º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG

 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫É≤a ,ÉfCG : ÒHõdG ∫Éb ∂dòch

 ∫ÉW ÚMh .z»àªY øHGh …QGƒ`̀M ÒHõdGh …QGƒ`̀M »Ñf πµd{:

 ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG π°SQCG ,Gƒª∏°ùà°ùj ¿CG ¿hO á¶jôb »æH QÉ°üM

 ø°ü◊G ΩÉ`̀eCG  ÉØbƒa ÖdÉW »`̀HCG  øH  q»∏Yh ÒHõdG  º∏°Sh  ¬«∏Y

 º¡æ°üM º¡«∏Y qøëàØæd hCG IõªM ¥GP Ée qøbhòæd ˆGh :¿GOOôj

 ¬HGƒHCG ÉëàØj ¿CG ÉYÉ£à°SGh ø°ü◊G πNGO Éª¡«°ùØæH É«≤dCG ºK

.Úª∏°ùª∏d

: ÚæM Ωƒj

 ¿RGƒg º`̀«`̀YR ±ƒ`̀Y ø`̀H ∂`̀dÉ`̀e Ò`̀Hõ`̀dG ô°üHCG  ÚæM Ωƒ`̀j ‘h

 ≥∏«a §°Sh kÉØbGh √ô°üHCG  ,Ihõ¨dG  ∂∏J ‘ ∑ô°ûdG  ¢Tƒ«L óFÉbh

 ºgó©HCGh  º¡∏ª°T  âà°Th  ,√ó`̀Mh  ºgó°ûM  ºëàbÉa  ¬HÉë°UCG  øe

.Úª∏°ùŸG ≥jôW øY

: IOÉ¡°û∏d ¬ÑM

 ¿EG :∫ƒ≤j ¿Éµa ,IOÉ¡°û∏d Ö◊G ójó°T ΩGƒ©dG øH ÒHõdG ¿Éc

 »ª°SC’ ÊEGh ,AÉ«ÑfC’G AÉª°SCÉH ¬«æH »ª°ùj ˆG ó«ÑY øH áë∏W

:¿hó¡°ûà°ùj º¡∏©d AGó¡°ûdG AÉª°SCÉH »æH

.¢ûëL øH ˆG óÑY ó«¡°ûdÉH kÉæª«J ˆG óÑY √ódh ≈ª°ùa

.hôªY øH QòæŸG ó«¡°ûdÉH kÉæª«J QòæŸG √ódh ≈ª°Sh

.hôªY øH IhôY ó«¡°ûdÉH kÉæª«J IhôY √ódh ≈ª°Sh

.Ö∏£ŸG óÑY øH IõªM ó«¡°ûdÉH kÉæª«J IõªM √ódh ≈ª°Sh

.ÖdÉW »HCG øH ôØ©L ó«¡°ûdÉH kÉæª«J ôØ©L √ódh ≈ª°Sh

.ÒªY øH Ö©°üe ó«¡°ûdÉH kÉæª«J Ö©°üe √ódh ≈ª°Sh

.ó«©°S øH ódÉN ó«¡°ûdÉH kÉæª«J ódÉN √ódh ≈ª°Sh

.Ée kÉeƒj IOÉ¡°ûdG GƒdÉæj ¿CG kÉ«LGQ ºgÉª°SCG Gòµg

: ¬à«°Uh

 ,¬à«FGóah ¬àYÉé°Th √OƒL ≥∏£æe øe ˆG ≈∏Y ¬∏cƒJ ¿Éc

 ¬fƒjO AÉ°†≤H ˆG óÑY √ó`̀dh  ≈°UhCG  ,¬MhôH Oƒéj ¿Éc ÚMh

 :ˆG  óÑY  ¬dCÉ°ùa  .…’ƒ``̀Ã ø©à°SÉa  ø`̀jO  ∑õ`̀é`̀YCG  GPEG  : kÓ`̀FÉ`̀b

.Ò°üædG  º`̀©`̀fh  ¤ƒ``̀ŸG  º`̀©`̀f  ,ˆG  :¬`̀HÉ`̀LCÉ`̀a  ?  »æ©J  ¤ƒ``̀e  …CG

 ’EG ¬æjO ‘ áHôc øe â©bh Ée ˆG ƒa :ó©H Éª«a ˆG óÑY ∫ƒ≤j

.¬«°†≤«a ,¬æjO p¢†bG ÒHõdG ¤ƒe Éj : â∏b

 : IOÉ¡°ûdG

 RƒeôL øHG √ÉJCÉa ,»∏°üj ∫õf ,´ÉÑ°ùdG …OGƒH ÒHõdG ¿Éc ÉŸ

 ,ÒHõdG ¬∏à≤H √ô°ûÑj q»∏Y ¤EG πJÉ≤dG ´QÉ``°Sh ,¬∏à≤a ¬Ø∏```N øe

 :∫Ébh π````LôdG  Oô£H ô`̀eCGh  ¬æY ˆG »°VQ q»∏Y Éfó«``°S  QÉãa

 ÒHõdG  ∞«°S  iCGQ  ÉeóæY  ≈µHh  QÉædÉH  á«Ø°U  øHG  πJÉb  ô q°ûoH

 ∫ƒ°SQ  ø`̀Y Üô`̀µ`̀dG  ¬ÑMÉ°U ¬`̀H  Ó`̀L ˆGh ÉŸÉW ∞«°S  :∫É``̀bh

.ˆG
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مقـــــال

رسالة إلى
رجل ا�من

 øe ¿ƒµàd ∑QÉàNG …òdG πLh õY ˆG óªMCG ,øeC’G πLQ »NCG

 ` ÉfOÓH ¿EG º∏YGh ,ó«MƒàdG OÓH øY ∂°ùØæH ∂YÉaóH øjógÉéŸG

 ∂Ø°ùJ âLôN »àdG ábQÉŸG áÄØdG áæàa »g áæàØH äôe  ̀ˆG É¡°SôM

 A»°ùJh ,ÚæeB’G ´hôJh ,Oƒ¡©dG ¢†≤æJh ,·òdG Qó¨Jh ,AÉeódG

 øjQOÉÑŸG  π``̀FGhCG  ø`̀e  ˆG  ∑É``YQ  âæch  ,Úª∏°ùŸGh  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¤EG

 áYÉé°ûdG ‘ á∏ãeC’G ´hQCG  ∂fGƒNEGh âfCG  âHô°V óbh ,º¡à¡HÉéŸ

 ÊEÉa  ∂dP  ™eh  ,πãŸG  Üô°†e  ”ô°U  ≈àM  á«FGóØdGh  ádÉ°ùÑdGh

 »NCG  ∑ô`̀cPCG  ,ÚæeDƒŸG  ™ØæJ iôcòdG PEG  π¡Œ â°ùd ÉÃ ∑ô`̀cPCG

 ∂Øbƒe  ÜGƒ°üH  kÉæ«≤jh  kÉ°SÉªMh  kÉJÉÑK  ∑ójõj  ÉÃ  ø`̀eC’G  πLQ

 :»∏j ÉÃ ∑ôcPCG º©f ..∂à«°†b ádGóYh

 äÉe …òdG  è¡æŸGh áæ°ùdG  ¿CG  ø`̀eC’G  πLQ »NCG  º∏YCG  :k’hCG

 ÚH ó`̀bh  ,√ó`̀jô`̀j  Éæ∏c  ,º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U ˆG  ∫ƒ°SQ  ¬«∏Y

 äÉª∏µH πÑæM øH óªMCG ΩÉeE’G áYÉª÷Gh áæ°ùdG πgCG ΩÉeEG ∂dP

 kÓLQ ¿ƒ©Ñ°S  ™ªLCG  :ˆG ¬ªMQ :∫É≤a ,Ö`̀gP  øe AÉÃ ÖàµJ

 áæ°ùdG  ¿CG  ≈∏Y  QÉ°üeC’G  AÉ¡≤ah  Úª∏°ùŸG  áªFCGh  Ú©HÉàdG  øe

 É°VôdG É¡dhCG :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ É¡«∏Y ≈aƒJ »àdG

 ÉÃ òNC’Gh ,¬ªµM â– È°üdGh ,√ôeC’ º«∏°ùàdGh ,ˆG AÉ°†≤H

 ¿ÉÁE’Gh ˆ πª©dG ¢UÓNEGh ,¬æY ≈¡f ÉªY »¡ædGh ,¬H ˆG ôeCG

 ‘ äÉ`̀eƒ`̀°`̀ü`̀ÿGh ∫ó``̀÷Gh AGô``̀ŸG ∑ô``̀Jh ,√ô`̀°`̀Th √Ò`̀N Qó`̀≤`̀dÉ`̀H

  ôLÉah mônH áØ«∏N πc ™e OÉ¡÷Gh ,ÚØÿG ≈∏Y í°ùŸGh ,øjódG

 πªYh l∫ƒ`̀b ¿É``̀ÁE’Gh á∏Ñ≤dG π`̀gCG  øe äÉ`̀e øe ≈∏Y IÓ°üdGh

 ∫õæe  ˆG  ΩÓ`̀c  ¿BGô`̀≤`̀dGh  ,á«°ü©ŸÉH  ¢ü≤æjh  áYÉ£dÉH  ó`̀jõ`̀j

 å«M  ø`̀e  ¥ƒ∏  Ò`̀Z  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  ¬«Ñf  Ö∏b  ≈∏Y

 ∫óY ¬æe ¿É`̀c  É`̀e  ≈∏Y ¿É£∏°ùdG  AGƒ``d  â`̀– È°üdGh  ,»`̀∏`̀ oJÉ`̀e

 ôØµf ’h GhQÉ`̀L ¿EGh ∞«°ùdÉH AGô`̀eC’G ≈∏Y êôîf ’h ,Qƒ`̀L hCG

 ôé°T  ÉªY ∞µdGh  ,ôFÉÑµdG  Gƒ∏ªY ¿EGh  ó«MƒàdG  πgCG  øe kGó`̀MCG

 ôµH ƒHCG ˆG ∫ƒ°SQ ó©H ¢SÉædG π°†aCGh ˆG ∫ƒ°SQ ÜÉë°UCG ÚH

 ™«ªL ≈∏Y ºMÎdGh ,ˆG ∫ƒ°SQ ºY øHG »∏Yh ¿Éªã oYh ôª oYh

 ,Ú©ªLCG º¡«∏Y ˆG ¿Gƒ°VQ √QÉ¡°UCGh √O’hCGh ˆG ∫ƒ°SQ êGhRCG

 ácôH ÉgòNCG ,Gƒª∏°ùJ ÉgƒeõdG áæ°ùdG √ò¡a :ˆG ¬ªMQ ∫Éb ºK

.ádÓ°V É¡côJh

 ø°ùMCG kGó∏H óŒ ø∏a ˆG ¢`̀VQCG  øe âÄ°T å«M ô°S  :kÉ«fÉK

 ´ô°û∏d  kÉª«µ–h  kGQGô≤à°SGh  kÉ`̀æ`̀eCGh  ,kÉ`̀bÓ`̀NCGh  ,Ió«≤Y  ∑ó∏H  øe

 ,¿ÉWhC’G ‘ ø`̀eC’Gh ¿BGô`̀≤`̀dG  º«µ– øe π`̀LCG  áª©f …CGh ô¡£ŸG

óFGôdG

á©HQ ƒHCG ÜÓZ øH ôªY

á«æjódG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe
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 ˆG OÓH ÒN øY ™aGóJ É‰EG OÓÑdG √òg øY ™aGóJ Éªæ«M âfCÉa

 ˆG ¬ªMQ ` RÉH øH õjõ©dG óÑY áeÓ©dG ï«°ûdG ∫Éb ô°ü©dG Gòg ‘

 ,≥ë∏d AGóY – ájOƒ©°ùdG ádhódG »æ©j – ádhódG √ò¡d AGó©dÉa) `

.ó«Mƒà∏d AGóY

 ˆG  ó¡°TCG  :  ```  ˆG  ¬ªMQ  ``̀`  Úª«ãY  ø`̀H  óª ï«°ûdG  ∫É`̀bh

 ¢VQC’G ‘ ¿CG  º∏YCG  ’ »æfCG  kÉ°†jCG  ºcó¡°TCGh  ∫ƒ`̀bCG  Ée ≈∏Y ¤É©J

 áµ∏ªŸG ` »æYCG øWƒdG Gòg ¬≤Ñ£j Ée ˆG á©jô°T ≥Ñ£j øe Ωƒ«dG

 øµæ∏a  Éæ«∏Y  ˆG  áª©f  øe  ∂°T  ÓH  Gò`̀gh  `  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ,Ωƒ«dG ¬«∏Y øëf É‡ ÌcCG πLh õY ˆG á©jô°T øe øjójõà°ùe

 á©jô°T  ≥«Ñ£àd  áÑ°ùædÉH  áª≤dG  ‘ ÉæfCGh  ,∫ÉªµdG  »`̀YOCG  ’ »æfC’

 É‡ – ˆ óª◊Gh – ÒN Éææµdh É¡æe ÒãµH πîf ÉæfCG ∂°T’ ˆG

 .ziôNC’G OÓÑdG øe ¬ª∏©f

 á«ZÉH  ,Úª∏°ùŸG  ô`̀eCG  ‹h  øY  áLQÉN  áÄØdG  √ò`̀g  :kÉãdÉK

 ìÓ°UE’G  iô``̀Jh  ÒØµàdG  ó≤à©J  ,Ú`̀eƒ`̀°`̀ü`̀©`̀ŸG  ≈`̀∏`̀Y  ájóà©e

 Ò¨°U ’h ,ôaÉc ’h º∏°ùe ÚH ¥ôØJ ’ ÒéØàdGh ÒeóàdÉH

 º¶YCG  ø`̀e É¡dÉà≤a ˆÉ`̀H  PÉ`̀«`̀©`̀dGh  ≈`̀ã`̀fCG  ’h ô`̀cP  ’h ÒÑc ’h

 …òdG ≥`̀jô`̀£`̀dG  Gò``g ¿C’ ,ˆG óæY äÉ`̀Hô`̀≤`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCGh  OÉ`̀¡`̀÷G

 ˆG  ≈∏°U  »ædG  º¡æe  Qò`̀M  øjòdG  êQGƒ``̀ÿG  ≥jôW  ƒg  √ƒµ∏°S

 ≈°üY  ≥°Th  ô``eC’G  I’h  ≈∏Y  êhô``ÿG  ºgó≤à©ªa  º∏°Sh  ¬«∏Y

 ˆG ≈∏°U »ÑædG ôeCG óbh .AÉ£NC’Gh »°UÉ©ŸG ájDhQ óæY áYÉ£dG

 √ƒ∏àb hCG  º¡∏àb øe óYhh º¡∏àbh êQGƒ`̀ÿG ∫Éà≤H  º∏°Sh ¬«∏Y

 øY ¬æY ˆG »°VQ …Qó`̀ÿG ó«©°S »`̀HCG  ø©a ,º«¶©dG  ô`̀LC’É`̀H

 ¬«∏Y ôµfCG  …ò`̀dG  πLôdG ‘ :∫É`̀b ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG

 ¿hDhô≤j kÉeƒb Gòg Å°†Ä°V øe ¿EG :¤h ¿CG ó©H ∫ÉŸG áª°ùb ‘

 º¡°ùdG ¥hôe ΩÓ°SE’G øe ¿ƒbôÁ ºgôLÉæM RhÉéj ’ ¿BGô≤dG

 øÄd  ,¿É``̀KhC’G  π`̀gCG  ¿ƒYójh ΩÓ°SE’G  π`̀gCG  ¿ƒ∏à≤j  á«eôdG  øe

 :Éª¡d  á```jGhQ  ‘h  .¬«∏Y  ≥Øàe  .OÉ``̀Y  πàb  º¡æ∏àbC’  º`̀¡`̀à`̀cQOCG

 º¡∏àb  ø`Ÿ  ô`̀LCG  º¡∏`àb  ‘  ¿EÉ`a  ,ºgƒ∏àbÉa  ºgƒªà«≤d  ÉªæjCÉa)

.(áeÉ«≤dG Ωƒj ˆG óæY

 ó°Uh OÓÑdG øeCG ájÉªM ‘ ∂Ñ°üfh ∑ô¡°S ¿CG ôcòJ :kÉ©HGQ

 ¢UÓNEG ™e ˆG π«Ñ°S ‘ á°SGôMh •ÉHQ ƒg OÉ°ùØdGh »¨ÑdG πgCG

 ¢Sôëj äÉe hCG ¬∏«Ñ°S ‘ §HGQ øe ˆG óYh óbh πLh õY  ̂á«ædG

 ‘ IOQGƒ`̀dG  å`̀jOÉ`̀MC’G øeh ¬dõLCGh ÜGƒãdG  º¶YCÉH  ˆG π«Ñ°S ‘

 :»∏j Ée ˆG π«Ñ°S ‘ á°SGô◊Gh •ÉHôdG π°†a

 ˆG  ∫ƒ`̀°`̀SQ  ¿CG  ¬æY  ˆG  »°VQ  …óYÉ°ùdG  ó`©°S  ø`̀H  π¡°S  ø`̀Y

 É«fódG øe ÒN ˆG π«Ñ°S ‘ Ωƒj •ÉHQ :∫Éb º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U

 Éeh É«fódG øe ÒN áæ÷G øe ºcóMCG •ƒ°S ™°Vƒeh É¡«∏Y Éeh

 øe ÒN Ihó¨dG hCG  ˆG π«Ñ°S ‘ óÑ©dG  É¡Mhôj áMhôdGh É¡«∏Y

  .…QÉîÑdG √GhQ .É¡«∏Y Éeh É«fódG

 ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ â©ª°S ∫Éb ,¬æY ˆG »°VQ ¿Éª∏°S øYh

 áeÉ«bh ô¡°T ΩÉ«°U øe ÒN ¬∏«dh Ωƒj •ÉHQ :∫ƒ≤j º∏°Sh ¬«∏Y

 ¬bRQ ¬«∏Y …ô`̀LCGh ¬∏ª©j ¿Éc …ò`̀dG  ¬∏ªY ¬«∏Y iôL äÉe ¿EGh

 .º∏°ùe √GhQ .¿ÉàØdG øeCGh

 ∫ƒ°SQ â©ª°S :∫Éb ,Éª¡æY ˆG »°VQ ¢SÉÑY øH ˆG óÑY øYh

 âµH ÚY QÉædG Éª¡°ù“ ’ ¿Éæ«Y :∫ƒ≤j º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG

 …òeÎdG √GhQ .ˆG π«Ñ°S ‘ ¢Sô– âJÉH ÚYh ˆG á«°ûN øe

.¬æ°ùMh

 ábGÈdG äGQÉ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ¤EG  âØà∏J ’ ø``̀eC’G  π`̀LQ »``̀NCG  kÉ`̀eÉ`̀à`̀N

 πH ,á«eGôLE’G É¡dÉªYCG ôjÈàd á«ZÉÑdG áÄØdG √òg É¡©aôJ »àdG

 øeh øjógÉ› º¡°ùØfCG øe Gƒ∏©éa ,É¡¡Lh ‘ ∞≤j øe ¬HÉŒh

 ¬∏gC’h  OÉ¡é∏d  kGhóY º¡d  ió°üàj  øe Gƒª°Sh  ,kGOÉ¡L ºgOÉ°ùaEG

 ΩGƒY º¡H Î¨j ≈àM ≥◊G AÉª°SCÉH πWÉÑdG á«ª°ùJ øe É¡∏c √ò¡a

 ∑ÉàaCG ó≤d ΩÓ°SE’G øjO á≤«≤ëH ºgóæY IÒ°üH ’ ø‡ ¢SÉædG

 »¨ÑdG º¶YCG  øe áÄØdG √òg ∫ÉªYCG  ¿CÉH  ¬àªFCGh ΩÓ°SE’G IòHÉ¡L

 ≥◊G iƒàØdG  »`̀gh OÉ`̀¡`̀÷G º`̀¶`̀YCG  ø`̀e ºgOÉ¡L ¿CGh ¿Ghó`̀©`̀dGh

 ∫Ó°†dGh  ,Ú`̀Ñ`̀ŸG  ∂``̀aE’G  ’EG  √ó©H  ¢ù«d  …ò``dG  ¥ó°üdG  ∫ƒ`̀≤`̀dGh

 .π«∏°†àdGh

 ∂àHƒãe º¶©j ¿CGh  ,∂`̀à`̀LQO ™`̀aô`̀j  ¿CG  π`̀Lh õ`̀Y ˆG ∫CÉ`̀°`̀SCG

 ¿CGh  ∂«eQ  Oó°ùj  ¿CGh  ,∂eób âÑãj  ¿CGh  ,∂Ñ∏b  ≈∏Y  §Hôj  ¿Gh

 ∂dP ‹h ¬``fEG  √hô`̀µ`̀eh Aƒ°S  π`̀c  ø`̀e É`̀fOÓ`̀H  ßØëjh ,∂¶Øëj

.¬«∏Y QOÉ≤dGh

 º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°Uh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊G ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh

.Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óª Éæ«Ñf ≈∏Y

:™LGôŸG

.…OGó◊G »∏Y /ï«°ûdG á∏«°†Ød zøeC’G πLQ ¤EG ádÉ°SQ{ ` 1

.ˆG ¬ªMQ ` …Rƒ÷G øH’ zóªMCG ΩÉeE’G ÖbÉæe{ ÜÉàc ` 2

 ,z¿BGô≤dGh áæ°ùdG π«dóH øªMôdG á«°ü©e ÒZ ‘ ¿É£∏°ùdG áYÉW ÜƒLh{ ` 3

.`g 1431 áãdÉãdG á©Ñ£dG ` »æjô©dG ô°UÉf óª :OGóYEG
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 É¡«∏Y ≥∏£ oj

 QÉKB’G AÉª∏Y

..ìƒàØªdG ∞ëàªdG

 É¡«∏Y ≥∏£ oj

 QÉKB’G AÉª∏Y

..ìƒàØªdG ∞ëàªdG

مدائن صالح.. معجزة الجبال 
وكنز الصحراء والموقع ا�ثري 

ا�هم في الجزيرة العربية

 ‘ (í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀FGó`̀e) ô`̀é`̀◊G ™`̀bƒ`̀e ó©j 

 º∏c  300  ó©H  ≈∏Y  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ó`̀©`̀dG  á¶aÉ

 πFÉM áæjóe ÜôZ 400h IQƒæŸG áæjóŸG ∫Éª°T

 ÉgÈà©j πH áµ∏ªŸG ‘ ájôKC’G ™bGƒŸG ºgCG óMG

 Iôjõ÷G QÉ````KBG º```̀gCG QÉ````̀KB’G AÉ`̀ª`̀∏`̀Y ø``e Oó``̀Y

.áÑWÉb á«Hô©dG

 á¡LGh 153  í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀FGó`̀e QÉ```̀KBG  º`̀°`̀†`̀Jh

 º°†J  ∂`̀dò`̀c  ôî°üdG  ‘  áJƒëæe  ájôî°U

 ÉjÉ≤Hh ´Ób øe á«eÓ°SE’G QÉ`̀KB’G øe kGOó`̀Y

 óà“h RÉ`̀é`̀◊G ó`̀jó`̀M áµ°S äGô``WÉ``bh §`̀N

 QÉKB’G  AÉª∏Y  É¡«∏Y  ≥∏£jh  ,º∏c  13  áaÉ°ùŸ

 É¡«∏Y  ≥∏£j  ¿CG  Öëj  Éª«a  ,ìƒàØŸG  ∞ëàŸG

 ídÉ°U øFGóe É¡«a ™≤J »àdG áæjóŸG Ó©dG πgCG

 ,Iõé©e  ≥ëH  »¡a  ,z∫É`̀Ñ`̀÷G  Iõé©e{  Ö≤d

 ∫ÉÑ÷G  ‘  áJƒëæŸG  áª«¶©dG  Qƒ°ü≤dG  √ò¡a

 Úæ°ùdG  ±’BG  πÑb  É¡àëf  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ´É£à°SG

 º°S’G ƒgh ôé◊G ™≤Jh .äGó©eh ä’BG ¿hóH

 ,ídÉ°U øFGóe hCG ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ OQh …òdG

العال- فرسان امن:
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 »JCÉj  Ëó≤dG IQÉéàdG ≥jôW ¿Éch ,Ëó≤dG

 ¤EG π°üj ≈àM á«Hô©dG Iôjõ÷G ÜƒæL øe

 Ú≤jôW  ¤EG  ´ôØàj  ô`̀é`̀◊G  ø``eh  ô`̀é`̀◊G

 ,ΩÉ°ûdGh ô°üeh AGÎÑdG ¤EG ÉªgóMG Ögòj

 ‘  ôeóJ  ºK  AÉª«J  ¤EG  ô``NB’G  Ögòj  Éª«a

 kÉ«°ù«FQ kGõcôe ôé◊G âfÉc Gòµgh ,¥Gô©dG

 ºµëàJ â`̀fÉ`̀ch ,á`̀Áó`̀≤`̀dG π`̀aGƒ`̀≤`̀dG ¥ô`̀£`̀d

 ôcòj  Éªc  ºgPƒØf  ≠∏Hh  π`̀aGƒ`̀≤`̀dG  ¥ô`̀W  ‘

 É¡HƒæLh  á«Hô©dG  Iôjõ÷G  ¥ô°T  ¿ƒ`̀NQDƒ`̀ŸG

 ºgPƒØf  ≈``∏``Y  ¿É````ehô````dG  »`̀°`̀û`̀N  É``̀eó``̀æ``̀Yh

 ,Iójó÷G áµ∏ªŸG  √ò``g  ø`̀e  º`̀¡`̀à`̀dhO  ≈`̀∏`̀Yh

 ≈∏Y kGó``̀L IÒ`̀Ñ`̀c Üô`̀M ø°ûH ¿É`̀ehô`̀dG ΩÉ`̀b

 •ÉÑfC’G áÁõg ¿ÉehôdG ´É£à°SGh ,•ÉÑfC’G

 GƒæWƒà°ùj ⁄ º¡æµdh zΩ106{ ΩÉY ôé◊G ‘

 GhOÉYh  •É`̀Ñ`̀fC’G  ≈∏Y  Gƒ°†b  π`̀H  ôé◊G  ‘

 •ÉÑfC’G  IQÉ°†M  äô``eO  Gò`̀µ`̀gh  ΩÉ°ûdG  ¤EG

 ïjQÉàdG ‘ ôcP …CG  º¡d ó©j ⁄h ôé◊G ‘

 . kÓjƒW kÉæeR IQƒé¡e ôé◊G â∏Xh

 ´É≤H  ‘  √QÉ°ûàfGh  ΩÓ`̀°`̀SE’G  Qƒ¡X  ó©Hh

 íÑ°UCG å«M ôé◊G ¤EG ácô◊G äOÉY É«fódG

 ΩÉ°ûdG øe ΩOÉ≤dG è◊G ≥jôW ôé◊G ‘ ôÁ

 å«M ,ô°üe øe ΩOÉ≤dG è◊G ≥jôW ∂dòch

 ºK ¢ùjƒ°ùdG IÉæb ≥°T πÑb AÉæ«°S ‘ ôÁ ¿Éc

 π°üj  ≈àM  »eÉ°ûdG  è`̀◊G  ≥jôW  ™e  »≤à∏j

 äÉ£ëŸG øe ôé◊G âëÑ°UCGh  ,ôé◊G ¤EG

 áMGÎ°SÓd Úeƒj êÉé◊G É¡H ∞bƒàj »àdG

 ácô◊G äô````̀gORGh ΩÉ`̀©`̀£`̀dGh AÉ`̀ŸÉ`̀H Ohõ``̀à``̀dGh

 øe Ò`̀ã`̀µ`̀dG É``̀gô``̀cPh GÒ`̀ã`̀c É`̀¡`̀H á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG

 …ƒª◊G  äƒbÉjh  »°Só≤ŸÉc  Üô©dG  ádÉMôdG

 .´Éé°T º«gGôHEGh áWƒ£H øHGh

 ‘ É¡«∏Y ≥∏£j í`̀Ñ`̀°`̀UCG  …ò```dG  º`̀°`̀S’G  ƒ``̀gh

 á¶aÉ øY ºc  20  ó©H  ≈∏Y  ô°ü©dG  Gò`̀g

 ËôµdG  ¿BGô```̀≤```̀dG  ‘ É``̀gô``̀cP  AÉ````̀Lh ,Ó``̀©``̀dG

 ˆG »Ñf Ωƒb OƒªK QÉ`̀jO »gh ôé◊G º°SÉH

 ∫hCG  ºg  ¿ƒjOƒªãdGh  ,ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ídÉ°U

 ‘ ∫RÉæŸG  âëf øe ∫hCGh  ôé◊G øµ°S  øe

 Ωƒb πLh õY ˆG ∂∏gCG  ¿CG  ó©Hh ,Qƒî°üdG

 á∏jƒW  kÉfhôb  IQƒé¡e  ôé◊G  â∏X  OƒªK

 øe Üô``̀©``̀dG ø``̀e º``̀gh •É``̀Ñ``̀ fC’G AÉ``̀L ≈`̀à`̀M

 ËôµdG  ¿BGô≤dG  ‘  á«Hô©dG  Iôjõ÷G  ÜƒæL

 Égƒ∏©Lh  ô`̀é`̀◊G  GƒæWƒà°SGh  OÓ`̀«`̀ŸG  πÑb

 áª°UÉY âfÉc å«M º¡d á«Hƒæ÷G áª°UÉ©dG

 ,¿OQC’G  ‘  AGÎ`̀Ñ`̀dG  »g  á«dÉª°ûdG  •É`̀Ñ`̀fC’G

 Ghóq«°Th kGóL IÒÑc IQÉ°†M •ÉÑfCÓd ¿Éch

 øe  ÒãµdG  É¡d  GƒaÉ°VCGh  ∫ÉÑ÷G  ‘  ôHÉ≤ŸG

 IQÉ°†M äôªà°SGh ,Ëó≤dG AÉæÑdG  äÉ«dÉªL

 ôé◊G ‘ ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dGh QÉ````gOR’G ‘ •É``Ñ``fC’G

 ⁄É©dG ‘ IQÉ`̀é`̀à`̀dG ¥ô``̀W ‘ Gƒ`̀ª`̀µ`̀– ≈`̀à`̀M
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 - ôé◊G ‘ IOƒLƒŸG QÉKB’G

 ídÉ°U øFGóe

 ‘ Gòg Éæeƒj ≈àM á«bÉÑdG QÉKB’G º°ù≤æJ

 :Úª°ùb ¤EG ôé◊G

 ôHÉ≤ŸGh  Qƒ°ü≤dG  »`̀gh  á`̀Áó`̀≤`̀dG  QÉ```̀KB’G

 QÉ`````̀KB’Gh  ,ô``î``°``ü``dG ‘ á`̀Jƒ`̀ë`̀æ`̀ŸG á`̀«`̀£`̀Ñ`̀æ`̀dG

 »eÓ°SE’G ô°ü©∏d Oƒ©J »àdG »gh á«eÓ°SE’G

 áµ°S  á£h á«eÓ°SE’G  ôé◊G á©∏b  »gh

 .RÉé◊G ójóM

 ôé◊G  QÉ`̀KB’  π°üØe  ¢VôY  »∏j  Éª«ah

:zídÉ°U øFGóe{

 áÁó≤dG QÉKB’G

 áJƒëæe á¡LGh 153 ídÉ°U øFGóe QÉKBG º°†J

 »àdGh äÉ¡LGƒdG √òg ºgCG ôcòf Éægh ôî°üdG ‘

 .IÈ≤e hCG ô°üb É¡«∏Y ≥∏£j

 äÉÁôÿG á≤£æe

 º°†Jh  ™``̀fÉ``̀°``̀ü``̀dG  ô``°``ü``b  ∫É``̀ª``̀°``̀T  ™``̀≤``̀J

 RGôW  ´ƒ`̀æ`̀à`̀J  äÉ``̀Áô``̀ÿG  ‘h  ,IÈ``̀≤``̀e  53

 »Ø°üæH  á`̀æ`̀jõ`̀e  äÉ``¡``LGh  É¡æe  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀dG

 ‘h  ,á∏eÉc  áaô°T  äGP  iô``̀NCGh  Úàaô°ûdG

 ¬àëf  ‘  »£ÑædG  äÉëædG  ™ªL  äÉ`̀Áô`̀ÿG

 áaô°ûdG  ‘ πãªàŸG  …Qƒ`̀°`̀TC’G  Ò`̀KCÉ`̀à`̀dG  Ú`̀H

 …ô°üŸG ¢û«fQƒµdGh ôHÉ≤ŸG ≈∏YCG øjõJ »àdG

 »≤jôZE’G øØdGh áaô°ûdG √òg ¬«∏Y IõµJôŸG

 ôHÉ≤e  ø`̀e  Oó`̀Y  øjõàjh  á¡LGƒdG  »bÉH  ‘

 IRQÉÑdG  ¿Éé«àdG  äGP  IóªYC’ÉH  äÉ`̀Áô`̀ÿG

 k’óH  á«eOBG  ¢ShDhôH  ÚëæéŸG  ÚfGƒ«◊Gh

 .Úà«fB’Gh ô°ùædG øe

 ™fÉ°üdG ô°üb

 IóªYC’ÉH áJƒëæe á¡LGh øY IQÉÑY ƒgh

 ôéM π``̀NGó``̀dG  ‘h π`̀«`̀KÉ`̀ª`̀à`̀dGh ±QÉ```̀Nõ```̀dGh

 á«∏ÑL á`̀∏`̀à`̀c ‘ ô`̀°`̀ü`̀≤`̀dG Gò``̀g ™`̀≤`̀jh ø``̀aó``̀dG

 .á∏≤à°ùe

 âæÑdG ô°üb á≤£æe

 ídÉ°U ø``̀FGó``̀e »`̀bô`̀°`̀T á`̀≤`̀£`̀æ`̀ŸG ™`̀≤`̀J

 Èà©Jh ,IÈ≤e 31 É¡«a ôHÉ≤ŸG OóY ≠∏Ñjh

 ôHÉ≤e π``̀ª``̀LCG ø``̀e â`̀æ`̀Ñ`̀dG ô`̀°`̀ü`̀b á`̀≤`̀£`̀æ`̀e

 ‘ Ωó≤àdG  äÉ``LQO  πªLCG  â¨∏Hh  ,•É`̀Ñ`̀fC’G

 ±QÉNõdGh á«æØdG ∫Éµ°TC’ÉH á¡LGƒdG âëf

 »£ÑædG  êÉ`̀à`̀dG  Oƒ``̀Lh  ß`̀MÓ`̀jh  ,á«£ÑædG

 OƒLhh IÈ≤ª∏d ∫ƒNódG áHGƒH ÖfÉL ≈∏Y

 ≈∏Y â`̀Ñ`̀Kh π`̀Nó`̀ŸG  ¥ƒ``̀a  áã∏ãŸG  á`̀¡`̀LGƒ`̀dG

 â– §`̀°`̀Sƒ`̀dG ‘h Ú`̀à`̀«`̀f’G É``̀gÉ``̀jGhR á`̀ª`̀b

 πª– á≤£æŸG √òg ‘ ôHÉ≤ŸG Ö∏ZGh ô°ùædG

 É¡àëf …òdG äÉëædGh IÈ≤ŸG ÖMÉ°U º°SG

 ∑ƒ∏e  ø``̀e  …CG  ó`̀¡`̀Y  ‘h  É`̀¡`̀à`̀ë`̀f  ï``̀jQÉ``̀Jh

 .•ÉÑfC’G

ôî°üdG »a áJƒëæe á¡LGh 150 øe ôãcCG º°†J •
πaGƒ≤dG ≥jôW ≈∏Y ÉeÉg Gõcôe âfÉc •
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 ójôØdG ô°ü≤dG

 ôHÉ≤ŸG  ô``̀¡``̀°``̀TCG  ó``̀jô``̀Ø``̀dG  ô`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  È`̀à`̀©`̀j

 á«£ÑædG ôHÉ≤ŸG πªLCG øeh ôé◊G ‘ á«£ÑædG

 »ª°Sh  kGó``L  IÒÑc  á«dÉª°T  á¡LGƒH  õ«ªàjh

 á∏≤à°ùe  ájôî°U  á∏àµH  √OGô``̀Ø``̀f’  ó`̀jô`̀Ø`̀dÉ`̀H

 øY IÒÑµdG  ¬à¡LGh  ±ÓàN’ ójôa ∂dòch

 ßMÓjh  ,ídÉ°U  ø`̀FGó`̀e  ‘  iô``̀NC’G  ôHÉ≤ŸG

 Gòg º``̀ZQh ,á`̀¡`̀LGƒ`̀dG ‘ âëædG ∫É`̀ª`̀Lh á`̀bO

 πªàµe  Ò`̀Z  ó`̀jô`̀Ø`̀dG  ô°ü≤dG  ¿CG  ’EG  ∫É`̀ª`̀÷G

 πØ°SCG  ‘  πª©dG  πªàµj  ⁄  ¬`̀fG  å«M  ,âëædG

 kÉ°üî°T  ¢üîj  ô°ü≤dG  Gò``̀gh  Ò``̀NC’G  å∏ãdG

 .GRƒc øH ¿É«M ¬ª°SG

 Rƒé©dG ô°üb

 ,¥ô°ûdG √ÉŒ áMƒàØe á¡LGh øY IQÉÑY

 IôéM  πNGódG  ‘h  ¿GƒjódÉH  ¬Ñ°T  äGP  »gh

 .IÒ¨°U

 z¿É£∏°ùdG ¢ù∏›{ ¿GƒjódG

 ô°üb  á≤£æe  ∞∏Nh  ôé◊G  ¥ô°T  ™≤j

 π«£à°ùe ¿Gƒ`````jO  ø``̀Y  IQÉ``̀Ñ``̀Y  ƒ```̀gh ,â``æ``Ñ``dG

 √òg ∫ƒ``̀W π`̀°`̀ü`̀jh ,ô`̀î`̀°`̀ü`̀dG π``̀NGO äƒ`̀ë`̀æ`̀e

 QÉ```à```eCG  10  É``̀¡``̀°``̀Vô``̀Yh  kGÎ``````e  13  Iô```̀é```̀◊G

 ¬ÑfGƒL øe •É ƒgh ,QÉàeCG  8  É¡YÉØJQGh

 êQóH É¡«dEG  ó©°üjh á©ØJôe á°ù∏éH áKÓãdG

 IRQÉH IóªYCG óLƒJh ¿GƒjódG πNóe ‘ Ò¨°U

 .∞≤°ùdG ‘ IóªYCGh πNGódG ‘

z√É«ŸG ¿GõN{ 16 ºbQ ∞¡µdG

 πÑ÷G π`````̀NGO ≥`̀«`̀ª`̀Y ∞``̀¡``̀c ø```̀Y IQÉ```̀Ñ```̀Y

 ¬≤ªYh QÉàeCG 5 ∂dòc ¬°VôYh QÉàeCG 5 ¬dƒWh

 ≥jôW øY QÉ£eC’G √É«e ¬«a ™ªéàJh 4^50

 •ÉÑfC’G  ¬eóîà°ùj  ¿É`̀ch  ,πÑ÷G ‘ iô›

 IQƒØëŸG QÉHB’G ¤EG áaÉ°VEG á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘

 .ôî°üdÉH

 •ÉÑfC’G QÉHBG

 Gƒeóîà°SG  •ÉÑfC’G ¿CG  ¤EG  ¢Tƒ≤ædG  Ò°ûJ

 √òg ÈcGh º¡JÉYhQõe …Q ‘ kGôÄH 60 øe ÌcCG

 »gh ôéëŸG  πÑL Üôb ™≤J »àdG  ôÄÑdG  QÉ`̀HB’G

 OƒLh ™e ôî°üdG πNGO IQƒØ ôÄH øY IQÉÑY

 .ôÄÑdG πNGO AÉŸG Ö°üj πÑ÷G ‘ iô›

 ê á≤£æŸG

 øFGóe” ôé◊G §°Sh á≤£æŸG √òg ™≤J

 á≤£æŸG √ògh ,IÈ≤e 18 É¡H óLƒjh “ídÉ°U

 ôHÉ≤ŸG ø``̀Y äÉ``̀¡``̀LGƒ``̀dG  å`̀«`̀M ø``̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀J

 å«M ,zí`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀FGó`̀e{ ô`̀é`̀◊G ‘ iô```̀NC’G

 »µ«°SÓc  ÒKCÉJ  ¿hó`̀H  â∏µ°T  äÉ¡LGƒdG  ¿EG

 IOQh äÉ¡LGƒdG ≈∏Y óLƒJ ∂dòc z»≤jôZEG{

 .¿ÉJOQh hCG

ôéëdG º°SÉH ºjôµdG ¿BGô≤dG ÉgôcP •
ÉgQƒ°üb âëf øe ∫hCGh ôéëdG øµ°S øe ∫hCG ø«jOƒªãdG •
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فرسان الشعر وا�دبفرسان الشعر وا�دب

 »fÉª©dG êôØe Ö«≤ædG

:  `d

 »fÉª©dG êôØe Ö«≤ædG

:  `d

ا�مير محمد بن نايف 
ملهمي شعريا.. وشرفني 

بلقب ”شاعر وزارة الداخلية“

الرياض-سعود العتيبي:
 GPEG)  »bó°U  π«ªL  ôYÉ°ûdG  ∫ƒ≤j

 ..áYÉª°S  ó`̀æ`̀Y  ∑Rõ`̀ ¡`̀ j  ⁄  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG

 ..(Gô©°T  ¬`̀d  ∫É≤j  ¿EG  Gô`̀jó`̀L  ¢ù«∏a

 √ô``̀KCG  ¬`̀ d  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  ¿EG  ±QÉ`̀ ©`̀ à`̀ ŸG  ø``̀eh

 ôYÉ°ûe  è««¡J  ‘  …ƒ`̀æ`̀©`̀ŸGh  »°ùØædG

 ¿C’ ,¬`̀Ø`̀WGƒ`̀Y ∂`̀jô`̀–h ..¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G

 Gòg ‘ ôë°ùdG ∫ƒ©Øe Ió«°ü≤dG äÉª∏µd

 Iƒbh  ôYÉ°ûdG  áYGôH  Ö°ùM  ÖfÉ÷G

 ôYÉ°ûdÉa  ..¬Jó«°ü≤d  ¬µÑ°Sh  ¬µÑM

  AÉ£YEG ‘ IÒÑc á«dhDƒ°ùe á≤JÉY ≈∏Y

 ≥fhQh  ¢UÉN   õ«“h  áª°üH  Ió«°ü≤dG

..√ÉÑàfÓd  âØ∏e

بلقب ”شاعر وزارة الداخلية“بلقب ”شاعر وزارة الداخلية“بلقب ”شاعر وزارة الداخلية“

الرياض-سعود العتيبي:الرياض-سعود العتيبي:
 GPEG)  »bó°U  π«ªL  ôYÉ°ûdG  ∫ƒ≤j

 ..áYÉª°S  ó`̀æ`̀Y  ∑Rõ`̀ ¡`̀ j  ⁄  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG

 ..(Gô©°T  ¬`̀d  ∫É≤j  ¿EG  Gô`̀jó`̀L  ¢ù«∏a

 √ô``̀KCG  ¬`̀ d  ô`̀©`̀°`̀û`̀dG  ¿EG  ±QÉ`̀ ©`̀ à`̀ ŸG  ø``̀eh

 ôYÉ°ûe  è««¡J  ‘  …ƒ`̀æ`̀©`̀ŸGh  »°ùØædG

 ¿C’ ,¬`̀Ø`̀WGƒ`̀Y ∂`̀jô`̀–h ..¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G

 Gòg ‘ ôë°ùdG ∫ƒ©Øe Ió«°ü≤dG äÉª∏µd

 Iƒbh  ôYÉ°ûdG  áYGôH  Ö°ùM  ÖfÉ÷G

 ôYÉ°ûdÉa  ..¬Jó«°ü≤d  ¬µÑ°Sh  ¬µÑM

  AÉ£YEG ‘ IÒÑc á«dhDƒ°ùe á≤JÉY ≈∏Y

 ≥fhQh  ¢UÉN   õ«“h  áª°üH  Ió«°ü≤dG

..√ÉÑàfÓd  âØ∏e
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 ,ÊÉª©dG êGôa øH »ëjƒ°V øH êôØe ôYÉ°ûdG Ö«≤æ∏d ¿Éc Éæg øe

 QÉëHE’Gh  äÉª∏µdG  ™jƒ£Jh  ô©°ûdG  áHÉàc  ‘  OôØàŸGh  ¢UÉÿG  ¬Hƒ∏°SCG

 ..ô©°ûdG §« øe ájô©°T QQO Éæd êôî«d ÊÉ©ŸG ≥ªY ‘ ¢Uƒ¨dGh

 ¬àHÉàc  á≤jôWh  ¬`̀YGó`̀HEG  ∂Hô£j  ôYÉ°T  ,ÊÉª©dG  êôØe  Ö«≤ædG

 ôîØdGh  ¢SÉª◊G  óFÉ°ü≤d  âfÉch  ..PÉ``̀NC’G  ¬Hƒ∏°SCGh  ¬JôµØH  ô©°û∏d

 ádÉ°†dG  á`̀Ä`̀Ø`̀dGh  ÜÉ```̀gQE’G  ó°V  ájôµ°ù©dG  äÉ«ª∏©dG  ‘  É¡Ñàc  »`̀à`̀dG

 Újôµ°ù©dG ¬JOÉbh ÚæWGƒŸGh ,¬FÓeR øe Ú≤∏àŸG iód ÒÑc ió°U

 ≥«Ø°üàdGh  ÜÉ`̀é`̀YE’G  äQÉ``̀KCGh  AGƒ°S  óM  ≈∏Y  á`̀dhó`̀dG  ‘  ÚdhDƒ°ùŸGh

 äGƒb  ó«°ûf  Éæd  Égó©H  Ωó≤«d  Ó©ah  Gô©°T  çó`̀◊É`̀H  ∑QÉ`̀°`̀T  ôYÉ°ûd

 ôYÉ°ûdG  IÉ«M  ‘  Iõ«ªŸG  äÉª°üÑdG  ó`̀MCG  íÑ°UCG  »àdG  á°UÉÿG  ø`̀eC’G

.ÊÉª©dG êôØe Ö«≤ædG

 êôØe Ö«≤ædG  ∫ƒ`̀≤`̀j  ,á`̀°`̀UÉ`̀ÿG ø```eC’G  äGƒ``̀b  ó«°ûf Iô`̀µ`̀a  ø``Yh

 âæc  å«M  ,á«∏µdG  ΩÉ`̀jCG  òæe  IOƒLƒe  âfÉc  ó«°ûædG  Iôµa{  :ÊÉª©dG

 á°UÉÿG ø`̀eC’G äGƒ`̀b ‘ …ôµ°ùY ¿ƒ`̀cCG  ¿CG  á«∏µdG ∫ƒ`̀NO  πÑb º∏MCG

 óæY ∞bCG Ò¨°U âæc òæe ÉfCÉa ,ô¨°üdG øe ´É£≤dG Gòg ≥°ûYCG »æfC’

 õjõ©dG  óÑY  ø`̀H  ∞`̀jÉ`̀f  Ò``̀eC’G  …ó«°S  ƒª°S  ó`̀gÉ`̀°`̀TCG  »µd  ¿ƒjõØ∏àdG

 âæch ‘Éë°U ô“Dƒe …CG ‘ ìô°üj ƒgh á«∏NGódG ôjRh ÊÉãdG ÖFÉædG

 ,á≤«≤M âfÉc ˆGh √ògh ¬H ≥°üàdCG »æfCÉch ¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ΩÉeCG ∞bCG

.zÚŸÉ©dG ÜQ ’EG É¡ª∏©j ’ áÑ á«°üî°T √ò¡d øcCG  å«M

  »°T ΩóbCG QóbCG ÊEG ΩÉjC’G øe Ωƒj »°ùØf »æeCG âæc óbh{ ±É°VCGh

 âLôîJ ÉŸh ,ôeC’G Gòg ≥≤ëj ¿CG ¬fÉëÑ°S ˆG  äƒLQh »æY ¬«°Vôj

 âbh AÉLh á«æeC’G ó¡a ∂∏ŸG á«∏c ∫ƒNóH »ª∏M ≥≤– ájƒfÉãdG øe

 ΩÉeCG  º°ù≤dG  …ODhCG  CÉ`̀fGh  …Qƒ©°T  ∂d  ∞°UCG  ¿CG  ™«£à°SCG  Óa  ,êôîàdG

 Égó©Hh ,áæ°S IóŸ Ohó◊G ¢SôM ‘ »æ«©J AÉL ºK ,∞jÉf ÒeC’G …ó«°S

 áHÉàµH ≥≤ëàj CGóH »ª∏M ¿CG â°ù°ùMCÉa ,á°UÉÿG øeC’G äGƒ≤d â∏≤àfG

.zäGƒ≤dÉH ¢UÉN ó«°ûf

 AÉéa ,¿ƒjõØ∏àdG ΩÉeCG ¢ù∏LCG âæc ÉeóæY  IôµØdG âLôN{ ±É°VCGh

 AÉæHCG áÁõY »gÉÑàfG âØ∏a Ú«HÉgQE’G øY äÉ£≤dh øeC’G øY èeÉfôH

:â«ÑdG ™∏£e AÉéa ,¬æY ´ÉaódG ‘ º¡dÉ°ùÑà°SGh øWƒdG

º«`°ûdGh ≈≤àdGh ió`¡dG ó`¡eh  • • •   Ωô````◊G OÓ``H …OÓH »àæeCG

·C’G Òÿ Gôîa ôgódG ióe  • • •    º∏````©dG ≈≤`Ñjh ∂«∏ŸG ¢û`Yh

  øëæa ˆG ÜÉàc ≈∏Y  Éæª°ùb QÉ©°ûà°SG ƒgh ,º°ù≤dG Égó©H AÉL Éægh

:â∏b å«M ,º°ù≤dÉH ÒcòJ Éæ¡a ,ÉfOGôaEG ¬«∏Y º°ùbGh ¬«∏Y Éæª°ùbG

øeDƒŸG  á∏Ñb  É`̀j  ∂«ªMC’  •  •  •  »æWƒe  É`̀j  ˆÉ`̀H  º°ùbGh

ΩOh ìhôH ∑GôK …ó``````aGh  • • •  »æãæj Ó`````a …ƒ``b  Ωõ©H

ôXÉædG ôgÉ°ùdG ∂aôW ÉfCG  • • •  ôJÉ`````°S ∂d ´QO ø````eC’G ÉfCG

º````°TCG Oƒ`````£c É``jÉæŸG ó````°UCG • • •  ôeÉ©dG ïeÉ°ûdG ∑Qƒ°S ÉfCG

¿ƒ«©dG ô≤j Éª«©f »°û«Yh    • • •  ¿ƒØ÷G A πÃ …OÓH »eÉæa

ºª¡dG ¥ó°Uh ¬dE’G ¿ƒ©H   • • •   ¿hôgÉ°ùdG ∂æeCG ≈∏Y øëæa

 óFÉb ÊÉª©dG óª /AGƒ∏dG IOÉ©°ùd êPÉ‰ çÓãH âeó≤J å«M

 ‹ ÒÑc ôîa Gògh ,‹É◊G ó«°ûædG äQÉàNG áæ÷ πµ°T …òdG äGƒ≤dG

.zá°UÉÿG øeC’G äGƒb ó«°ûf Öàc …òdG ôYÉ°ûdG ¿ƒcCG ¿CÉH

 Öàµ«d  ó«°ûf  …CÉ``H  ôKCÉàj  ⁄  ¬``fCG  ,êô`̀Ø`̀e  ôYÉ°ûdG  Ö«≤ædG  Oó`̀°`̀Th

  OGó©à°S’G º¡jód ¿CGh ,¬FÓeR ôYÉ°ûeh √ôYÉ°ûe  Öàc ¬fCG πH ¬JÉ«HCG

 äÉ«HC’G  √ò¡H  √ôYÉ°ûe{  Éæ«Ñe  ,º¡æWh  π«Ñ°S  ‘  º¡JÉ«ëH  á«ë°†à∏d

 ¿C’ ô©°T Öàµj √Ohh ¬æWƒd  »°T πªY ‘ ¬àÑZôd AÉ«°TCÉH ôKCÉJ  ¬fGh

 ¬dÉ°üjEG ™«£à°ùJ ’ Ée ô©°ûdÉH π°UƒJ ¿CG ÉfÉ«MCG ™«£à°ùJh ôµa ô©°ûdG

.zΩÓµdÉH

 OQ ,á«∏NGódG IQGRh ó«°ûf á«aÉb ¬HÉ°ûJ »àdG Ió«°ü≤dG á«aÉb øY

 á«aÉ≤dG øµJ ⁄h ¿ƒÑàµj ºgh Éæeƒj ¤EG á«∏gÉ÷G âbh øe AGô©°ûdG{

  ÉfÉ«MCG »æ©j …ôµ°ù©dG ¢TQÉŸG ‘ »JCÉJ ájƒ≤dG á«aÉ≤dGh ,ôYÉ°ûd ¬cƒ∏‡

 ¿CG ∂dP ¤EG ∞°VCG ,…ôµ°ùY ´É≤jEG ‘ Iƒ£ÿG ≈∏Y  ,IOó ‘Gƒb »JCÉJ

 ájGQ ƒgh ¢ùµæj ’ º∏©H Éæ°üNh Ωô◊G áeóîH ÉæeôcCG πLh õY ˆG

 áÑ°ùædÉH ÉeCG ,º∏©dGh Ωô◊G ≈∏Y á«aÉ≤dG ∞≤J ¿CG »Øµj Gògh ó«MƒàdG

 π¡°ù«d √õLƒeh á¨«∏H ¿ƒµJ ¿CG óH’ √Oó QÉµaCG ¬d ó«°ûædÉa IôµØ∏d

 øY √õ«Á Éeh øWƒdÉH CGóÑjh äÉÑ°SÉæŸGh ÖjQóàdG ‘ √ójOôJh ¬¶ØM

 ƒg …òdG º∏©dG ôcPh ôeC’G ‹h ƒgh ∂∏ŸG ó«é“h ¿ÉWhC’G øe √ÒZ

.º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª áeCG »gh ·C’G Òÿ ôîa

 »æJOÉb  ∞`̀jÉ`̀f  ô`̀ «`̀ eC’G  á«°üî°T  •
¬æe Égóªà°ùf ÉæàYÉé°Th ..øeCÓd

 á``dÉ``°†dG  á``ÄØ∏d  »FÓ`````eR  …ó```°üJ  •
º¡J’ƒ£H êÉàf …óFÉ°übh ..…ô©°T QÉKCG
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فرسان الشعر وا�دبفرسان الشعر وا�دب

 ,É¡Jƒ≤H  ¢ù–  ‘Gƒ`̀b  ¬`̀d  »`̀JCÉ`̀J  ó«°ûædG{  êôØe  Ö«≤ædG  ∞«°†jh

 âÑàc ÉeóæYh ó«°ûædG õ«“ IôµØdG ∫É°üjEG ‘ RÉéjE’Gh ,á«aÉ≤dG Éægh

 ¿ƒª°†ŸGh IôµØdG ¢ùØf πª– êPÉ‰ áKÓK  âeóbh  âÑàc  ó«°ûædG

 ºgQÉ«àNG QÉ°Uh ,äGƒ≤dG óFÉb IOÉ©°ùd É¡àeóbh á«aÉ≤dÉH ∞∏àîJ øµdh

 äGƒb ä’ÉØàMG πc ‘ äGƒæ°S çÓK òæe Ωóîà°ùŸG ó«°ûædG Gòg ≈∏Y

 óÑY  øH  ∞jÉf  øH  óª  Ò``eC’G  …ó«°S  Qƒ°†ëHh  ,á°UÉÿG  ø``eC’G

 âLôîJ ájôµ°ùY IQhO øe ÌcC’ ¬aõYh ¬æ«ë∏J ” ó«°ûædGh ,õjõ©dG

.zá≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ äGƒ≤dG ‘

 ,ájôJh ä’BG ≈∏Y √ÉæZh …ÒN ídÉ°U øë∏ŸG ¬æ◊ ó«°ûædG{ ±OQCGh

 º«gGôHEG PÉà°SC’G Éæ©e ¿Éch ,á«°SÉëædG ä’B’G ¤EG √Ò¨f ÉædhÉM øëfh

 áJƒædG Ò«¨àd …ÒN øë∏ŸG ™e çó– …òdG äGƒ≤dG ‘ ´RƒŸG áØ«∏N

 ä’B’G ≈∏Y á°UÉÿG äGƒ≤dG ‘ ¬aõY ”h ,á«°SÉëædG ¤EG ájôJƒdG øe

.zá«°SÉëædG

 á«∏NGódG IQGRƒH É°UÉN Gó«°ûf íÑ°ü«°S ó«°ûædG  ¿Éc Ée GPEG ∫ƒMh

 ÒeC’G  …ó«°S  ƒª°S  ó«H  Ò`̀NC’Gh  ∫hC’G  QGô≤dG{  ÜÉ`̀LCG  ,™°SGh  πµ°ûH

 á«æeC’G äÉYÉ£≤dG ÚH ¥ôaCG ’ ÉfCGh ,õjõ©dG óÑY øH ∞jÉf øH óª

 Iô``µØdG  ìƒ```°Vh  h  á```«aÉ≤dG  Iƒ```b  •
ó«°ûædG äõ«e Ée »g

 øeC’G äGƒ≤d »≤°ûYh »FÉªàfG É©ÑW øµdh ,á«∏NGódG IQGRh πã“ »àdG

 »Øa óMGh ¥óæNh ¿Gó«e ‘ Èà©f øeCG ∫ÉLôc Éæ∏c øëfh ,á°UÉÿG

 âcQÉ°T á«æeC’G äGóMƒdG πc ádÉ°†dG áÄØdG ó°V ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG

 IQGRh  Éæ∏ã“h  É¡àÑàc  …óFÉ°üb  ™«ªL  ∂dòd  ‹ƒ£H  Qhó`̀H  â`̀eÉ`̀bh

 õjõ©dG  óÑY  øH  ∞jÉf  …ó«°S  ƒª°S  ≈∏YC’G  Éæ∏ãeh  ÉæJhóbh  á«∏NGódG

.zGòµg É¡d ô¶fG âæch ,á«∏NGódG ôjRh ÊÉãdG ÖFÉædG

 ¬H  êƒ`̀J  Ö≤d  ¬`̀fCG  êôØe ∫ƒ≤j  ,á«∏NGódG  IQGRh  ôYÉ°T  Ö≤d  ø`̀Yh

 á«∏NGódG ôjRh óYÉ°ùe ∞jÉf øH óª ÒeC’G …ó«°S ƒª°S πÑb øe

 …ó«°ûf  ‘h ,…ô©°T  ‘ ∫hC’G  õØëŸG  ¿EG  ˆG º∏©jh ,á«æeC’G  ¿hDƒ°û∏d

 ôjRh  óYÉ°ùe  ∞jÉf  øH  óª  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ƒg  ¬àÑàc  Ωƒ`̀j

.zá«æeC’G ¿hDƒ°û∏d á«∏NGódG

 Ö∏ZCG ‘ âcQÉ°T ÊEG ¬àÑ°SÉæe” êôØe ∫ƒ≤j ,Ö≤∏dG áÑ°SÉæe øYh

 π©a ógÉ°ûJ â`̀fCGh á¶ë∏dG ¢ùØf ‘h ,çó`̀◊G ¢ùØf ‘ âÑàch ,ΩÉ¡ŸG

 Éfójõjh  áMôØdG  ójõj  Gò`̀gh  ,¬H  ôîàØJ  »°T  Gò`̀gh  ,∂æ«©H  ∂FÓeR

 »æfCG  Éªc  ,Éæd  ºgõ«¡Œh  º¡ÑjQóJh  º¡¡«LƒJ  ø°ùMh  ÉæJOÉ≤H  ôîa

:»gh ,Ö≤∏dG Gòg ≈∏Y AÉæKh ôµ°T Ió«°üb â∏b

õjõY  »Ñ∏b  ≈∏Y  º°SÉH  …ó«°S  É`̀j  »æàLƒJ

Égób »````̀HQ ∫ƒ```̀ë```̀Hh ¬```̀H õ```̀à```̀YCGh »`̀æ`̀à`̀aô`̀°`̀T

 õ«LƒdG ∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H ¢`̀SÉ`̀æ`̀∏`̀d É````fCG  ∂`̀æ`̀e π``«``b’

Égóe  ø`̀e’  ä’ƒ`̀£`̀dG  ∞`̀jÉ`̀f  πjÓ°S  »Øµj

 õjõ©dG óÑY Éæg øeh õjõ©dG óÑY ∞bh Éæe

É```gó```L  Ö`````jô`````Y  ΩÉ`````µ`````M  Ú`````̀ H  È`````````̀cCG  ˆG

õ«°ûjÉe âaÓJ É«d QƒëÑdG ∂jP ™ªL ôëHh

Égó°V ’ Gó©dG º≤°S …óH É«d ∞«©°†dG ∞jQ

õ«cQ âHÉãdG ¬°SÉ°Sh ÜÉë°ùdG ¬≤fÉ©j OƒW

ÉgóY ’Gƒ```̀J »`̀∏`̀dG Ú`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô``e ≈`̀∏`̀Y »``°``SGQ

õ«Œ »ª°SC’ …òdG âfCGh ôîàaCG ÉfCGh »æà«ª°S

Égó°S ó`̀«`̀©`̀H »``̀∏``̀dG äƒ``«``Ñ``dG ∫õ```̀L ±ô`̀°`̀û`̀e
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 ,ÉgÉfô°TÉH áª¡e πc ‘ âÑàc á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG ∫ÓNh{ ™HÉJh

 »FÓeR ¿É```̀ch ,º`̀gô`̀YÉ`̀°`̀û`̀eh …ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀e ø``Y È`̀©`̀j É``e ∫ƒ````bCG â`̀æ`̀ch

 ‘h ,∫ÉLôdG áYÉé°Th ∫É£HC’G ΩGóbEG ¬«a iQCG âæc  ÊC’ Êƒ°ùªëj

 ™Øæj  ød  »°ùØf  ‘  ∫ƒ``bCG  âæc  ádÉ°†dG  áÄØdG  øe  çó`̀M  ÒéØJ  ∫hCG

 êQGƒÿG A’Dƒ`̀g ¿C’ ∫ÉLôdGh Iƒ≤dG ’EG  º¡YOôj ødh  êQGƒ`̀ÿG QGƒM

 ’EG  ºgOôj  ’h  ,É`̀fô`̀eCG  I’hh  ÉææWhh  ÉææjO  ¿ƒaó¡à°ùjh  Éfƒaó¡à°ùj

 øe ÒãµdG  âÑàµa  ,øWƒdGh  ∂«∏ŸGh  øjó∏d  AGóa  ¢ùØædÉH  á«ë°†àdG

 óFÉ°ü≤dÉa  »ª°SôdG A»°ûdG ≈≤H øµdh ,çGóME’G øY IÈ©ŸG óFÉ°ü≤dG

 ¿hÉ©àdG á«∏ªY ‘ äó°übh ,¢SôdG á«∏ªY ‘ äó°üb Óãe ÉfCÉa ,á«àbh

 ,É¡à¶◊ ‘ É¡«≤dG âæch ,É¡àbh ‘ âfÉch É¡∏c ÉæJÉ«∏ªY ‘ äó°übh

 ≈cPCG É‡ GOƒ≤Øe ¿Éc ó«°ûædÉc ÉªFGO ¢SÉª◊G åÑj »ª°SQ »°T øµdh

.zá≤«≤M íÑ°ü«d Ëó≤dG »ª∏M

 »FÓeR  ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀H  GQÉ`̀î`̀à`̀aG  É¡à∏b  »`̀à`̀dG  óFÉ°ü≤dG  ø``̀e{  ™`̀HÉ`̀Jh

 á¡LGƒe  Ió«°üb  ÜÉ```̀gQE’Gh  ádÉ°†dG  áÄØ∏d  …ó°üàdG  ‘  º¡àdÉ°ùHh

 ¿ÉæY É¡H ≥eÉ°ùf áYÉé°Th ádÉ°ùH øeC’G ¿É°Sôa É¡«a âÑKCG »àdG ¢SôdG

 á°UÉÿG øeC’G äGƒb ¿É°Sôa á∏©a ÉÃ Gôîa ÉæbÉæYCG ÖFô°ûJh ,AÉª°ùdG

:zøWƒdG ¿hO{ »gh ,º¡«∏Y AÉ°†≤dGh ádÉ°†dG áÄØdG ôMO ‘

√Gó```̀Ñ```̀e  π```̀©```̀Ø```̀dG  ø`````````̀jRh  ó```«```°```ü```≤```dG  ¿GR

É```̀æ```̀jõ```̀J  ó````̀jÉ````̀°````̀ü````̀≤````̀dG  ¬````̀«````̀a  ∞`````̀bƒ`````̀e  ‘  

 √Gô``̀ °``̀†``̀e ó```̀ jGó```̀ °```̀ û```̀ dG  ‘ ∫É````````̀LQ ∞````̀bƒ````̀e

Éæ«æ°ùdG  äÉ```«```°```VÉ```e  ø````̀e  ô```̀£```̀ÿG  Oô``````J  

 ˆG á```̀YÉ```̀W π```````̀LE’ Ghô```````̀H Gƒ```̀ª```̀°```̀ù```̀bCG Ωƒ``````j

Éæ«M  π``````̀c  ‘  ô`````````````̀eC’G  I’h  á``````̀YÉ``````̀Wh  

 √Éæ¨H  ó````̀é````̀ŸG  ±ô````̀£````̀Zh  â```̀«```̀M  Ωƒ`````̀«`````̀dGh

 É```̀æ```̀«```̀°```̀û```̀à```̀fCGh …ó````̀«````̀°````̀S É`````̀fÓ`````̀Z ≈`````̀æ`````̀Zh 

 √É```̀£```̀NCG äQÉ````̀°````̀S ø````̀e ó````̀Y ∂````̀H É``̀ Ñ``̀Mô``̀eÉ``̀j

Éæ«aO  ô````̀HÉ````̀≤````̀ŸG  ‘  »`````̀∏`````̀dGh  ¢````````````̀VQC’G  ‘

  √É``̀æ``̀Á Ö```̀«```̀£```̀dG π``̀©``̀Ø``̀J »````̀∏````̀dG É````̀fÒ````̀eCÉ````̀H

É````̀æ````̀«````̀aQÉ````̀©````̀dG ó`````̀«`````̀°`````̀Sh ∑ƒ````````∏````````ŸG π````̀°````̀ù````̀f

√É°üæf  äƒ``````̀ŸGh  ¢```̀Shô```̀dG  ¢```̀SQó```̀f  ∑ô```̀eCÉ```̀H

ÉæjõàYCG  ’  É``æ``∏``©``Ø``H  ±ƒ``̀«``̀ °``̀ù``̀dG  …hô````````̀fh

√É```̀J ’ ô```̀µ```̀Ø```̀dG ™```̀jÉ```̀°```̀V º``̀∏``̀©``̀f ∑ô``````̀eCÉ``````̀Hh

É```̀æ```̀«```̀≤```̀«```̀dG ±ƒ`````̀°`````̀û`````̀H Ö```````̀ fò```````̀ ŸG Üƒ```````̀ à```````̀ fh

 √ÉæÑ∏L  É``̀æ``̀M  ô``̀ª``̀©``̀dG  Ú``̀ª``̀K  ∑ô````̀eCÉ````̀Hh

 É````æ````«````¡````J  IÉ``````````«``````````M  ’h  õ````````©````````H  äƒ````````````````e

√Éæ«°ûN  É`̀e  ô£ÿG  ÜQO  ø`̀Wƒ`̀dG  ¿hOh

É````̀æ````̀«````̀ah É``````̀æ``````̀M ¿É````````````̀N »``````̀∏``````̀d ∫ƒ`````````̀≤`````````̀fh

 √Éfô°†M  º``̀«``̀¶``̀Y  Ωƒ``````̀j  É```̀æ```̀d  ó``̀¡``̀°``̀û``̀j

É``̀æ``̀«``̀Lh É````̀ fÉ````̀L ô```````````̀eC’G Ωƒ```````̀j  ¢`````̀Sô`````̀dG ‘

√Gô```̀°```̀ù```̀Ã §```̀Ñ```̀î```̀J ø`````̀e ¢``̀ü``̀ ∏``̀î``̀f É```̀æ```̀«```̀L

É```æ```«```Ø```d É``````æ``````M Ωƒ```````````̀j ¬````̀°````̀ù````̀Ø````̀f ô``````°``````SÉ`````̀e

√É```̀æ```̀Ñ```̀e »``````̀∏``````̀dG ¬````````̀fGQó````````̀L ¬````̀à````̀µ````̀a É`````````̀eh

É````æ````jƒ````à````æ````j É``````̀¡``````̀H ¬````````̀eƒ````````̀j ¬``````̀∏``````̀HÉ``````̀æ``````̀bh

√É````````̀jQCG â``̀°``̀ù``̀ª``̀Y ’ ó```̀°```̀†```̀dG ΩÉ```̀≤```̀°```̀S É```̀æ```̀M

Éæ«£°S  ø````````̀e’  QÉ``````̀æ``````̀dG  Üƒ````̀Ñ````̀°````̀T  É`````̀æ`````̀Mh

√É````̀ª````̀ ∏````̀¶````̀H ´hô```````````````````j π```````̀«```````̀d É````````̀ fQÉ````````̀¡````````̀ f

É```̀æ```̀«```̀ª```̀à```̀MCGh É`````̀¡`````̀fÉ`````̀NO ∂````̀Ñ````̀à````̀°````̀TCG Ωƒ`````````̀j

√É«°V ≥`̀°`̀û`̀©`̀J  AÉ``̀ª``̀°``̀ù``̀dGh »`̀µ`̀à`̀°`̀û`̀J  ¢``````̀VQC’G

 É``̀æ``̀jó``̀j ø`````̀e Ö````̀¡````̀∏````̀dGh ¢```ù```Ñ```≤```J QÉ``````̀æ``````̀dGh

√É°übCG  ø```̀e  Qó````̀–  ¿õ````̀e  AÉ``̀ª``̀°``̀ù``̀dG  ‘  ø```̀c

Éæ«Á ø``````̀eh QÉ```̀°```̀ù```̀j  ø````̀e  Ωƒ```̀¡```̀°```̀S  ô```̀£```̀Á

√Éæ©ª°S  ’  »``̀°``̀û``̀à``̀æ``̀f  ™`````̀aGó`````̀ŸG  äƒ`````°`````Uh

Éæ«îàæJ  AÉ`````≤`````∏`````dG  ‘  ∞`````̀jGò`````̀≤`````̀dG  º``````̀c

√Gó`````````YCG ¿hÉ`````````Y ø`````̀e ô```````̀ch É```̀æ```̀∏```̀NO ≈```̀à```̀M

Éæ«°ûN  É```̀e  √ô``̀¡``̀¶``̀f  √ô```̀ë```̀L  ø``̀£``̀H  ø`````eh

√É``̀æ``̀∏``̀©``̀a  »`````∏`````dG  É```æ```∏```©```a  GP  É```̀æ```̀Hô```̀°```̀V  GP

 Éæ«∏Y  â`````̀dÉ`````̀Y  Ωƒ````````̀j  É````````̀fGó````````̀YCG  …PÉ````````````̀gh

√É``̀æ``̀«``̀LQ  ó```̀jGó```̀°```̀û```̀dG  ‘  ÜQ  π``̀°``̀†``̀a  ø````̀e

É```̀æ```̀«```̀°```̀ü```̀◊G ó`````̀¡`````̀J ΩÉ``````̀µ``````̀M π````̀°````̀†````̀a º```````̀K

√É``̀Ø``̀°``̀TCG â``°``ù``Ñ``j ø```̀e ó``̀©``̀°``̀S √Qƒ``````̀f ¿Gƒ```````̀NG

  É```̀ æ```̀ «```̀ ∏```̀Y  ¬`````````̀Áó`````````̀j  ˆGh  É```````̀æ```````̀d  õ```````````̀Y

 óMCG  »æfEG  ôîàaG{  ÓFÉb ,ÊÉª©dG  êôØe ôYÉ°ûdG  Ö«≤ædG  ºàîjh

 …óFÉbh …ódGhh …ó«°S ƒª°S ≈∏YC’G »∏ãeh  á«∏NGódG IQGRh  »Hƒ°ùæe

 óÑY øH óªMCG ÒeC’G …ó«°S ƒª°S ¬ÑFÉfh ,õjõ©dG óÑY øH ∞jÉf ÒeC’G

 ôîàaCG  Éªc  ,∞jÉf  øH  óª Ò`̀eC’G  …ó«°S  ƒª°S  √óYÉ°ùeh ,õjõ©dG

 ∂°T’h  ,ádÉ°†dG  áÄØdG  ó°V  ájôµ°ù©dG  ΩÉ¡ŸG  √ò`̀g  ‘  âcQÉ°T  »æfCÉH

 ∫hC’G º¡ªg AÉHBG Éæd ¿CÉH Éæ°ù°ùëj Éæ«∏Y º¡aƒNh Éæ©e º¡°SÉ°ùMEG ¿EG

 ‹É¨dGh ¢ù«ØædG ∫òÑfh ¬«∏Y Éæª°ùbG …òdG ÉæÑLGh …ODƒf ∂dòd ,øëf

 ÉfOÓH  øY ´ÉaódG  π«Ñ°S  ‘ ÉæY  ÉfôeCG  I’h  ºK  ¬fÉëÑ°S  ˆG  AÉ°VQE’

.zÉæ∏gCGh ÉæJÉ°Só≤e øeCGh ¬æeCGh
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مقتطفات

مقتطفات من كتاب 
ا�ديب عباس محمود العقاد

«مع عاهل الجزيرة العربية»

 äÉØ£à≤e øeC’G ¿É°Sôa á∏› ¢Vô©J á«dÉàdG Qƒ£°ùdG ‘h

 áYƒª› øY IQÉÑY ƒgh (á«Hô©dG Iôjõ÷G πgÉY ™e) ÜÉàc øe

 åYÉHh  É¡°ù°SDƒŸh  áµ∏ªª∏d  ¬`̀JQÉ`̀jR  Ö≤Y  OÉ≤©dG  É¡Ñàc  ä’É≤e

 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  Üô`̀©`̀dG  Iô`̀jõ`̀L  ‘  á°†¡ædG

 óÑY ¢ù°SDƒŸG  ∂∏ª∏d  OÉ`̀≤`̀©`̀dG  IQÉ``̀jR  äAÉ``̀Lh  ,(√Gô```̀K  ˆG  Ö`̀«`̀W)

 …ô°üe óah øª°V (ˆG ¬ªMQ) Oƒ©°S ∫BG øªMôdG óÑY õjõ©dG

 øe ôjÉæj ‘ ∂dPh ô°üe IQÉjõd ¬àdÓL IƒYód iƒà°ùŸG  ™«aQ

. Ω1946 ΩÉ©dG

 ¿ƒ°SôØàŸG ºgGôj øjòdG AÉªYõdG ∂ÄdhCG øe Oƒ©°S øHG ¿EG)

 ’h º¡àª¶Yh º`̀¡`̀à`̀eÉ`̀YR ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ‘ ¿hQÉ``ë``j  Ó`̀a ¿ƒ`̀ª`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ŸG

 ? AÉªYR A’Dƒg ¿Éc GPÉŸ :GƒdCÉ°ùj ¿CG øjô£°†e º¡°ùØfCG ¿hóéj

 π¡°SCG º¡eGƒbCG ‘ áeÉYõdG ádõæŸ A’Dƒg ¥É≤ëà°SCÉH ¿ÉÁC’G ¿C’

.(¥É≤ëà°S’G ∂dP ‘ ∂°ûdG øe kGÒãc

 πc á`̀bOÉ`̀°`̀U áª∏c !»`̀æ`̀Ñ`̀j  ∞`̀«`̀c ±ô``̀Y Å°ûæe Oƒ`̀©`̀°`̀S  ø```HG) 

 ádhódG AÉæH ‘ ôéM πc (ˆG øe ≥«aƒàHh) ¿Éc ó≤a .¥ó°üdG

 ¬∏≤Y »Mh øe ƒg Iôjõ÷G ¬H äòNCG ΩÉ¶f πch ,¬jój ™æ°U øe

 øe  »g  IQÉ°†◊G  QÉª°†e  ‘  É¡H  âeó≤J  Iƒ£N  π`̀ch  .ÒÑµdG

.(¬HQÉŒ IôªK

 ,ºLGôJh  kGÒ°S  AÉª¶©∏d  π¶«°S  √Gô`̀›  ‘  ïjQÉàdG  ¿EG)

 õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG ádÓL ÒÑµdG πgÉ©dG áëØ°U π¶à°S øµdh

 ôµØeh  ôYÉ°Th  Ö``̀jOCG  OÉ≤©dG  Oƒª  ¢SÉÑY

 ‘ ô°üe Üƒ`̀æ`̀é`̀H ¿Gƒ``̀°``̀SCG á`̀æ`̀jó`̀e ‘ ó``̀dh ,…ô`̀°`̀ü`̀e

 øe  êôîJh  ,Ω1889  ƒ«fƒj  28  ```  `g  1306  ∫Gƒ°T  29

 OÉ≤©dG πªµà°ùj ⁄h Ω1903  ΩÉY á«FGóàHC’G á°SQóŸG

 ≈∏Y  ∞µYh  ,ô©°ûdGh  ÜOC’G  ‘  ≠Ñf  ¬`̀fCG  ’EG  ¬à°SGQO

 …ôµØeh  AÉ``HOCG  ô¡°TCG  øe  QÉ°U  ≈àM  ¬°ùØf  ∞«≤ãJ

.⁄É©dG

 óÑY ∫É`̀ª`̀L π``MGô``dG …ô`̀°`̀ü`̀ŸG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬ëæe

 Éªc  ,ÜOC’G  ‘  ájôjó≤àdG  á`̀dhó`̀dG  Iõ`̀FÉ`̀L  ô°UÉædG

.ájôîØdG √GQƒàcódG IôgÉ≤dG á©eÉL ¬àëæe

 Ω1964  ¢SQÉe 12  ```  ```g1883  ∫Gƒ°T 26  ‘ ‘ƒ`̀Jh

 …ôµØdG  ´Gó`````̀HE’G  ø``e  “ÓFÉg  “Gó«°UQ{  É``cQÉ``J  ,

.…ô©°ûdGh

 ájô≤ÑY) äÉjô≤Ñ©dG á∏°ù∏°S ¬JÉØdDƒe ô¡°TCG øeh

 »°VQ ôªY ájô≤ÑYh  ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª

 ÜÉàch ,(í«°ùŸG ájô≤ÑYh ,ΩÉ`eE’G ájô≤ÑYh ,¬æY ˆG

. (á«eÓ°SEG á°†jôa ÒµØàdG) ÜÉàch  ,(ˆG)

 äÉ¨∏dG øe ójó©dG ¤EG ¬JÉYGóHEG ¢†©H âªLôJ

 ¢SÉÑY  ´QÉ°T)  IôgÉ≤dG  ´QGƒ°T  ô¡°TCG  ¬ª°SCÉH  q»ª o°Sh

.ô°üf áæjóÃ ™≤j …òdG (OÉ≤©dG
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 OôØdG  πLôdG  ¬fCG  ....  ∞ë°üdG  ∂∏J  ÚH √OôØàe Oƒ©°S  øH

 ,º¡°ùØf’ ¬∏ªY ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒµj ⁄ Ée º¡d πªY …òdG

 åjó◊G ïjQÉàdG AÉª¶Y øe º«¶Y çGÒe ¬jhÉ°ùj OÉµj ’h

 á≤dÉªY øe kÉbÓªY ÚNQDƒŸG ΩÉeCG π¶«°Sh »Hô©dG ⁄É©dG ‘

 ¿É«æÑdG  GƒeÉbCGh  ∂dÉªŸG  Gƒ°ù°SCG  øjòdG  Ú«≤«≤◊G  ïjQÉàdG

 ¿ƒµj É`̀e ø`̀°`̀ù`̀MCG ≈`̀∏`̀Y ∫hó```̀dG Ghó`̀«`̀°`̀Th ΩÉ`̀≤`̀j É`̀e Ò`̀N ≈`̀∏`̀Y

.(ó««°ûàdG

 õjõ©dG  óÑY ∂∏ŸG  ¿Éc ¿É«Ñd É°üf ¬HÉàc ‘ OÉ≤©dG  OQhCG  óbh

`:»∏j Éªc ƒgh ,√Qó°UCG ób ˆG ¬ªMQ

 ¿CG  ¬«∏Y  ™``̀bh  zÉ`̀ª`̀∏`̀X  ¿G  ¢ùëj Éæà«YQ  ø`̀e  Oô``̀a  π`̀c  ≈`̀∏`̀Y{

 å©Ñj  ¿CG  iƒµ°ûdÉH  Ωó≤àj  øe  πc  ≈∏Yh  iƒµ°ûdÉH  Éæ«dEG  Ωó≤àj

 πc  ≈∏Yh  Éæà≤Øf  ≈∏Y ÊÉéŸG  ójÈdG  hCG  ¥È`̀dG  ≥jôW øY É¡H

 âfÉc ƒdh Éæà«YQ øe ihÉµ°ûdG πÑ≤àj ¥ÈdG hCG ójÈdÉH ∞Xƒe

 ¿CG ∫hÉëj ∞Xƒe πc º∏©«dh »à«H πgCGh …OÉØMCGh …O’hCG ó°V

 É¡àª«b âfÉc Éª¡e ºgGƒµ°T Ëó≤J øY á«YôdG OGôaCG óMCG »æãj

 ÜÉ≤©dG ¬«∏Y ™bƒæ°S ÉæfEG É¡àé¡d ∞Øî«d ¬«∏Y ÒKCÉàdG ∫hÉM hCG

.zójó°ûdG

 Oƒª ¢SÉÑY / PÉà°SC’G  ÉgôYÉ°Th á«Hô©dG  Ö`̀jOCG  ≈bCG  óbh

 ‘  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG  óÑY  ∂∏ŸG  …ó`̀j  ÚH  Ió«°ü≤dG  √ò`̀g  OÉ≤©dG

.(1946 ôjÉæj 9) 1365 ôØ°U 5 ‘ ∂dPh »µ∏ŸG âî«dG

 AÉ```̀ŸG π``̀«``̀Z ¢``̀Vƒ``̀î``̀j ø```jô```©```dG ó`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ °`̀SCG

É``̀©``̀e É``````̀gô``````̀°``````̀VÉ``````̀Mh É``````̀¡``````̀jOÉ``````̀H √É```````«```````M

√ô````````cP OOô`````````````̀j iô`````̀°`````̀û`````̀Ñ`````̀dG ø````````e Ωƒ``````````̀j

ôª©e ¢``̀û``̀«``̀Y  ô```̀ª```̀©```̀dG  π````̀jƒ````̀W É`````j  ¢```̀û```̀Y

¬æª«H  ¢````̀VÉ````̀jô````̀dG  ∂```̀©```̀dÉ```̀W  ¢```̀ü```̀N  É`````̀e

∞``̀à``̀¡``̀fh ô````̀cò````̀j Ú`````̀M ø``````̀WGƒ``````̀ŸG ≥```̀≤```̀M

¬∏°†ØH  ∂````̀«````̀∏````̀ŸG  ô````̀ª````̀Z  ø``````̀ jò``````̀ dG  ¿EG

¬``̀°``̀Sƒ``̀∏``̀L ó````̀«````̀Y  ô```̀ë```̀Ñ```̀dÉ```̀H  ¿Î`````̀≤`````̀j  ⁄

á``̀©``̀ ∏``̀£``̀H  õ``````̀jõ``````̀©``````̀dG  ó`````̀Ñ`````̀Y  ¬````````̀H  GPEGh

É```̀¡```̀JBGô```̀e  â````∏````eCÉ````J  AÉ``̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ª``̀°``̀ù``̀dG  iQCGh

É````̀gQÉ````̀î````̀a  ” Ú```````̀M  Iƒ`````̀Ñ`````̀ æ`````̀dG  ¢``````````````̀VQCG

á``̀eõ``̀©``̀H ∫ƒ````̀≤````̀©````̀ dG ≈````̀∏````̀Y ±É````````````̀fCG ∂````̀∏````̀e

≈¡ædG  ‘h  ¿ƒ```̀«```̀©```̀dG  ‘  á```̀HÉ```̀¡```̀ŸG  ™```̀ª```̀L

 AGô````ë````°````ü````dG ô`````̀gÉ`````̀b ∂``````̀ °``````̀VGQ ô````̀ë````̀HÉ````̀j

AÉ``````̀°``````̀Vƒ``````̀dG ¬```````̀eƒ```````̀j á``````̀«``````̀– º```````̀æ```````̀ZCÉ```````̀a

AGó`````̀«`````̀Ñ`````̀dG Iõ```````̀«```````̀Lh Ú````̀Ø````̀°````̀ù````̀dG Ö``````````̀cQ

 AÉ```````````̀«```````````̀MC’G  ø```````````̀e  ·CG  ¬```````````̀H  É```````̀«```````̀–

 AÉ```````````̀LQC’G ≈```̀ ∏```̀Y º```̀ª```̀Y ø`````̀e ¢````̀VÉ````̀a π`````̀H

AGƒ````````````̀LC’Gh ¥É````````````̀aB’G √ò```````g ‘ ¬```̀ª```̀°```̀SCÉ```̀H

 AGô````°````û````Ñ````dG  ‘ ¬``````̀«``````̀dEG  QÉ`````̀ë`````̀Ñ`````̀dG  ¥É`````̀°`````̀S

AÉ```````````````````̀NQh  ô````````````````````````̀NGR  ô````````̀ª````````̀©````````̀d  ’EG

AGô`````````````````̀eC’G Ö````````̀cGƒ````````̀c Ú````````̀ H Qó```````Ñ```````dÉ```````c

AGô```̀°```̀†```̀ÿG ≈```̀∏```̀Y â```̀©```̀Ñ```̀£```̀fCÉ```̀a  AÉ````````̀ŸG  ‘

AÉ````````̀eCGó````````̀ dG ≈`````̀∏`````̀Y É``````̀¡``````̀aQGƒ``````̀Y â````̀©````̀∏````̀N

»````````FGô````````dG  √Gô````````````````j  É`````````̀Ã  ∑GP  ”CGh

AÉ```````````````````̀HEGh Iƒ```````````````````````̀HCG ó```````̀é```````̀Ã É```````̀ª```````̀ °```````̀ Sh
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إصابات
مفصل الركبة

QƒàcódG

É``````≤°ùdG ô````HÉL

á«Ñ£dG äÉeóÿG IQGOEÉH  ΩÉ¶Y »FÉ°üNCG

 øe  kÉeÉg  kGAõ`̀L  Èà©J  á«≤«Ñ£àdG  äÉÑjQóàdGh  øjQÉªàdG

 πLCG  øe  á°UÉÿG  ø`̀eC’G  äGƒ≤H  Újôµ°ù©dG  º¶©e  πªY

 ΩÉ«≤∏d ájõgÉ÷Gh OGó©à°S’G øe áLQO ≈∏YG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 ´ƒ°VƒŸG ¿ƒµj ¿CG Éæ∏°†a Gòd ,º¡H áWÉæŸG ΩÉ¡ŸGh äÉÑLGƒdÉH

 áÑcôdG  π°üØe  á«ªgCG  øY  »MÉààa’G  Oó©dG  Gò¡d  »Ñ£dG

 »°ù«FQ  ≥FÉY  øe  ¬∏ãÁ  ób  ÉŸ  ¬LÓY  ¥ôWh  ¬H  ájÉæ©dGh

.êÓ©dG ∫ÉªgEGh áHÉ°UE’G óæY ÜQóàª∏d
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 º°ù÷G π°UÉØe ÈcG øe áÑcôdG π°üØe

 äÉØYÉ°†eh  ÜÉÑ°ûdG  ø°S  ‘  áHÉ°UEG  ÉgÌcCGh

 ‘ π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ŸG ø`̀e Ò`̀ã`̀µ`̀dG ÖÑ°ùJ ¬`̀H á`̀HÉ`̀°`̀UE’G

 á¶aÉëŸG  Öéj Gòd  !ôª©dG  øe IôNCÉàe ø°S

 ¬æjƒµJ á`̀©`̀«`̀Ñ`̀W á`̀aô`̀©`̀e ó`̀©`̀H  ∂````̀dPh ¬`̀«`̀∏`̀Y

 áÑcôdG  π°üØªa  ,¬∏ªY  á©«ÑWh  »ëjô°ûàdG

 ∂dòch  á«Ø∏ÿGh  á«eÉeC’G  ácô◊ÉH  íª°ùj

 á«fGQhódG  á`̀cô`̀◊G  ø`̀e  §«°ùH  Qó`̀≤`̀H  íª°ùj

 ‘ Qó`̀≤`̀Hh áæ«©e Ohó```̀M ‘ ¿ƒ`̀µ`̀J á``̀cô``̀◊Gh

 .á£HQC’G OhóM

 áÑcô∏d  á«∏NGódG  á«MÉædG  ¿CG  Ωƒ∏©ŸG  ø`̀e

zmedial compartment{

 AÉæKCG  º°ù÷G  ¿Rh  øe  %90  ‹Gƒ`̀M  πª–

 πbG »`̀∏`̀NGó`̀dG ‹Ó`̀¡`̀dG ±hô`̀°`̀†`̀¨`̀dGh ±ƒ`̀bƒ`̀dG

 √òg ∂`̀dò`̀d »``LQÉ``ÿG ‹Ó`̀¡`̀dG ±hô`̀°`̀†`̀¨`̀dG ø`̀e á`̀cô`̀◊G »`̀∏`̀Y IQó`̀≤`̀e

 äÉHÉ°UEG  ¿ƒµJ  Ée  kÉÑdÉZh  ,áHÉ°UEÓd  á°VôY  Ì`̀cCG  áÑcôdG  øe  á«MÉædG

 IQƒ£N  ójó–  Qò©àjh  .á°VÉjôdG  øY  œÉf  É¡ª¶©eh  ,Ió q≤©e  áÑcôdG

 OÉªàY’G  ºàj  πH  ,ΩQƒàdGh  ⁄C’G  OGóàeG  ∫ÓN øe ábóH  áÑcôdG  áHÉ°UEG

 ®ÉØ◊Gh äÉÑãdÉH  ™qàªàdGh  π≤ãdG  ∫ÉªàMG  ≈∏Y áÑcôdG  IQób ióe ≈∏Y

.πeÉµdÉH É¡àcôM ¥É£f ≈∏Y

 äÉHÉ°UE’G ´GƒfCG

áÑcô∏d á«ÑfÉ÷G á£HQC’G äÉHÉ°UEG : k’hCG

 Éªc ,áÑcôdG  ≈∏Y áÄLÉØe äÉHô°V hCG  äÉaÉØàdG  øY áªLÉf »gh 

 á£HQC’G  Oó`̀“ ¤EG  …ODƒ``̀j  É`̀‡ á«°VÉjôdG  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG  çó`̀ë`̀j

 ™°Vƒª∏d á∏HÉ≤ŸG á¡÷G ‘ AGƒàd’G çóëjh É¡bõ“ hCG Iójó°T á≤jô£H

 á≤q∏©e ájƒb á«WÉ£e áeõMCG øY IQÉÑY á£HQC’Gh .áHô°†dG ≈ q≤∏J …òdG

.¬fÉµe ‘ π°üØŸG âqÑãoJh ΩÉ¶©dÉH

.IQƒ£N ÌcCG áHÉ°UE’G âfÉc ,Éjƒb ⁄C’G ¿Éc Éª∏c áeÉY IQƒ°üHh

:»JB’Éc AGƒàd’G I qóM ∞∏àîJh

 ,Ó«∏b  ¥õªàj  hCG  •ôØe  πµ°ûH  •ÉHôdG  Oóªàj  å«ëH  :§«°ùH  -

.ácô◊G óæY á°UÉN ⁄C’ÉH ÜÉ°üŸG ô©°û«a

 ójó°T  ⁄CG  Oƒ`̀Lh  ™e  •É``HôdG  áé°ùfCG  ¢†©H  ¥õªàJ  :§°Sƒàe  -

.á``eóch

 ,⁄C’G  ÉÑÑ°ùe áeÉJ  IQƒ°üH Ì`̀cCG  hCG  •É`̀HQ  ¥õªàj å«ëH :OÉ`̀M -

 π°üØŸG ΩQƒàj Éªc »©«ÑW πµ°ûH ¬∏°üØe ∂jô– øY ÜÉ°üŸG õé©«a

 ,™∏ÿG hCG ô°ùµdG øY áHÉ°UE’G ≥jôØJ Ö©°üj óbh ,¬fƒd Ò¨àjh I qó°ûH

 ÒÑéàH íLQC’G ≈∏Y Ö«Ñ£dG Ωƒ≤jh ,ájQƒa á«ÑW ájÉæY »Yóà°ùj É‡

.áeRÓdG áMGô÷G AGôLEÉH hCG ¬à«Ñãàd π°üØŸG

QÉJhC’Gh äÓ°†©dG äÉHÉ°UEG É«fÉK

 äÓ°†©dG ∂∏J ¢VÉÑ≤fG øe ÉªFGO èàæjh

 ∫É≤KC’G  ™aQ  ‘  Éªc  ójó°Th  ÅLÉØe  πµ°ûH

 äÉÑjQóàdG  Aó``̀H  hCG  áª«∏°S  Ò``Z  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H

 äÉHÉ°UE’G  ∂∏Jh AÉªMEG  ¿hó``̀H  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 ⁄CG ™``̀e á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀H á``̀LQó``̀H ¿ƒ`̀µ`̀J ¿CG ø`̀µ`̀Á

 á£°Sƒàe áLQO hCG §≤a ácô◊G óæY ∞«ØN

 ÉeCG ácô◊G óæY ójó°T ⁄CGh ΩQƒJ É¡ÑMÉ°üj

 ™£b É¡Hh  IOÉ`̀◊É`̀H  ±ô©J  áãdÉãdG  á`̀LQó`̀dG

 øjójó°T  ΩQƒ``̀Jh  ∞jõf  ™`̀e  á∏°†©∏d  πeÉc

.á∏°†©dG ∂∏J ácôM ≈∏Y IQó≤ŸG ΩóYh

áÑcôdÉH á£«ëŸG QÉJhC’G ÜÉ¡àdG : ÉãdÉK

 ÚFGó©dG  ÚH áHÉ°UE’G  √òg áÑ°ùf  ójõJh

 ¥õ“ É¡ÑMÉ°üj  ¿É«MC’G  ¢†©H  ‘h áÑcôdG  áe qó≤e ‘ Ω’BG   ¤EG  …ODƒ`̀jh

 π°üØŸG áMGQ ∂dòd ÉŸDƒe áÑcôdG ∂jô– íÑ°üjh Ö¡à∏àa  QÉJhC’ÉH §«°ùH

 ób ,Gó«L QÉ``̀JhC’G  ÜÉ¡àdG  êÓ`̀Y  ºàj  ⁄ ¿Gh  ;  ádÉ◊G √ò`̀g  ‘ ájQhô°V

 ,™«HÉ°SCG  IóY ∫ÓN É«éjQóJ π°üØŸÉH á£«ëŸG á£HQC’Gh QÉJhC’G ¢ùÑ«àJ

 ádÉ◊G »Yóà°ùJ ób ¿É«MC’G ¢†©H ‘h .áÑ©°Uh IOhó ácô◊G íÑ°üàa

 ÜÉ¡àd’G ∞«Øîàd ôJƒdÉH §«ëŸG è«°ùædG ‘ ¿hõ«JQƒµdÉH »©°VƒŸG ø≤◊G

.ó©H Éª«a ôJƒdG ∞©°†J ób  É¡fC’ ÉgQGôµJ  ΩóY Öéj øµdh ,⁄C’Gh

áÑcô∏d á«Ñ«∏°üdG á£HQC’G äÉHÉ°UEG :É©HGQ

 IóMGh áÑcQ π°üØe »∏Y º°ù÷G ¿Rh π«ª– øe  èàæJ IOÉY »gh

 áHÉ°UEG  Èà©Jh  äÉÑjQóàdG  hCG  …ô`̀÷G  AÉæKCG  Iójó°T  á«FGƒàdG  ácôM  ™e

 å«M á©FÉ°ûdG á«°VÉjôdG äÉHÉ°UE’G øe »eÉeC’G »Ñ«∏°üdG •ÉHôdG ¥õ“

 ∞∏àîÃ á°VÉjôdG Èà©Jh áÑcôdG äÉHÉ°UEG øe %20 áHÉ°UE’G √òg πã“

.kÉeÉJ hCG kÉ«FõL kÉbõ“ ¿ƒµJ ¿CG ÉeEÉa á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G øe É¡YGƒfCG

áÑcô∏d ‹Ó¡dG ±hô°†¨dG äÉHÉ°UEG :kÉ°ùeÉN

 ™æeh  áÑcôdG  ™°Vh  äÉÑãd  º¡e meniscus  ‹Ó¡dG  ±hô°†¨dG

 áÑcôdG …ƒà–h ácô◊G AÉæKCG ¿RƒdG ™jRƒJ ≈∏Y óYÉ°ùjh ΩÉ¶©dG ∑ÉµàMG

 ÌcCG  ƒ``gh  (  medial meniscus)»∏NGO  ‹Ó``g  ±hô`̀°`̀†`̀Z  ≈∏Y

 (lateral meniscus)»LQÉN  ‹Óg  ±hô°†Zh  áHÉ°UEÓd  á°VôY

 ácôM øe IOÉY èàæJ ∞jQÉ°†¨dG ∂∏J äÉHÉ°UEG .áHÉ°UEÓd á°VôY πbG ƒgh

 äÉHÉ°UEGh  πeÉµdÉH  º°ù÷G  ¿Rh  πª–  »gh  áÑcôdG  »æK  AÉæKCG  á«FGƒàdG

 øY  º«eÎdÉH  É«MGôL  É¡LÓY  øµÁ  á«aô£dG  ‹Ó¡dG  ±hô°†¨dG

 »©«Ñ£dG êÓ©∏d áaÉ°VE’ÉH ™«HÉ°SG4 IóŸ π°üØŸG áMGQ ºK QÉ¶æŸG ≥jôW

 Öjò¡J ºà«a É«aôW ¢ù«d ™£≤dG ¿Éc GPEG ÉeCG ,á«YÉHôdG á∏°†©dG ájƒ≤àd

  ’ ≈àM ±hô°†¨dG á«≤H ≈∏Y á¶aÉëŸGh ÜÉ°üŸG Aõ÷G ádGREGh ±hô°†¨dG

.áÑcôdG π°üØÃ ∑ÉµàMG çhóM áYô°S ¤EG …ODƒj
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¢ü«î°ûàdG πFÉ°Sh

.»µ«æ«∏cE’G ∞°ûµdGh »°Vô``ŸG ï`jQÉ````````````àdG

.zá«æ«``°ùdG á©°TC’G{ X-RAY
 ø``«``fôdG  á©°TCG  MRI  4.”  áÑ``cô```dG  QÉ¶`æe{  Arthroscopy

¿B’G ¥ô£dG π°†aCG »gh »°ù«WÉæ¨ŸG

 :á£HQC’Gh ∞jQÉ°†¨dG äÉHÉ°UEG ¢ü«î°ûàd

:áÑcôdG äÉHÉ°UEG äÉØYÉ°†e

á«YÉHôdG á∏°†©dG ∞©°V1- 

øeõŸG áÑcôdG äƒÑK ΩóY 2-

 ¤EG …ODƒj É‡ ôµÑe âbh ‘ ±hô°†¨dG πcBÉJ ¢VGôYCG Qƒ¡X - 3

osteoarthritis áÑcôdÉH ∑ÉµàMG

:ÜÉ°üŸG  áÑcôdG π°üØŸ á«JGòdG ájÉæ©dG

 hCG »WÉ£e •ÉHQ ∫Éª©à°SG ≥jôW øY π°üØŸG ájÉªMh áMGQEG -1

.IÒÑL

 QƒØdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀Ÿ  á«©°Vƒe IOqQÉ```̀H  äGOÉ``ª``c  π`̀ª`̀Y -2

 áé°ùfCGh  π°UÉØŸGh  äÓ°†©dG  ‘  ÜÉ¡àd’Gh  ΩQƒ`̀à`̀dGh  ⁄C’G  ∞«Øîàd

.äÓ°†©dG ¥õ“ ádÉM ∞jõædG π∏≤j ¿CG ¬fCÉ°T øe ¿CG Éªc ,á£HQC’G

 áYÉ°S 48 ó©Hh ΩQƒdG ∞îj ¿CG ó©H áÄaGódG äGOÉªµdG ∫Éª©à°SG -3

.ΩódG ¿ÉjôL Ú°ùëàd

.ΩQƒàdGh ÜÉ¡àdÓd É©æe  ÖjQóàdG ó©H ⁄C’G ≥WÉæe ójÈJ -4

.( áÑcôdG »æK ) AÉ°üaô≤dG ¢Sƒ∏L ÖqæŒ -5

.áÑcôdG äÓ°†Y ájƒ≤J øqjQÉ“ ≈∏Y á¶aÉëŸG -6

:áÑcôdG äÉHÉ°UEG øe ájÉbƒdG

 zknee padszáÑcôdG ájÉª◊ áÑ°SÉæe á«FÉbh äGOÉæ°S AGóJQG -

.äÉÑjQóàdG hCG á°VÉjôdG á°SQÉ‡ óæY áÑ°SÉæe á«ÑW ájòMCG ™e

.á°VÉjôdG á°SQÉ‡ πÑb èjQóàdÉH á«ÑjQóàdG áYô÷G IOÉjR -

 äÓ°†©dG  áfhôe Ú°ùëàd ádÉWEG  äÉÑjQóJ ™e äÓ°†©dG  ájƒ≤J

.π°üØŸG ájÉªM ≈∏Y ó`YÉ°ùàd á£HQC’Gh

 ‘ …ô÷ÉH  ≥FÉbO  5-2  IóŸ  á°VÉjôdG  πÑb  Úî°ùàdGh  AÉªME’G  -

.¿ÉµŸG ¢ùØf

.É¡ÑæŒh áÑcôdG äÉHÉ°UEG ¥ô£d á«ë°üdG áaô©ŸG IOÉjR -

 ’  ≈àM  á£HQCÓd  á£«°ùÑdG  äÉHÉ°UE’G  êÓ`̀Yh  ôµÑŸG  ΩÉªàg’G  -

.ºbÉØàJ

.º°ùé∏d ‹ÉãŸG ¿RƒdG ≈∏Y á¶aÉëŸG -

 »àdG  á©HQC’G  á£HQC’G  óMCG  ƒg  »eÉeC’G  »Ñ«∏°üdG  •ÉHôdG

 •ÉHôdG  ™`̀≤`̀jh  áÑcô∏d  Ió`̀FGõ`̀dG  á`̀cô`̀◊G ™`̀æ`̀“h á`̀Ñ`̀cô`̀dG  âÑãJ

 òîØdG  áª¶©H  ¥É°ùdG  áª¶Y  π°üjh  áÑcôdG  π``NGO  »Ñ«∏°üdG

 ¢Vô©àjh   .kGÒ`̀ã`̀c  ΩÉ`̀eCÓ`̀d  ≥∏MõàdG  øe  ¥É°ùdG  áª¶Y  ™æÁh

 Éªc  ójó°T  AGƒàdG  ÖÑ°ùH  áHÉ°UEÓd  »eÉeC’G  »Ñ«∏°üdG  •ÉHôdG

 …ODƒj  É‡ iôNCG  äÉHÉ°UEG  øe hCG  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  ‘ çóëj

 ¢†jôŸG ™ª°ùjh áÑcôdG äƒÑK ΩóY ¤EG …ODƒ«a •ÉHôdG ¥õ“ ¤EG

 áé«àf áÑcôdG ñÉØàfG ∂dP ÖMÉ°üj ºK áÑcôdG ‘ (á≤W) äƒ°U

 AÉæKCG çóëj ób Éªc »Ñ«∏°üdG •ÉHôdG ¿Éjô°T ™£≤J øe ∞jõf

 ∞jQÉ°†¨dG  ‘ ™£b hCG  iô```̀NC’G  á``£``HQC’G  ‘ ¥õ``“ á`̀HÉ`̀°`̀UE’G

.á«∏NGódG á«dÓ¡dG

? áHÉ°UEÓd ¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«c

 óbh  …ôjô°ùdG  ¢üëØdÉH  IOÉ``Y  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¢ü«î°ûJ  ºàjh

 ¢ü«î°ûàd  QÉ`̀¶`̀æ`̀ŸG  hCG  »°ù«WÉæ¨ŸG  Ú`̀fô`̀dG  á`̀©`̀°`̀TCG  ¤EG  êÉàëj

 »¡a áMGôL ¤EG  êÉàëj ¢†jôŸG  ¿Éc GPEÉ`̀a  ,iô`̀NC’G  äÉHÉ°UE’G

 íª°ùj  ≈àM áHÉ°UE’G  øe ™«HÉ°SCG  Ió`̀Y  ó©H  ’EG  iô`̀Œ ’ IOÉ`̀Y

 …OÉØàd áÑcôdG ácôM ø°ùëàJ ≈àMh ø°ùëàdÉH áÑcôdG ñÉØàf’

 äÉ«∏ªY øe IOÉY »g iôŒ »àdG á«∏ª©dG ¿ƒµJh ,π°üØŸG Ö∏°üJ

 áÑcôdG πNGO ôJh ´QR ≥jôW øY QÉ¶æŸG á£°SGƒH óMGƒdG Ωƒ«dG

.»eÉeC’G »Ñ«∏°üdG •ÉHôdG áHÉ°UEG øY ¢†jƒ©à∏d

إصابة الرباط الصليبي ا�مامي
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مقـــــال

الرعاية الصحية 
بقوات

ا�من الخاصة

 Ö«ÑW Ωó≤e

∫Ó¡dG Oƒ©°S øH ˆGóÑY

á«Ñ£dG äÉeóÿG IQGOEÉH »Ñ£dG ±ô°ûŸG

 ájÉYôdG  ‘ ƒ‰ ¬ÑcGh  ‹É`̀◊G Éæàbh ‘ á°UÉÿG ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  √ó¡°ûJ  …ò`̀dG  Qƒ£àdG

 øe π°†ØH ∂dPh ,á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdGh á«ë°üdG ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ kÉYƒfh kÉªc á«ë°üdG

 õjõ©dG óÑY øH ∞jÉf ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj …òdG OhóÓdG ºYódÉH ºK ˆG

 óªMCG ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«∏NGódG ôjRh ÖFÉf ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh ÊÉãdG ÖFÉædG

 ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«æeC’G ¿ƒÄ°û∏d á«∏NGódG ôjRh óYÉ°ùe ƒª°Sh õjõ©dG óÑY øH

 ¬à©HÉàŸ á°UÉÿG øeC’G äGƒb óFÉb IOÉ©°ùd ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh ˆG º¡¶ØM ∞jÉf øH óª

.É¡H »bô∏d áeRÓdG äÉ«fÉµeE’G ÒaƒJ ≈∏Y ¢Uô◊Gh á«Ñ£dG äÉeóÿG êÉ«àM’ Iôªà°ùŸG

 ™LGôe 130,000 øY π≤j ’ Ée ∫ÉÑ≤à°SÉH Ωƒ≤J á°UÉÿG øeC’G äGƒ≤H á«Ñ£dG äÉeóÿÉa

 ±ÓàNÉH  á«Ñ£dG  ΩÉ°ùbC’Gh  äGOÉ«©dG  ™«ªéH  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ºgô°SCGh  äGƒ≤dG  »Hƒ°ùæe  øe

 ä’É› ‘ á«aÉ©°SE’Gh á«FÉbƒdGh á«LÓ©dG á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤àd ∂dPh É¡JÉ°ü°üîJ

 IO’ƒdGh AÉ°ùædGh ¿ƒ«©dGh ájó∏÷Gh Iôéæ◊Gh ¿PC’Gh ∞fC’Gh »æWÉÑdG Ö£dÉc áYƒæàe

 »©«Ñ£dG êÓ©dGh ¬JÉ°ü°üîJ ∞∏àîÃ ¿Éæ°SC’G ÖWh ΩÉ¶©dG ÖWh º«©£àdGh ∫ÉØWC’Gh

 ≈∏Y  ôªà°ùŸG  »Ñ£dG  ∞°ûµdGh  ábÉ«∏dG  ¢üëa AGô`̀LEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  √Ò`̀Zh  ΩÉ©dG  Ö£dGh

 ôjó÷G .äGƒ≤dÉH  ¥ÉëàdÓd Úeó≤àŸG  ∂dòch πª©dG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y Újôµ°ù©∏d  ΩÉ©dG  QGóe

 ¬≤aGQ º¡JÉ°ü°üîJ ∞∏àîÃ Ú«æah Ú«FÉ°üNCGh AÉÑWCG øe »Ñ£dG QOÉµdG Qƒ£J ¿CG ôcòdÉH

 ‘ ™°SƒJh áãjó◊G á«LÓ©dGh á«°ü«î°ûàdG Iõ¡LC’Gh á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dG øe ójó©dG ÒaƒJ

 ájhOC’G  ÒaƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  πeÉ©ŸGh  ÈàîŸGh  á©°TC’G  πãe  IófÉ°ùŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG

.≈°VôŸG êÓ©d áeRÓdG

 ≈°Vôª∏d  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ‘  É¡JÉÑLGƒH  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀ÿG  ΩÉ«b  ¤EG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh

 ΩÉ¡ŸGh áFQÉ£dG äGƒ≤dG ΩÉ¡Ÿ ΩRÓdG »Ñ£dG ºbÉ£dÉH Iôªà°ùe ácQÉ°ûe É¡d ¿EÉa Ú©LGôŸG

 »gh äGƒ≤dG ôµ°ù©e êQÉN hCG πNGO ájôµ°ù©dG äGóMƒ∏d á«≤«Ñ£àdG øjQÉªàdGh á«ÑjQóàdG

 ¢ü°üMh  á«eƒ«dG  á`̀jÉ`̀eô`̀dG  äÉÑjQóàH  á£ÑJôe  á«fGó«e  á«aÉ©°SG  áeóN  ∂dòc  ôaƒJ

 è◊G º°Sƒe ‘ RQÉH •É°ûf kÉ°†jCG É¡dh .ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y äGƒ≤dG »Hƒ°ùæŸ á«°VÉjôdG øjQÉªàdG

 á°UÉÿG ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  »Hƒ°ùæŸ  áeRÓdG  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  Ëó≤J ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe

 ô°ûf ‘ á«Ñ£dG äÉeóÿG IQGOEG ºgÉ°ùJ Éªc .IQƒæŸG áæjóŸGh áeôµŸG áµe ‘ πª©dÉH ÚØ∏µŸG

 ájƒYƒàdG  äGQƒ°ûæŸG  ™jRƒJh  ¢VGôeC’G  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  »ë°üdG  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG

 á«Ñ£dG  õcGôŸG  êQÉ`̀Nh  π`̀NGO  áeRÓdG  äÉª«©£àdÉH  ΩÉ«≤dG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ∂dòH  á°UÉÿG

 á«FÉbƒdG  áë°üdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  áë°üdG  IQGRƒ``̀H  á«ë°üdG  ¿ƒÄ°ûdG  ™e  ôªà°ùŸG  ¿hÉ©àdGh

 .ihó©dG áëaÉµeh

 ∞∏ŸG ΩÉ¶f çGóëà°SG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y kGôNDƒe âKóM »àdG Qƒ£àdG ÖfGƒL RôHG øeh

 AGOCG  ‘ áeÉg á«Yƒf ¬∏≤f ó©jh »°VÉŸG ΩÉ©dG òæe ¬≤«Ñ£J ” …ò`̀dGh ÊhÎµd’G »Ñ£dG

 ≈∏Y  É¡æjhóJ  á`̀bOh  ≈°VôŸG  á©HÉàe  äGAGô``̀LEG  π¡°S  Éªc  áeó≤ŸG  á«Ñ£dG  áeóÿG IOƒ`̀Lh

 áeóÿÉH »bô∏d IófÉ°ùŸG á«Ñ£dG ΩÉ°ùbC’Gh äGOÉ«©dG ∞∏à ÚH §HôdGh í«ë°üdG ¬LƒdG

 ¢†©H π«gCÉJh ÖjQóàd »ÑW õcôªc á«Ñ£dG äÉeóÿÉH ±GÎY’G ” kÉãjóMh .á«LÓ©dG

 äÉ«fÉµeEGh π«gCÉàdG á«dÉY á«ÑW QOGƒc øe É¡jód ôaGƒàj ÉŸ á«æØdGh á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG

.∂dòd áÑ°SÉæe á«æ≤J äGõ«¡Œh ájOÉe
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تقـــــرير

الحرب ا�لكترونية

 ∫ƒM  kGOóéàe  kÉë∏£°üe  á«fhÎµdE’G  Üô`̀◊G  í∏£°üe  ó©j

 ¥ÈŸG  RÉ¡L  ÖMÉ°U  ¢SQƒe  É¡≤∏WCG  äGQÉ°TEÉH  CGó`̀H  ó≤a  ⁄É©dG

 ∂∏J  ¢VGÎYG  CGó`̀H  Égó©H  ±Gô¨∏àdG  ºK  Ω1837  ΩÉY  »Jƒ°üdG

 AÉL  Égó©H  ó qª©àŸG  ÊhÎµdE’G  ¢ûjƒ°ûàdG  øe  ´ƒæc  äGQÉ°TE’G

 ∞≤J  ⁄h  ,ÚHQÉëàŸG  πÑb  øe  Qò`̀◊G  h  ±ƒ`̀ÿG  Üó«d  â°üæàdG

 á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ΩGóîà°SÉH É¡∏FÉ°Sh ójóŒ ÈY Üô◊G ∂∏J

 ™WÉ≤e åH ¤EG …CGôdG øY ÒÑ©à∏d ™bGƒŸG ΩGóîà°SG øªa á«ŸÉ©dG

 ¤EÉa Üô◊G ≈MQ ∞bƒàJ ⁄h  ∑ƒH ¢ù«ØdGh Îjƒà∏d Üƒ«Jƒ«dG

!? ¬éàJ øjCG

الرياض-حمود الحمود:
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:âfÎf’Gh Ühô◊G

 »KQÉ◊G óª QƒàcódG ájGóÑdG ‘ ôcòj

 ÊhÎµdE’G  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG  PÉ`̀à`̀ °`̀SCG

 Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉéH á«HÎdG á«∏c ‘ ∑QÉ°ûŸG

 ‘  kGRQÉ```̀ H  kGQhO  Ö`̀©`̀d  …ôµ°ù©dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ¿CÉ``̀H

 ‘ É¡JCÉ°ûf ¢SÉ°SCG ¿CGh á°UÉN âfÎf’G ôjƒ£J

 »°VÉŸG  …OÓ«ŸG  ¿ô≤dG  øe äÉæ«à°ùdG  ô`̀NGhCG

 õcGôe  ß`̀Ø`̀Mh  ájôµ°ù©dG  ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d  ¿É``̀c

 äÉªég ´ƒ``̀bh ∫É``̀M QÉ``eó``dG ø`̀e äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG

 ™eh  õ`̀cGô`̀ŸG  ∂∏J  ÒeóJ  ¤EG  ±ó¡J  á«HôM

 »ŸÉY  ™HÉW  äGP  âfÎf’G  âëÑ°UCG  ™°SƒàdG

 íÑ°UCG  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  á°†jôY í`̀FGô`̀°`̀T  ™`̀ª`̀Œh

 ¬©e  äRô``H  âfÎfÓd  ô``NBG  ΩGóîà°SG  ∑Éæg

 ÚH á`̀jó`̀«`̀∏`̀≤`̀J Ò``̀Z ô````̀NBG ´ƒ```̀f ø``̀e ∑QÉ``̀©``̀e

 ⁄É©dG  ∫ƒM  Iô°ûàæŸG  äÉYÉª÷Gh  äÉª°†æŸG

 iô```̀NCGh  á«°SÉ«°S  ±Gó````̀gCG  ≥«≤ëàd  ±ó`̀¡`̀J

 Üô◊ÉH  ¬à«ª°ùJ  øµÁ  É`̀e  ƒ`̀gh  ájOÉ°üàbG

.á«fhÎµdE’G

:Üô◊G ´GƒfCG ô¡°TCG ¥GÎN’G äÉ«∏ªY

 ™bƒàŸG øe ¬fCÉH »KQÉ◊G QƒàcódG Èà©j

 á«fhÎµdG  Üô`̀M ‹hO ´Gõ`̀f  πc ÖMÉ°üj ¿CG

 Égô¡°TCG ø``̀eh ´Gõ`̀æ`̀dG ±Gô```̀WCG …ó`̀jDƒ`̀e Ú`̀H

 Ò«¨J ±ó`̀¡`̀H á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dE’G ™`̀bGƒ`̀ŸG ¥GÎ``̀NG

 hCG  á`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG  á`̀bô`̀°`̀S  hCG  iƒ`̀à`̀ë`̀ŸG

 ™aQ ºàj á«∏ª©dG  ΩÉ`̀“EG  ó©Hh ,™bƒŸG  π«£©J

 ™bƒŸG ‘ á`̀dÉ`̀°`̀SQ ™`̀°`̀Vh È`̀Y QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀f’G á``̀jGQ

.¬bGÎNÉH ó«ØJ

 Üô©dG Ú``̀H Ö`̀°`̀û`̀f É``̀Ã »``̀KQÉ``̀◊G π`̀ã`̀eh

 ” å«M ≈°übC’G á°VÉØàfG AóH ó©H Oƒ¡«dGh

 áYƒª› â∏£©J ó≤a ™bGƒŸG ¥GÎNG ∫OÉÑJ

 ¢ù«FQ ™bƒe π«£©J ”h ∑ƒæÑdG ™bGƒe øe

 øe  Ì``̀cCG  â°ù«æµdGh  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  AGQRƒ````̀dG

.Iôe

 Üô````̀◊G í``̀∏``̀£``̀°``̀ü``̀e ¢``̀†``̀©``̀Ñ``̀dG ≥`````̀∏`````̀WCGh

 ºFGƒ≤dGh  ™``̀bGƒ``̀ŸG  ∫Ó``̀N ø``e  á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dE’G

 ∑QÉ©ŸG ø`̀e kÉ`̀Yƒ`̀f ∂``̀dP QÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh á`̀jó`̀jÈ`̀dG

 Gƒæ°Th IÒÑc OGóYCG πÑb øe áHÉéà°S’G â“h

 á«∏«FGô°SE’G  ™`̀bGƒ`̀ŸG  ≈`̀∏`̀Y  áª¶æe  äÓ`̀ª`̀M

 Üô©dG Ú›ÈŸG πÑb øe õ«“ ∑Éæg ¿Éch

 Ωóîà°ùJ  º¡H  á°UÉN  è`̀eGô`̀H  GhQƒ``̀W  ø`̀jò`̀dG

 ≈∏Y É``̀gƒ``̀©``̀°``̀Vhh á`̀æ`̀«`̀©`̀e ™```̀bGƒ```̀e Üô``̀°``̀†``̀d

 É¡eGóîà°SG  ¥ô£d  ±Gh  ìô°T  ™e  âfÎf’G

.Égò«ØæJ äÉbhCGh

:âfÎf’G ÈY á«eÓYE’G Üô◊G

 á«eÓYE’G Üô◊G ó©J :»KQÉ◊G ™HÉàjh

 ∫ÓN ø`̀e á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dE’G Üô``̀◊G ´Gƒ```̀fCG ó``̀MG

 kÓãe  âjƒ°üàdÉa  IQƒ°üdGh  äƒ°üdGh  ¢üædG

 É¡Ø«°†à°ùJ »àdG …CGôdG ´Ó£à°SG äÓªM ≈∏Y

 kGQƒ°†M ¬``d ¿É``̀c á``«``eÓ``YE’G ™``̀bGƒ``̀ŸG ¢`̀†`̀©`̀H

 Ö©d …ôµ°ù©dG ´É£≤dG :»KQÉëdG óªëe QƒàcódG •
âfôàf’G ôjƒ£J »a GRQÉH GQhO

 á°üæªc  Ωóîà°SG  Üƒ«Jƒ«dG  :»°ùjôªdG  ¿Ghôe  •
2009 IõZ ÜôM »a á«HôM

 Ö©°UCG  …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  AÉ£NCG  :»éJôe  OÉjR  •
äÉµÑ°ûdG øeCG ≈∏Y äÉjóëàdG

»Œôe OÉjR»°ùjôŸG ¿Ghôe»KQÉ◊G óª QƒàcódG
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تقـــــرير

 ≈∏Y ójóL ´ƒf øe ÜôM ∑Éæg ¿Éµa ,kGRQÉ`̀H

 øe  ™bGƒŸG  óMG  ¬H  âeÉb  Ée  πãe  âjƒ°üàdG

 ∂∏J øª°V ¿Éch ΩÉ©dG IQƒ°üd âjƒ°üJ ™°Vh

 óª  »æ«£°ù∏ØdG  ó«¡°ûdG  IQƒ`̀°`̀U  Qƒ°üdG

 ΩÓ```̀YE’G äÉ`̀°`̀Só`̀Y ΩÉ```̀eCG π`̀«`̀à`̀ZG …ò```̀dG IQó```̀dG

 âjƒ°üàdG  ‘ ¿ƒª∏°ùŸGh  Üô©dG  AóHh  ,»ŸÉ©dG

 ‘ kGõ«ªàe kÉ©bƒe â∏àMG »àdG IQƒ°üdG ídÉ°üd

 Oƒ¡«dG ¬Ñàæj ¿CG πÑb ôeC’G ÇOÉH ‘ IQGó°üdG

 IQƒ°U ídÉ°üd IQƒ°üdG AÉ°übEÉH GhAóHh ∂dòd

 Ωƒ≤J  èeGôH  Oƒ¡«dGh  Üô©dG  è`̀e qô`̀Hh  ,zÖ`̀∏`̀c{

 ™bƒŸG ¿Éc ¿CG ó©H äÉàjƒ°üàdG äGô°ûY ò«ØæàH

 RÉ¡÷G øe §≤a kGó`̀MGh kÉàjƒ°üJ ’EG  πÑ≤j ’

 á«∏ªY AÉ¨dEG  ¤EG  ájÉ¡ædG  ‘ iOCG  É‡ óMGƒdG

.∂dP ±É°ûàcG ó©H ™bƒŸG πÑb øe âjƒ°üàdG

:á¡LGƒŸG πÑb Ée QÉ«N ¢ù°ùéàdG

 äÉ«∏ª©H  »``̀KQÉ``̀◊G  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  π`̀ã`̀Á

 …OÉ◊G çGóMCG ó©H π°üM ÉÃ ¢ù°ùéàdG

 ∂dP ‘ äÒ`̀KCG  å«M ÈªàÑ°S øe ô°ûY

 äÉYÉª÷G ΩGóîà°SG ∫ƒM ∑ƒµ°T âbƒdG

 QGó°UE’  â`̀fÎ`̀fÓ`̀d  É`̀µ`̀jô`̀eC’  á`̀jOÉ`̀©`̀ŸG

 â£YCGh  á`̀ª`̀FÉ`̀æ`̀dG  É``gÉ``jÓ``ÿ  ô``````̀eGhC’G

 äÉ«MÓ°üdG  â`̀bƒ`̀dG  ∂`̀dP  ‘ á`̀eƒ`̀µ`̀◊G

 áÑbGôŸGh ¢ù°ùéàdG ‘ á«æeC’G É¡Jõ¡LC’

 áæ«©e  äÉª∏µH  åëÑdG  ÈY  OÉ«£°U’Gh

 Üô````̀◊Gh á``̀°``̀VÉ``̀Ø``̀à``̀f’Gh OÉ```̀¡```̀÷G π``̀ã``̀e

 ÉgOQhQh  ádÉ````````M  ‘  kÉ°Uƒ°üN  á°Só≤ŸG

 øe á`̀«`̀°`̀û`̀N ÊhÎ```̀µ```̀dE’G ó``̀jÈ``̀dG È``̀Y

 á«∏«FGô``````°SE’G áeƒµ``◊Gh ,çóM Ée QGôµJ

 âeÉbh äÉ«∏ª©dG ∂∏J πãe ‘ ïjQÉJ É¡d

 ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ‘  ¢`̀UÉ`̀N  º°ùb  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H

 øY AÉÑfCG  äOOô`̀Jh  â°üæàdÉH  ¢ü°üîàe

 ™e Q’hO ¿ƒ«∏e 217 áª«≤H á≤Ø°U ó≤Y

 »Hƒ°SÉM  èeÉfôH  AGô°ûd  âaƒ°ShôµjÉe

.â°üæà∏d
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واحلرب  النرتنت  من  اجلديد  اجليل 

الإلكرتونية:

ي��ت��ح��دث م������روان امل��ري�����س��ي ال���ب���اح���ث يف 

التقنية والإعللام اجلديد عن اتخاذ احلرب 

الإلللكللرونلليللة للل�للسللاح جللديللد هللو مللا يعرف 

بنت  واللللتلللي  الجللتللمللاعلليللة  بللاللل�للسللبللكللات  الآن 

web2  وما  اجليل اجلللديللد مللن النللرنللت 

يحدث يف مواقع ذلك اجليل ما هو اإل حرب 

وقوامها  افرا�سي  عللامل  يف  لكنها  حقيقية 

املللفللاتلليللح وخطوط  الللللفللللاأرة وللللوحلللة  للليلل�للسللت 

النلللرنلللت واإمنللللا الهللتللمللام الللهللائللل مبواقع 

ال�سبكات الجتماعية كاليوتيوب والفي�سبوك 

والللتللويللر والللفللللليللكللر مللن قللبللل جللملليللع فئات 

املللجللتللمللع، فللعللر تلللللك الللللوديللللان تللللدور رحى 

احلروب الإلكرونية.

املن�صات احلربية اجلديدة:

اليوتيوب  باأن  املري�سي  الباحث  ي�سيف 

ا�ستخدم كمن�سة حربية يف حرب غزة 2009 

من قبل الكيان ال�سهيوين الغا�سب بحجة 

اإيللهللام الللعللامل اأجللمللع بللاأن الهجوم على غزة 

يهدف لك�سر �سوكة حركة حما�س التي تهدد 

ا�سرائيل،  اأمن  املدى  حمللدودة  ب�سواريخها 

بللاملللقللابللل خللرجللت املللقللاومللة مبللقللاطللع تطلع 

العامل باأ�سرة على ب�ساعة اجلرم ال�سهيوين 

ومرة  لللللاأونللللروا.  تللابللعللة  مللدر�للسللة  كق�سف 

الأملللر يف:»تللويللر« فقد كان  اأخلللرى يتكرر 

هو الآخر يتميز بنقل اخلر ب�سرعة ا�ستفاد 

و�سعى  كللذبلله  ببث  ال�سهيوين  الللكلليللان  منه 

املقاومون يف التكذيب والف�سح و تو�سيح ما 

مت من اخراق العدو لكل التفاقيات كقتل 

وا�ستخدام  امل�ست�سفيات  وق�سف  الأطللفللال 

يكون  قللد  ول�سبب  لكن  املحرمة،  الأ�سلحة 

الإلكرونية  ف�سلت احلللرب  قلة اخلللرة  يف 

امل�ستعلة يف موقع فليكر التابع لياهو والذي 

م�ستودعاً  اأكلللللللر  يلللعلللد 

»دموية«  ب�سبب  لل�سور 

تلللللك اللل�للسللور وهلللي متثل 

واقعية وحقيقية  ب�سورة 

مللللللا يلللللقلللللوم بلللللله املللللجللللرم 

ذلللللك  يف  اللللل�للللسللللهلللليللللوين 

ببنيتها  اأنللهللا  اإل  الللوقللت 

كللانللت خمالفة  الللدمللويللة 

مما  ال�ستخدام  لقوانني 

�سوغ للقائمني على املوقع 

اأح�سن  ال�سور ويف  حذف 

عر�سها  عللللدم  الأحلللللللوال 

�سمن  العاملي  للمت�سفح 

نتائج البحث.

 اإيران حالة ا�صتثنائية:

املري�سي  اللللبلللاحلللث  يلللذكلللر  اأخللللللرى  مللللرة 

الأملل�للس فتوير  عللن  ببعيد  اللليللوم لي�س  بلللاأن 

انق�سعت عنه  ما  اأجمع حقيقة  للعامل  اظهر 

النللتللخللابللات الأخلللرة يف اإيلللران يف حللالللة هي 

ا�ستخدام توتر حتى  الأغللرب من نوعها يف 

يللومللنللا فللقللد تلل�للسللمللرت اأعللللني روؤ�لللسلللاء حترير 

ال�سحف العاملية اأمام حتديثات الأع�ساء من 

قلب احلدث يف طهران.

تقنيًا الأخطاء الب�صرية تت�صدر:

يللرى زيلللاد مللرجتللى املللديللر الللعللام ورئي�س 

ال�سعودية   hp ب�سركة  التقنية  ق�سم احللول 

على  للمحافظة  التقنية  الناحية  مللن  بللاأنلله 

ال�سبكات من عملية الخللراق والعبث جتب 

العن�سر  فاأخطاء  املن�ساأة،  العاملني يف  توعية 

الب�سري هي من اأ�سعب التحديات للمحافظة 

لاأخطاء،  املت�سدرة  وهللي  ال�سبكة  اأمللن  على 

كللمللا اأن الللتللكللنللولللوجلليللا هللي اأ�لللسلللًا مللن �سنع 

الإن�سان فا ميكن اأن يكون هناك اأمان �سامل 

على اأي �سبكة يف العامل، ول ت�سعف حماولت 

املت�سللني واملخرقني واملخربني �سوى بو�سع 

دائرة  يف  وت�سعهم  جترمهم  �سدهم  قوانني 

امل�سوؤولية حيال اأعمالهم.
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تكنولوجيا

مقارنة بثالثة بالمائة فقط لل�سرق الأو�سط...

اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات  يصل إلى 1.48 تريليون دوالر

والت�سالت  املعلومات  تقنية  على  الإنفاق  ينمو  اأن  املنتظر  من 

ب�سرعة اأكر من اأية منطقة اأخرى تقريباً يف العامل، يف الوقت الذي 

توا�سل فيه ال�ستثمارات يف هذا القطاع منوها مبعدل 12 باملائة هذا 

العام، اأي اأربعة اأ�سعاف املعدل العاملي، وفقاً لدرا�سة حديثة.

الللعللامل �سوف ينمو  اأنللحللاء  التقني يف جميع  الإنللفللاق  اأن  يف حللني 

بن�سبة ثاثة باملائة فقط، تخالف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا 

هذا الجتاه، يف الوقت الذي تدفع فيه الأ�سواق النا�سئة عجلة النمو 

املخت�سة   ،IDC العاملية  البيانات  اأفادت به موؤ�س�سة  ملا  العاملي، وفقاً 

واأ�سواق  والتلل�للسللالت  املللعلللللومللات  تقنية  بللقللطللاع  املتعلقة  بللالأبللحللاث 

التقنيات ال�ستهاكية.

اأرقام الإنفاق العاملي على تقنية املعلومات  اأن ت�سل  ومن املتوقع 

اإىل 1.48 تريليون دولر العام اجلاري، وفقاً للدرا�سة.

تدرك ال�سركات الدولية بالفعل اإمكانات النمو يف الأ�سواق النا�سئة، 

مظهرة اهتماماً غر م�سبوق وموؤّكدة م�ساركتها بعر�س اأحدث التقنيات 

واملبتكرات التقنية لهذا العام يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية، املعر�س الأبرز 

والأو�سع تاأثراً يف قطاع تقنية املعلومات والت�سالت يف املنطقة.

ميغابيك�سل  14.1 • و�سوح 
24 مم مع عد�سة  • اإطار وا�سع قيا�س 
ال�سورة  تثبيت  ونللظللام   x5 تلللزومي 

الب�سري

الكري�ستال  ملللللن  ملللل�لللس  �لللسلللا�لللسلللة   •
طللللراز  �لللسلللم   8.8 قللليلللا�لللس  الللل�لللسلللائلللل 

PureColor II

210 IXUS أبرز خصائص
متطّورة مل�س  • �سا�سة 

و  ،SmartAuto خلللا�لللسللليلللة   •
لتحديد   FaceDetection

Hints&Tips UIالوجوه، و

الو�سوح.  عالية  • اأفام 
عالية  الللو�للسللائللط  مللتللعللّددة  • واجللهللة 

الو�سوح.
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املتخ�س�سة  �للسلليللمللانللتلليللك  �للسللركللة  كلل�للسللفللت 

بلللاأملللن املللعلللللومللات بللللاأن املللجللرمللني يللكللفللي اأن 

البطاقة  واأرقللللام  معلومات  على  يح�سلوا 

للبطاقة  مطابقة  مللللزورة  ن�سخ  لإنلل�للسللاء 

باأنه  التقرير  وذكللر  الأ�سلية  الإمتانية 

التمييز  لميللكللن  الأحلليللان  معظم  يف 

والأخرى  املن�سوخة  البطاقات  بني 

على  حتللوي  فاملن�سوخة  الأ�للسللللليللة 

�للللسللللور ثلللاثللليلللة اأبلللللعلللللاد وارقلللللللام 

الذهبي  بللللاللللللللللون  ملللنلللقلللو�لللسلللة 

الأ�سلية  البطاقة  مثل  مثلها 

ال�سري  الللرقللم  ومبللجللرد احللل�للسللول على 

واملعلومات فاإن املجرم باإمكانه اجراء اأي عملية.

ابتكروا عدة طرق  املجرمني  باأن  التقرير  الطرق ذكر  وعن احدث 

منها و�سع علوحة مفاتيح مزورة فوق اللوحة احلقيقية او و�سع كامرا 

ان  كما  ال�سري  للرقم  كتابته  اثناء  ال�سحية  لت�سوير  �سغرة  فيديو 

الذي    gsm بنظام  العمل  الإ�للسللدارات اجلللديللدة حتللوي على خا�سية 

يزود املجرم مبا�سرة بن�سخة م�سفرة وقدرة املجرمني على تركيب تلك 

اإىل  5 ثواين فقط  وقد �سنعت بدقة وهي م�سابهة  التقنيات يف ظرف 

درجة كبرة ل�سكل ولون اجلهاز. 

لللوحللة مفاتيح مرفقة  لأي  بللالإنللتللبللاه  الللعللمللاء  الللتللقللريللر  وطللالللب 

فوق  تو�سع  ما  غالباً  لأنها  الإمتللان  لبطاقات  ال�سكل  فتحات غريبة  او 

القاريء الأ�سلي ملاكينة ال�سراف الآيل.

5 ثواني فقط لتركيب قاريء 
البطاقات البنكية المزيف

يف  الأبعاد  بثاثية  القدم  كرة  مل�ساهدة  جتربة  اول  تطلق  �سوين 

 FIFA بطولة كاأ�س العامل  ك�سف �سوين والإحتاد الدويل لكرة القدم

عن اإطاقها اول جتربة مل�ساهدة ال�سور ثاثية الأبعاد يف العامل عر 

اأفريقيا متزامنة  واملقامة يف جنوب  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة 

 3D مع اإطاق اأجهزة التلفاز املنزلة التي تعتمد تقنية ثاثية الأبعاد

التي  نوعها  الأوىل من  العامل هي  لكاأ�س  القادمة  البطولة  و�ستكون 

�ستنقل عر هذه التقنية.

الكمرات  ملللن  اأزواج   7 تللركلليللب  �للسلليللتللم  بلللاأنللله  اللل�للسللركللة  وذكلللللرت 

الإحرافية املخ�س�سة بالت�سوير الثاثي الأبعاد و�سيجري تركيبها 

خارجية  نقل  وعللربللة  اللل�للسللور  متعدد  معالج  يدعمها  مللبللاراة  كللل  يف 

ومعالج �سوين متطور ووحيد من نوعه 

سوني تطلق أول تجربة ثالثية األبعاد
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تقرير

تقنية 
المعلومات

الع�سر احلايل،  والأت�سال يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  اأحللد مدى  على  ل يخفى 

دورا  تلعب  فهي  جميعها  العلوم  لتطور  الرئي�سي  املحرك  تعتر  املعلومات  فتكنولوجيا 

اآفللاق جديدة وطرق حديثة يف  مهما يف دفع عجلة التعليم واملعرفة يف �ستى العلوم نحو 

الأ�ستف�سار  الآن  املختلفة، فيمكننا  والظروف  بالطرق  والإ�ستفادة منها  املعلرفة  اإكت�ساب 

عن املعلومات يف خمتلف الظروف والأوقللات، ومن م�سادر �ستى فاملعرفة اأ�سبحت عاملية 

املعلومات وتطورها  بتقنية  ي�سمى  ما  كله على  ذلك  يعتمد  املعلومات  تكنولوجيا  بف�سل 

ال�سريع.

الوا�سع  مبفهومها   )INFORMATION TECHNOLOGY( املعلومات  تقنية  اإن 

تقنية  )جمموعة  تعريف  ح�سب  تعريفها  وميكننا  احلو�سبة،  تقنية  مقومات  كل  على  ت�ستمل 

اأنظمة  تي�سر  اأو  دعللم  تفعيل،  تطوير،   ، ت�سميم  درا�للسللة  باأنها   )ITAA الأمريكية  املعلومات 

با�ستخدام   )IT( اخت�سارا  املعلومات  تقنية  وتهتم  احلللوا�للسلليللب،  على  تعتمد  الللتللي  املعلومات 

احلوا�سيب والتطبيقات الرجمية لتحويل، تخزين، حماية، معاجلة، اإر�سال، وال�سرجاع الآمن 

للمعلومات.

وميكن القول اأن تقنية املعلومات اأخت�سا�س وا�سع يهتم بالتقنية ونواحيها املتعلقة مبعاجلة 

واإدارة املعلومات ولكن �سنحاول اأن نذكر اأهم عنا�سرها، وهي:

احلماية  توفر  بها  ونعني   ،)INFORMATION SECURITY( املعلومات  اأمللن   )1

للمعلومات من املخاطر التي تهددها اأو الأعتداء عليها وذلك من خال توفر الأدوات والو�سائل 

الازم توفرها حلماية املعلومات من املخاطر الداخلية اأو اخلارجية ، وكذلك املعاير والأجراءات 

املتخذة ملنع و�سول املعلومات اإىل اأيدي اأ�سخا�س غر خمولني عر الأت�سالت ول�سمان اأ�سالة 

و�سحة هذه الأت�سالت.

2( ال�سبكة العاملية )WORLD WIDE WEB(، ويق�سد بها اأخت�سارا الوب وهي نظام من 

م�ستندات الن�س املرتبطة ببع�سها تعمل فوق الأنرنت ، مت اإن�ساوؤها �سنة 1989م، وكان  الغر�س 

منها تي�سر الأت�سال بني املنظمات الأوربية املجتمعة يف �سوي�سرا.

البيانات )DATA MANAGEMENT(، وهي عملية حتكم منظمة ومبا�سرة  اإداراة   )3

للبيانات اأبتداء من حت�سيلها واإدخالها مرورا مبعاجلتها ومن ثم اإخراجها وتخزينها.

ويعتر هذا املفهوم من املفاهيم التي تطورت ب�سكل كبر، وذلك نتيجة للتقدم والثورة التي 

حدثت يف حمال تكنولوجيا املعلومات من ناحية، ويف جمال الإدارة من ناحية اأخرى، وقد اأرتبط 

والتطور يف  النجاح  اإرتللبللاط كبر مبللدى  الفرة احلالية  والأعللمللال يف  امل�سروعات  بع�س  جنللاح 

عملية اإدارة البيانات.

 

وميكن تق�صيمها اإىل عدة فروع اأهمها:

ا( معاجلة البيانات )DATA PROCESSING(، وهو علم يهتم باإعادة معاجلة البيانات 

بحيث ميكن اإدخالها يف �سكل بيانات حم�سوبة يف �سكل خوارزميات ولغات الرجمة.

)عادة  بيانات   كمية  حتليل  عملية  وهو   ،)DATA MINING( البيانات  يف  التنقيب  ب( 

ما تكون كمية كبرة( لإيجاد عاقة منطقية تلخ�س البيانات بطريقة جديدة تكون مفهومة 

ومفيدة ل�ساحب البيانات.

النقيب

مناحي ربيعان القحطاين

اإدارة احلا�سب الآيل
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الوجدات )BIT( عن  البيانات )DATA TRANSFORMATION( هو تدفق  ج( نقل 

طريق اأ�ستعمال طرق خمتلفة كالأ�ساك النحا�سية والألياف الب�سرية.

املنطقية  البيانات  عنا�سر  مللن  جمموعة  وهللي   ،)DATA BASE( البيانات  قللواعللد   )4

املرتبطة مع بع�سها البع�س بعاقة ريا�سية، وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد اأو اأكرث 

اأكرث من �سجل ويتكون ال�سجل من  اأو   )RECORD( من جللدول، ويتكون اجلللدول من �سجل

حقل )FIELD( اأو اأكرث من حقل.

اأهم بيئات قواعد البيانات املعروفة، وهي: 

ORACLE    )اأ

MICROSOFT SQL SERVER  )ب

ACCESS  )ج

وهناك الكثر منها، ولكن اأكرثها �سيوعا.

اإحدى  باأ�ستخدام  اأكللرث  اأو  جهازين  لربط  نظام  وهي   ،)NETWORKS( ال�سبكات   )5

لل�سبكة  املتاحة  بينها  والبيانات  املللوارد  و  املعلومات  تبادل  اأجل  الأت�سالت من  نظم  تقنيات 

بني  املبا�سر  بالتوا�سل  ت�سمح  وكذلك  نوعها  كللان  اأيللا  التطبيقية  الرامج  اأو  الطابعة  مثل 

امل�ستخدمني.

من املمكن اأن تكون الأجهزة مثل احلا�سوب قريبة جدا من بع�سها وذلك مثل اأن تكون 

يف غرفة واحدة اأو عدة مباين قريبة من بع�سها وت�سمى ال�سبكة يف هذه احلالة �سبكة داخلية 

LAN، ومن املمكن اأن تكون �سبكة مكونة من جمموعة اأجهزة يف اأماكن بعيدة مثل ال�سبكات 
�سبكة  اأي�سا  WAN، وهناك  ال�سبكة اخلارجية   ت�سمى  الللقللارات  الللدول وحتى  اأو  املللدن  بني 

.PAN سخ�سية�
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الرياض - مسفر البشر:
بالعديد من  الللريللا�للس  الأمللللن« يف  »قلللوات  يللزخللر �سجل   

الإجنازات، من اأهمها:

حتقيق فريق خما�سيات كرة القدم كاأ�س بطولة خما�سيات 

كرة القدم للقطاعات الأمنية، واملركز الأول العامني 

املا�سيني )1429-1430ه�(.

كللمللا حللقللقللت فلللرق اللللقلللوات يف الأللللعلللاب املللخللتلللللفللة مركز 

متقدمة من اأبرزها:

ال�ساحية يف  اخللراق  الثالث يف  املركز  على  • احل�سول 

الأمن  لللقللوى  الأمللنلليللة  للقطاعات  الللثللالللثللة  الللللدورة 

الداخلي لعام 1403ه�.

الريا�سية  اللللللدورة  يف  الأول  امللللركلللز  علللللى  احللل�للسللول   •
ال�ساد�سة على كاأ�س الأمر نايف يف خمتلف الألعاب 

)كللللرة الللقللدم – كلللرة اللل�للسلللللة – كلللرة اللليللد – الكرة 

الطائرة – اخراق ال�ساحية( عام 1414ه�. 

• احل�سول على املركز الثاين يف الرتيب العام لدورة الأمر 
القدم  كللرة  يف  الثاين  واملركز  الأمنية  للقطاعات  نايف 

واملركز الثالث يف اخراق ال�ساحية عام 1419ه�. 

أبطال القوات يسيطرون على ذهب 
خماسيات القدم لعامين متتالين
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• احل�سول على املركز الثالث يف بطولة اململكة للهيئات 
لخراق ال�ساحية لعام 1419ه�. 

• احل�سول على املركز الأول فردي واملركز الثالث جماعي 
نايف  الأملللر  دورة  يف  ال�ساحية  اخلللراق  لعبة  يف 

الريا�سية للقطاعات الأمنية عام 1421ه�. 

• احل�سول على املركز الثاين يف بطولة 
القدم  كللللرة  خللمللا�للسلليللات 

للقطاعات الأمنية لعام 1427ه�. 

الثاين يف  واملركز  للفرق  الثاين  املركز  • احل�سول على 
اخللراق ال�ساحية يف دورة الأمللر نايف للقطاعات 

الأمنية لعام 1428ه�.

• احل�سول على املركز الثاين يف بطولة خما�سيات 
لعام  الأمللنلليللة  للقطاعات  الللقللدم  كللرة 

1428ه�.
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تعمل اإدارة ال�سئون الريا�سية بقوات الأمن اخلا�سة على رفع م�ستوى اللياقة البدنية ملن�سوبي القوات 

من خال عمل برامج لياقة متخ�س�سة تراعي فيها احلالة البدنية وال�سحية لكل فرد.

الرياض-عبد اللطيف الحسيني:

الشئون الرياضية ترفع مستوى
اإلعداد البدني للقوات

من خالل برامج لياقة متخصصة
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اأ�للسللابلليللع الأخللللرة يللتللم عللمللل الخللتللبللار الأخللللر ملللعللرفللة ملللدى التقدم 

للمتدربني وحاجة البع�س منهم لزيادة يف الرنامج.

كما تعتقد اإدارة ال�سئون الريا�سية عدد من الدورات التاأ�سي�سية 

واملتقدمة واملعلمني للربية البدنية ي�سرف عليها ويحا�سر فيها 

اأ�سحاب خرات  املدنيني  واملللدربللني  الأفلللراد  و  ال�سباط  عللدد من 

من  بالقوات  التدريب  م�ستوى  لرفع  الريا�سي  املللجللال  يف  كبرة 

خال تخريج عدد من املدربني القادرين على رفع م�ستوى اللياقة 

الدورات  الفر�سة وحتتوي هذه  لهم  اأتيحت  ما  يف وحداتهم متى 

على مواد علمية مثل علم التدريب ومعلومات 

والتنظيم  والتمرينات  الأعلل�للسللاء  وظللائللف  عللن 

والإدارة كما ت�سمل على تعليم وتدريب املهارات 

الأ�سا�سية لاألعاب اجلماعية وقوانينها واألعاب 

الألعاب  وبللعلل�للس  النف�س  عللن  واللللدفلللاع  الللقللوى 

الفردية والربية الع�سكرية.

عدد  الللريللا�للسلليللة  اللل�للسللئللون  اإدارة  تقيم  كللمللا 

الداخلية  الريا�سية  والأن�سطة  امل�سابقات  من 

ملمار�سة  القوات  من�سوبي  ت�سجيع  منها  الهدف 

و�سائل  مللن  و�سيلة  وهللي  الريا�سية  الأنلل�للسللطللة 

ال�سئون الريا�سية لرفع م�ستوى الأداء البدين 

عن طريق املناف�سة والرويح.

فمن اأهداف التدريب الرئي�صية:

1ــ   حتديد الهدف:

وهو الو�سول مبن�سوبي القوات لأعلى 

اأداء  م�ستوى لياقي يجعلهم قادرين على 

مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.

2ــ  الربنامج:

بللرنللامللج خللا�للس لل�سباط  اأعللللد  وقلللد 

اأ�سابيع  ثمانية  الإداريلللني مدته  والأفلللراد 

تقريبا بواقع خم�سة ح�س�س تدريبية يف 

الأ�سبوع وزمن كل ح�سة )90 دقيقة(.

وبلللرنلللاملللج اآخللللر لللللل�للسللبللاط والأفللللللراد 

تقريبا«  اأ�للسللهللر  �سبعة  مللدتلله  امللليللدانلليللني 

اأربعة ح�س�س تدريبية يف الأ�سبوع  بواقع 

وحتتوي  دقلليللقللة(   60( ح�سة  كللل  وزملللن 

التحمل  ملل�للسللتللوى  رفللللع  علللللى  الللللرامللللج 

اإ�سافة  مللع  امللليللدانلليللني  وكللذلللك  للللاإداريلللني  والتنف�سي  الع�سلي 

تدريبات التحمل اخلا�س للميدانيني وتدريبات ال�سرعة.

3ـ مراعاة الفروق الفردية:

الفرد  قللللدرة  علللللى حلل�للسللب  بللرامللج متخ�س�سة  عللمللل  فلليللهللا  ويللتللم 

بتحديد م�ستواه اللياقي من خال اأجراء اأختبار يف بداية الرنامج 

يتم  اأ�سابيع  اأربعة  م�سي  وبعد  املجموعات  وتوزيع  امل�ستوى  لتحديد 

توزيع  واإعللادة  للمتدربني  التقدم  ملعرفة مدى  الثاين  الختبار  عمل 

املجموعات وتقييم الرنامج يف الفرة ال�سابقة وبعد م�سي الأربعة 
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الرياض-مسفر البشر:

10 وحدات وإدارات تتنافس على بطوالت دوري القوات

قوات  من  واإدارات  وحدات  ع�صر  تناف�صت  اأ�صهر   3 مدى  على 

بداية  يف  وانطلق  للقوات  الريا�صي  ــدوري  ال يف  اخلا�صة  الأمــن 

ربيع الآخر وحتى جمادى الآخر الدوري الريا�صي لقوات الأمن 

امل�صابقات  من  العديد  اإقامة  ت�صمن  وقد  1431هـــ  لعام  اخلا�صة 

اأخذ  وبعد  حمــدد  زمني  وقــت  وفــق  جمــدول  املختلفة  والألــعــاب 

املوافقة على اإقامة الدوري الريا�صي مت ت�صكيل جلنة مكونة من 

اأع�صاء  و�صتة  الفنية  اللجنة  ورئي�س  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 

وذلك لتنظيم امل�صابقات الريا�صية ومت حتديد اجتماع مع �صباط 

الريا�صة املكلفني من الإدارات والوحدات التي �صوف ت�صارك وذلك 

يف تاريخ 1431/3/7هـ ومت ح�صور كل من:-

1- كتيبة اأمن ال�سفارات . 

 2- قوة الأمن واحلماية .

3- الإدارة العامة للتخطيط والدرا�سات وامليزانية.

4- كتيبة ال�سرطة العك�سرية.

5-الإدارة العامة لاإمداد والتموين .

6- قوة منطقة الريا�س . 

7- وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات .

8- اإدارة احلا�سب الآيل .

9- قوة اأمن الطائرات .

10- الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارة واملالية . 

وقد مت يف الإجتماع اإلقاء كلمة مدير اإدارة ال�سوؤون الريا�سية يحث 

فيها ال�سباط املكلفني من الإدارات والوحدات على امل�ساركة الفعالة 

والتناف�س ال�سريف بني الوحدات كما مت مناق�سة �سروط البطولة و 

جدولة متارين الفرق امل�ساركة يف اأوقات ال�سباح وامل�ساء داخل ال�سالة 

ويف امللعب اخلارجي وذلك جلميع الألعاب، وحتديد مواعيد لإجراء 

القرعة لكل لعبة وكانت اأول البطولت هو دوري خما�سيات كرة القدم 

وقد اأجريت القرعة، وقد �سارك يف بطولة خما�سيات كرة القدم ت�سع 

وحدات واإدارات ومت تق�سيمهم اإىل جمموعتني وهي :-

الأوىل: • املجموعة 
1- قوة حماية ال�سخ�سيات .

2- كتيبة اأمن ال�سفارات .

3- مركز التدريب .

4- وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات.  

الثاين:   • املجموعة 
1- قوة منطقة مكة املكرمة .

2- قوة منطقة الريا�س .

3- قوة الأمن واحلماية .
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1431/5/24هلللل وقد ح�سر الإجتماع كل من الوحدات  ال�سبت  يوم 

والإدارة التالية :- ووزعت اإىل جمموعتني ح�سب القرعة.

الأوىل: • املجموعة 
1- قوة منطقة مكة املكرمة . 

2- قوة الأمن واحلماية .

3- وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات .

4- الإدارة العامة لاإمداد والتموين .

الثانية: • املجموعة 
1- قوة منطقة الريا�س .

2- قوة حماية ال�سخ�سيات .

3- الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية .       

1431/6/1ه�  املوافق  ال�سبت  يوم  الللدوري  بداأت فعاليات  وقد 

بني  ال�سريفة  واملناف�سة  احلللمللا�للس  يغمرها  الللبللدايللة  كللانللت  وقللد 

والوحدات والإدارات امل�ساركة.

4- الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية . 

5- الإدارة العامة لاإمداد والتموين . 

وقد كلفت جلنة حكام للدوري مكونة من رئي�س جلنة وثاثة 

حكام وم�سجل واأخ�سائي عاج طبيعي. 

ال�سبت  يللوم  الللقللدم  كللرة  خما�سيات  دوري  فعاليات  بلللداأت  وقللد 

املوافق 1431/4/4هل وقد ا�ستمر الدوري ملدة اأ�سبوعني يقام يف كل 

يوم مباراتني.

التي على  النهائية  املللبللاراة  1431/4/15هللللل مت لعب  تاريخ  ويف 

اأثرها حدد فيها املراكز الثاثة الأوىل يف الدوري وكان يف املركز 

اإبطال  )وحللللدة  الللثللاين  واملللركللز  الللريللا�للس(  منطقة  )قلللوة  الأول 

واإزالللة املتفجرات ( واملركز الثالث ) قوة الأمللن واحلماية ( وقد 

كان اإجمايل عدد امل�ساركني يف دوري خما�سيات كرة القدم )180( 

م�سارك .

القرعة يف  اإجلللراء  1431/4/25هلللللل مت  املللوافللق  ال�سبت  يللوم  ويف 

حلل�للسللور الللفللرق امللل�للسللاركللة علللللى ثلللاث ملل�للسللابللقللات وهلللي دوري كرة 

الطائرة ودوري البلياردو ودوري تن�س الطاولة.

 – الطائرة  )كللرة  الثاث  البطولت  فعاليات هذه  بللداأت  وقد 

1431/5/3هلللل وعلى  املوافق  ال�سبت  – البلياردو( يوم  تن�س طاولة 

يوم  امل�سابقات  جلميع  النهائية  املباريات  ُلعبت  وقللد  ع�سرة  مللدى 

املراكز الثاث الأوىل  1431/5/12هللل وفيه حددت  املوافق  الثنني 

للم�سابقات وهي كما يلي :-

الطائرة: كرة  • دوري 
املركز الأول : وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات .

املركز الثاين : وحدة الأمن واحلماية .

املركز الثالث : قوة حماية ال�سخ�سيات .

الطاولة: تن�س  • دوري 
املركز الأول : وحدة اإبطال واإزالة املتفجرات .

املركز الثاين : قوة منطقة الريا�س .

املركز الثالث : كتيبة اأمن ال�سفارات .

: البلياردو  • دوري 
املركز الأول : كتيبة اأمن ال�سفارات .

املركز الثاين : قوة منطقة الريا�س . 

املركز الثالث : الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية . 

وبذلك قد اأ�سبح عدد امل�ساركني يف جميع امل�سابقات التي انتهت 

) 386( م�سارك . 

وبللعللد ذلللك اأقلليللم اجللتللمللاع اإجللللراء الللقللرعللة للللدوري كللرة القدم 
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الخاتمة

اإلعالم األمني.. 
ضرورة حتمية

العميد

عبد اهلل الثمايل

 رئي�س التحرير

يلعب الإعللام دوراً فعاًل ومهماً يف حماربة اجلرمية، وحفظ الأمللن، وحتقيق الأمان، 

وذلك ملن اأح�سن ا�ستخدامه وت�سخر معطياته بال�سكل ال�سحيح، ويف الوقت نف�سه هو �ساح 

فتاك، يدمر الأخاق والعقول، ولكن ل منا�س منه اإل مبواجهته باأ�سلحة احلجة والبيان 

والقول ال�سادق.

وقد ا�ستغل مروجو الفكر ال�سال يف ال�سنوات الأخرة، معطيات ثورة املعلومات ون�سروا 

زيفهم و�سالهم حتى اأوقعوا كثراً من اجلهاء واملتحم�سني يف حبائل اأفكارهم امل�سبوهة 

عن طريق ما ُعرف بالإعام اجلهادي، وبالتايل اأ�سبح لزاماً على اجلهات الأمنية وعلى كل 

حامل قلم اأن يقف لهوؤلء باملر�ساد، وبال�ساح ذاته، وقرع احلجة باحلجة ملحاربة كل فكر 

�سال ل يتوافق مع العقل واملنطق، حيث بات الإعام الأمني �سرورة حتمية حلماية املجتمع 

واأبنائه من النزلق يف فخ الفكر ال�سال و�سرائكه الفا�سدة.

واإننا ومن هذا املنطلق، ن�سدر )فر�سان الأمن( لت�سهم بدور فاعل وحموري بتعزيز دور 

الإعام الأمني، فهي حتمل يف طياتها م�سامني ور�سائل كثرة للتوا�سل مع حميطنا بال�سكل 

الذي يتطلبه املوقف من مواجهة الفكر ال�سال، وتعمل على توعية اجلمهور وتثقيفه، وذلك 

جانب مهم من ر�سالة الإعام املو�سوعية، حيث تدعم املجلة هذا الجتاه من خال طرح 

مو�سوعات تثقيفية توعوية للعديد من امل�سايخ املعروفني والكتاب املرموقني، ورجال الأمن 

العارفني املجربني. 

اأعمال  من  الأمللن  رجللال  به  يقوم  ملا  املجتمع  تقدير  الأخلللرة   ال�سنوات  يف  ازداد  ولقد 

اأرواحهم دفاعاً عن اأمن وطنهم، ومع تزايد الوعي  بطولية، وت�سحيات كبرة قدموا فيها 

باأهمية دور اأجهزة الأمن ل بد لكل قطاع اأن يفتح قناة اإعامية لت�سليط ال�سوء على عمل 

نف�سه ميار�سون  الوقت  ويف  ووطنهم،  لدينهم  يقدمون خدمة جليلة  كونهم  الأمللن،  رجللال 

دورهم الأمني التوعوي، كم�ساهمة �سمن املنظومة الإعامية حتت مظلة وروؤية موحدة يف 

قالب اإعامي اأمني متفتح ومدرك ملخاطر الفكر املنحرف، وباأقام رجال الأمن اأنف�سهم.

والإعام الأمني ل يقت�سر على نقل ون�سر الأخبار والأحداث الأمنية، بل هو اأ�سمل واأعم 

من ذلك بكثر، فالأمن الفكري اليوم اأ�سبح واقعاً لم�سته روؤية امل�سوؤولني املعنيني بالأمن، 

واأ�سبح وظيفة اأمنية اجتماعية توؤدى بجانب وظائف الأمن الأخرى. 

ومبا اأن املوؤ�س�سة الأمنية هي املوؤ�س�سة الر�سمية امل�سوؤولة عن اأداء واجب منع اجلرمية، 

كل  لها  �سخرت  الللدولللة  فللاإن  املجتمع،  يف  وال�ستقرار  والنظام  الأمللن  وحفظ  ومكافحتها، 

الإمكانيات الب�سرية واملادية لتحقيق ذلك الأمن، ولكن دورها ل يقف عند املمار�سة العملية 

فقط، كاملداهمات واملطاردة وال�سبط، بل تعدى ذلك اإىل العمل الإعامي وتوعية اجلمهور 

مبخاطر الفكر املنحرف، ورفع احل�س الأمني لدى اجلمهور الداخلي ملن�سوبي هذه الأجهزة 

من ال�سباط والأفراد، واجلمهور اخلارجي املمثل باملجتمع بكافة �سرائحه، من خال ت�سليط 

اأي�ساً مكافحة  اأو الفردية فقط، بل  اأن الأمن لي�س مكافحة اجلرمية املنظمة  ال�سوء على 

اجلرمية الفكرية التي تزرع بذور الفنت والقاقل، وتروج لاأفكار ال�سالة واملغلوطة، �سواء 

اأنواعه:  بكافة  الأمللن  تطال  اأ�سرارها  اأن  �سك  ل  التي  الأخاقية  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الدينية 

ال�سيا�سي، والقت�سادي، والديني، والجتماعي.


