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بن  عبدالعزيز  امللك  امل�ؤ�س�س  با�سم  عبدالعزيز  امللك  دارة  اقتتران 

ال�سيا�سي  باإجنازه  عرفانًا  اهلل-  رحمه   - �سع�د  اآل  الفي�سل  عبدالرحمن 

جعل  وعماًل،  منهجًا  بالإ�سالم  تاأخذ  حديثة  دولة  اإن�ساء  يف  والجتماعي 

وطنية  علمية  ذراع  فهي  العلمي،  امل�سهد  واجهة  يف  علمية  م�ؤ�س�سة  منها 

اهلل  طيب   – امل�ؤ�س�س  تاريخ  عن  والبح�ث  الدرا�سات  من  مزيد  ل�ستجالء 

ثراه – وبنظرة �سم�لية تعقد فيها ال�سيا�سي بالجتماعي بالثقايف ك�حدة 

والعربية  الإ�سالمية  الفكرية  املاآثر  تتبع  ثم  بينها،  انف�سام  ل  واحتتدة 

منطقة  وفق  يتم  ذلك  وكل  للجميع،  واملحا�سرة  والندوة  بالكتاب  ون�سرها 

اململكة  داخل  من  والباحثات  الباحثني  جلميع  وم�سروعة  م�سّرعة  عمل 

وخارجها فتحتها الدارة لال�ستزادة بالأفكار اجلديدة من جيل امل�ستغلني يف 

البحث التاريخي العلمي اجلديد.
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تــــــراث

معايل الدكت�ر

فهد بن عبداهلل ال�سماري

الأمني العام لدارة امللك عبدالعزيز

الدارة
بين عبقرية الملك عبدالعـــــــــــــــــزيز وعطاء األمير سلمان بن عبدالعزيز
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وك���ان ل����دارة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��ي تهتم 

باملقام الأول بامل�صادر التاريخية للتاريخ الوطني 

ثم  اهلل  م��ن  بف�صل  ال��ن��ج��اح  م��ن  ك��ب��راً  ن�صيباً 

بتوجيهات واهتمام �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

الريا�ض  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان 

ورئي�ض جمل�ض اإدارة دارة امللك عبدالعزيز الذي 

هو اأب ملوؤرخي تاريخ الوطن، وعا�صق للمعلومة 

البحث  ي��خ��دم  من�صط  لكل  وداع���م  التاريخية، 

ال�صعودية  العربية  اململكة  تاريخ  عن  والدرا�صة 

واجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، ل ي��األ��وا ج��ه��داً يف تذليل 

والعلمية،  امليدانية  ال��دارة  مهام  اأم��ام  ال�صعاب 

طموحاتها،  كل  ويدعم  منا�صباتها،  كل  ويرعى 

بقيمة جائزة  – ي��ت��رع  اهلل  – حفظه  ه��و  فها 

ومنحة الأمر �صلمان بن عبدالعزيز لدرا�صات 

وافق  اأن  بعد  العربية  اجل��زي��رة  تاريخ  وبحوث 

املناف�صة  – بهذه  اهلل  – حفظه  ا�صمه  باقرتان 

العلمية املبا�صرة التي ملأت حاجة ملحة لدعم 

وت�صجيعهم  والأكادمييني  والباحثات  الباحثني 

يف جم���ال ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا والآث������ار، وق��ي 

املحمود  الق���رتان  ل��ه��ذا  �صيتها  وع��ل  �صمتها، 

امل�صابقات  ت��اري��خ  ك��ب��رة يف  ع��لم��ة  ب��ات��ت  حتى 

العربي  العامل  يف  بل  اململكة  يف  ولي�ض  العلمية 

والإ�صلمي. 

امللكي  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ا���ص��م  اأي�����ص��ا  اق���رتن 

اأم���ر منطقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان  الأم����ر 

امل��ل��ك  دارة  اإدارة  جم��ل�����ض  ورئ���ي�������ض  ال���ري���ا����ض 

الدارة  تنظمها  علمية  منا�صبة  بكل  عبدالعزيز 

بتلك  امل��ب��ا���ص��رة  وب��رع��اي��ت��ه  ال�����ص��دي��د  بتوجيهه 

امل��ن��ا���ص��ب��ات وك����ان ذل���ك ���ص��ب��ب��اً وا���ص��ح��اً يف جن��اح 

م�����ص��رة دارة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��ي اأ���ص��ح��ت 

علمة فارقة يف تاريخ البحث العلمي ال�صعودي.

ال������دارة ح���ني ت��ه��ت��م ب��امل�����ص��ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة 

وامل��واد  واملخطوطات  التاريخية  الوثائق  وه��ي 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��رتاث��ي��ة وال��ت��وث��ي��ق ال��ف��وت��وغ��رايف 

وامل���ت���ح���رك ف���ه���ي ت��ه��ت��م ب���ه���ا م����ن ث�����لث ن����واح 

متكاملة: احلفظ، والرتجمة، وتنظيم الندوات 

املنا�صبات  يف  وامل�صاركة  التاريخي،  املو�صوع  ذات 

ال��وط��ن��ي��ة، وال���ت���ع���اون ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��رب��ي 

والإق��ل��ي��م��ي وال������دويل يف دائ�����رة اخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا، 

وغ���ره���ا م���ن ����ص���ور مل�����ص��ان��دة ال���ث���ق���اف���ة، وه��ي 

واملتكاملة  امل��ت��داخ��ل��ة  امل�����ص��ارات  ت��ل��ك  يف  ت�صعى 

تقاليد  وخلق  احلديثة  التقنية  من  لل�صتفادة 

ال��ف��ردي  العمل  ع��ن  ب��ع��ي��داً  موؤ�ص�صاتية  علمية 

املعر�ض لحتمالية الق�صور والنظرة الأحادية. 

ه����ذان ال����ص���م���ان ال��ت��اري��خ��ي��ان ال���ل���ذان حظيت 

ب��ه��م��ا ال�����دارة، الق�����رتان ال���ص��م��ي وامل��و���ص��وع��ي 

ب��ا���ص��م امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز - ط��ي��ب اهلل ث����راه - 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإدارة  بفكر  والق����رتان 

اأم���ر منطقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان  الأم����ر 

تفوقت  ال���دارة،  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  الريا�ض 

ب��ه��م��ا، ف��امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز – رح��م��ه اهلل – يف 

حتت�صن  حديثة  اإ�صلمية  دولة  لأكر  تاأ�صي�صه 

ال�صريفني وهي مهوى للم�صلمني يف  احلرمني 

�صيا�صياً  العبقري  للقائد  من��وذج��اً  ق��دم  العامل 

واجتماعياً وطبق يف علقته مع �صعبه النموذج 

ثرية  مادة  الو�صاء  فتاريخه  النقي،  الإ�صلمي 

للبحث والدر�ض، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

عطائه  وم��ال  ج��ّل  ق��دم  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان 

وف���ك���ره خل���دم���ة ال���ت���اري���خ ال���وط���ن���ي وت�����ص��ج��ي��ع 

امللك  دارة  تفا�صيله فكانت  والتعمق يف  بحوثه، 

ع��ب��دال��ع��زي��ز �صعلة ت��ق��دم ح��زم��اً م��ن اخل��دم��ات 

التاريخ  خل��دم��ة  واملتكاملة  امل��رك��زة  والأع���م���ال 

– حفظه  �صموه  م��ن  باهتمام  ورع���ي  ال��وط��ن��ي، 

اهلل – كل خططها امل�صتقبلية وروؤاها املقرتحة 

لتنفيذ اإ�صرتاتيجيتها على اأر�ض الواقع، هذين 

عليهما  ق��ام��ت  ال��ت��اري��خ��ي  بعمقهما  ال���ص��م��ني 

الدارة وتفرعت اأعمالها وتت�صعب خدماتها وهي 

فخورة بذلك اأميا فخر.

ل��ك��ن م���ا ب���ني ذل����ك ك����ان ه��ن��ال��ك ال��رع��اي��ة 

والثقافية  العلمية  واأن�صطتها  ل��ل��دارة  الكرمية 

م���ن اأب���ن���اء امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز م���ن امل���ل���وك وم��ن 

غرهم، منذ عهد امللك في�صل الذي تاأ�ص�صت فيه 

الدارة اإىل عهد خادم احلرمني ال�صريفني امللك 

– الذي  اهلل  – حفظه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

مبا�صرة  اإم��ا  وم��ادي��اً  معنوياً  للدارة  الدعم  ق��دم 

والبحثية  العلمية  للحركة  دعمه  خلل  من  اأو 

�صمو ويل  ب�صورة عامة، وكذلك دعم  والفكرية 

عهده الأمر �صلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع 

و�صمو  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  والطران 

النائب الثاين الأمر نايف بن عبدالعزيز وزير 

الداخلية – حفظهم اهلل  واهلل املوفق،،

الدارة
بين عبقرية الملك عبدالعـــــــــــــــــزيز وعطاء األمير سلمان بن عبدالعزيز
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لمسة وفـــاء

اللواء الركن
قاعد بن صنهات بن  ضيدان الحربي  

- رحمه اهلل -

بناء  القوات، واأ�صهم يف  لكل رجل خدم  مل�صة وفاء 

»30« عاماً  اأكرث من  املهم، فمنذ  الأمني  القطاع  هذا 

ت���وىل ق��ي��ادة ق���وات الأم����ن اخل��ا���ص��ة... رج���ل ك���ان له 

الأم���ن اخلا�صة...  ق��وات  بناء وتطوير  ي��د ط��وىل يف 

قيادته خطوات مهمة نحو  اإب��ان  القوات  رجل خطت 

تلك  فكانت  للقوات،  تاريخية  حقبة  �صنع  الأف�صل، 

الفرتة مبثابة الأ�صا�ض الذي مل يلِغ جهد الغر، فهي 

امتداد جلهد رجال �صبقوه وتوطئة ملرحلة مقبلة.

�صنهات  بن  قاعد  الركن/  اللواء  هو  القائد  هذا 

بن  �صيدان احلربي - رحمه اهلل- ، ثالث قائد لقوات 

الأمن اخلا�صة.. رجل لن ين�صاه رجال القوات الأوائل، 

وُرفع ذكره يف اللحقني من من�صوبي القوات... رجل 

ات�صم بقوة ال�صخ�صية والقدرة على �صناعة القرار.
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نبذه خمت�سرة بخدمات:

•  من مواليد الق�صيم عام 1357ه�.	

• ال���ت���ح���ق ب����اخل����دم����ة ال���ع�������ص���ك���ري���ة ب���ت���اري���خ 	

1379/11/6ه� متخرجاً من كلية امللك  عبد 

العزيز احلربية برتبة ) ملزم (. 

• ترقى اإىل رتبة ملزم اأول اإعتباراً من تاريخ 	

1381/11/6ه�.

• تاريخ 	 م��ن  اإع��ت��ب��اراً  رت��ب��ة نقيب  اإىل  ت��رق��ى 

1385/11/6ه�. 

• ت��رق��ى اإىل رت��ب��ة رائ����د اإع���ت���ب���اراً م��ن ت��اري��خ 	

1391/11/6ه�.

• ت��رق��ى اإىل رت��ب��ة م��ق��دم اإع��ت��ب��اراً م��ن تاريخ 	

1395/11/6ه�. 

• تاريخ 	 م��ن  اإع��ت��ب��اراً  رت��ب��ة عقيد  اإىل  ت��رق��ى 

1399/11/6ه�. 

• تاريخ 	 م��ن  اإع��ت��ب��اراً  رت��ب��ة عميد  اإىل  ت��رق��ى 

1403/11/6ه�. 

• ت��رق��ى اإىل رت��ب��ة ل����واء اإع���ت���ب���اراً م��ن ت��اري��خ 	

1407/11/6ه�. 

اأهم الأعمال التي كلف بها:

• ق��ي��ادة ق���وات الأم���ن اخل��ا���ص��ة ب��الإن��اب��ة من 	

تاريخ 1405/8/1ه� اإىل 1407/2/13ه�.

• م��دي��ر ع���ام ل�����ص��وؤون الأ���ص��ل��ح��ة وال���ذخ���رة 	

بوزارة الداخلية.

• 1390/5/1ه��� نقل اإىل الإ�صتخبارات 	 بتاريخ 

ال����ع����ام����ة وث�����ب�����ت م���������ص����اع����داً مل�����دي�����ر ف����رع 

الإ�صتخبارات بالق�صيم عام 1391ه�. 

• بتاريخ 1391/11/6ه��� مديراً ملكتب عمليات 	

الأمن ويعمل اإدارياً بالو�صطى.

• ب��ت��اري��خ 1395/11/6ه���������� ن��ق��ل رئ��ي�����ض ق�صم 	

ال�صعبة الداخلية 1/د فرع الو�صطى. 

• ب��ت��اري��خ 1397/6/1ه��������� ن��ق��ل من 	

اإىل  العامة  الإ�صتخبارات  ملك 

م����لك ق�����وات الأم������ن اخل��ا���ص��ة 

وث��ب��ت م���دي���راً ل������لإدارة ال��ع��ام��ة 

ل�صوؤون العمليات.

• ب��ت��اري��خ 1409/2/1ه��������� ن��ق��ل من 	

ملك قوات الأمن اخلا�صة اإىل 

ملك حر�ض احلدود وثبت على 

وظيفة مدير اإدارة الإ�صتخبارات 

بحر�ض احلدود. 

الدورات التي ح�سل عليها: 

• ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة مب��در���ص��ة 	 اإداري�������ة  ���ص��ئ��ون  دورة 

اإىل   4/17 ل��ل��ف��رتة م��ن  ال�����ص��ئ��ون الإداري������ة 

1380/7/18ه� اإجتازها بدرجة ) ممتاز (

• دورة �صباط تربية بدنية مبدر�صة الرتبية 	

البدنية للفرتة من 1/25 اإىل 1381/4/4ه� 

اجتازها بدرجة ) اأوىل (.

• ���ص��لح 	 ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة مب��در���ص��ة  دورة ���ص��ب��اط 

1382/7/8ه����  2/5 اإىل  الإ���ص��ارة للفرتة من 

اجتازها بدرجة ) جيد جداً (. 

• الع�صكري 	 اللغات  مبعهد  عرية  لغة  دورة 

للفرتة من 1385/5/1ه� اإىل 1386/6/18ه� 

اجتازها بدرجة ) جيد جداً (.

• ���ص��لح 	 م��ت��ق��دم��ة مب���در����ص���ة  ���ص��ب��اط  دورة 

امل�������ص���اة ل��ل��ف��رتة م���ن 1391/6/15ه������������� اإىل 

1392/1/26ه� اجتازها بدرجة ) ممتاز (.

• كلية 	 م��ن  الع�صكرية  ال��ع��ل��وم  يف  ماج�صتر 

القيادة والأركان يف 1394/6/16ه� 

• دورة لغة اإجنليزية باأمريكا عام 1978م.	

التي  والأنتتتت�اط  وامليداليات  الأو�تتستتمتتة 

ح�سل عليها:

• منح و�صام الأرز اللبناين من رتبة ) فار�ض( 	

1971/10/2م.

• منح و�صام الرز اللبناين من رتبة ) �صابط( 	

يف 1973/7/2م.

• م��ن��ح م��ي��دال��ي��ة ال��ت��ق��دي��ر ال��ع�����ص��ك��ري من 	

الدرجة الأوىل يف 1399/8/29ه�.  

• منح امللك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.	

• منح امللك في�صل من الدرجة الثانية.	

• منح امللك في�صل من الدرجة الثالثة.   	

• منح نوط القيادة. 	

• منح نوط  الأمن.	

• منح نوط  املعركة.	

• منح نوط  الإنقاذ.	

• منح نوط  اخلدمة الع�صكرية للمرة الرابعة.	

اأ�سباب الإحالة على التقاعد:

• الوزاري 	 القرار  بناًء على  التقاعد  اأحيل على 

1418/5/15ه������������  وت����اري����خ  �����ض   /1231 رق�����م 

اإعتباراً من 1418/7/1ه� وذلك لبلوغه ال�صن 

النظامية املحددة للإحالة على التقاعد.
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الشهيد فهد بن محمد الفهد

�صورة لل�صهيد بالزي الر�صمي لأمن الطائرات

الرياض - مسفر البشر:

شهداء الواجب

قال الإمام ال�سافعي: 

دع الإيتتتام تفعتل ما ت�ستتتتاء          وطب نف�سًا اإذا حكم الق�ساء

ول جتتزع حلادثتتة الليايل         فما حل�ادث الدنيتتتا بقتتتتتاء

فيها  اأبتتداأ  اأن  اأردت  اهلل  بقدرة  الر�سا  عن  تعرب  اأبيات 

بالكتابة عن بطل من اأبطال ق�ات الأمن اخلا�سة وعد فاأوفى 

واأق�سم فالتزم مبا ق�سم عاهد اهلل على خدمة دينه ومليكه 

ووطنه فلم يردد يف تلبية النداء اإنُه ال�سهيد رئي�س الرقباء 

فهد بن حممد الفهد اأحد من�س�بي ق�ة اأمن الطائرات. 

ولد يف مدينة الريا�ض عام 1387ه� وترعرع فيها واجتاز املرحلة 

البتدائية ثم األتحق مبتو�صطة الرازي وبعد ان اأمت تعليمه الثانوي 

يف ثانوية مو�صى بن ن�صر، ن�صاأ وحب الع�صكرية ي�صري يف دمه وهي 

1408/6/21ه����  بتاريخ  اخلا�صة  الأم��ن  بقوات  والتحق  الدائم  ع�صقه 

التي  ال��ط��ائ��رات  اأم��ن  بقوة  التحق  ث��م  الأ�صا�صي  ال��ف��رد  دورة  واج��ت��از 

اأ�ص�صت  ال��ت��ي  الأوىل  النخبة  م��ن  وك���ان  1411ه�����  ع��ام  يف  ت�صكيلها  مت 

اأمن  التخ�ص�صية يف جمال  ال��دورات  العديد من  القوة وح�صل على 

الطائرات وتفوق يف عمله حتى اأ�صبح قائد جمموعة وا�صتمر يف عمله 

1414ه���  مع علمه ويقينه بخطورة ه��ذا العمل ورغ��م زواج��ه يف ع��ام 
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عبداهلل �صقيق ال�صهيد فهد ومحمد ابن ال�صهيد

ال�صهيد داخل كابينة الطائرة

ومعرفته باأن طبيعة العمل ل جتعله م�صتقراً مع اأ�صرته اإل اإن حبه 

اهلل  رحمه  عنه  ع��رف  فيه،  ي�صتمر  جعله  املتفاين  واإخل�صه  للعمل 

بني  اأو  ال�صرية  �صواء  للخلفات  ونبذه  النا�ض  وحب  اأخلقه  دماثة 

زملئه وكثراً ما يت�صدى لها ويحاول حل امل�صكلت. كرميا ودوداً 

لكل ما يعرف بدون ا�صتثناء حتى حلظاته الأخرة مل تخل من الكرم 

اأحد زملئه والذي كان من املفرت�ض ان  والفزعة عندما طلب منه 

يقوم بهذه الرحلة اأن يتطوع بدًل عنه لظروف منعت زميله من اأداء 

عمله، حلظات عندما تفكر فيها تعرف اأنك اإن�صان مت�صي بك الأقدار 

واهلل يختار لك ولي�ض لك اخلرة يف امرك ويف اآخر اأيامه كان يرى 

اإىل  ان��ه ي�صقط م��ن م��ك��ان ع���اٍل وي��ه��وي ب�صرعة  ال����روؤى  الكثر م��ن 

الأر�ض وكان يخر والدته بذلك التي كانت تلح عليه اأن يبدل طبيعة 

عمله وينتقل اإىل عمل اإداري اإل انه كان يخرها باأنه يحب عمله ول 

يجد لنف�صه عمًل اآخر. 

وكاأين به ميتثل بقول ال�صاعر: 

ل يدفتتع املرء ما ياأتي به القتتتدر       ويف اخلط�ب اإذا فكرت معترب

فلي�س ينجي من الأقدار اإن نزلت       راأي وحزم ول خ�ف ول حذر

الأج���واء  يف  ال�صعودية  الطائرة  ح��ادث��ة  يف  اهلل  رحمه  وا�صت�صهد 

الهندية بتاريخ 1417/7/1ه� وخلف وراءه ابناً �صماه حممد على ا�صم 

بابنته  وزوج��ة مكلومة حامل  اأ�صهر  وثمانية  �صنة  اآن��ذاك  ابيه عمره 

التي مل يراها و�صميت فهده تيمناً با�صمه. 

�صاألت اأخاه ) عبداهلل ( عما يذكر عن �صقيقة فقال ان اخاه كان باراً 

بوالديه عطوفاً ودوداً مع اأخوته حتى عندما رزق بابنه البكر )حممد( 

ومل ي�صتطع والده الذهاب اإىل امل�صت�صفى لروؤية حفيده الأول ب�صبب 

مر�صه وعدم مقدرته قام رحمه اهلل باإخراج ابنه من امل�صت�صفى وعمره 

ل يتجاوز اليومني وذهب به اإىل بيت والده لكي يراه. 

ك��ان يتناول  ي��وم احل��ادث��ة  ب��اأن��ه يف �صباح  اأخ���وه ع��ب��داهلل  ويكمل 

وجبة الإفطار وي�صتعد للذهاب للمدر�صة عندما ملح اخيه فهد يف زيه 

الر�صمي حامل ابنه ال�صغر يدخل اإىل البيت ومير من اأمامه عندما 

اأخ��اه قد يتعر�ض حلادث  ب��اأن  ث��واين  اإح�صا�ض غريب و�صريع يف  اأت��اه 

وا�صتعاذ  الإح�صا�ض  �صرعان ما طرد هذا  انه  اإل  الطائرة  به  وت�صقط 

من ال�صيطان الرجيم. 

املنزل وعندما  ا�صت�صهاده قال كنت خارج  نباأ  وعن كيفية تلقيهم 

عدت يف مغرب ذلك اليوم وجدت �صيارات كثرة اأمام املنزل لعدد من 

اأقاربي وا�صتغربت لعلمي باأن لي�ض هناك منا�صبة للجتماع وعندما 

ال�صعودية  ال��ط��ائ��رة  ب���اأن  التلفزيون  اأع��ل��ن يف  ب��اأن��ه  اخ���روين  دخ��ل��ت 

الهند قد وقع لها ح��ادث ت�صادم و�صقطت ول نعلم هل  القادمة من 

جنا من احلادث احد ام ل وتوالت الأنباء ففي البداية ذكر اأن �صقيقي 

فهد قد جنا من احلادث وقد اأ�صيب فقط اإىل ان اتانا اخلر اليقني 

باأن ل احد من ركاب الطائرة قد جنا.

وقد ثمن وقفة حكومتنا الر�صيدة معهم يف هذا امل�صاب بتقدمي 

جمل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين  النائب  �صمو  �صيدي  راأ�صهم  وعلى  التعازي 

بن عبد  نايف  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  الداخلية �صاحب  وزي��ر  ال���وزراء 

نائب  العزيز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  العزيز 

وامل�صئولني  الأم��راء  امللكي  ال�صمو  اأ�صحاب  وعدد من  الداخلية  وزير 

ومن�صوبي قوات الأمن اخلا�صة من �صباط واأفراد وعلى راأ�صهم قائد 

قوات الأمن اخلا�صة وت�صهيلهم جلميع الإجراءات. 

يتذكر  ه��ل  و���ص��األ��ت��ه  حممد  اب��ن��ه  م��ع  ب��احل��دي��ث  بعدها  وانتقلت 

من  ال�صنتني  يبلغ  مل  وه���و  ت���ويف  وال����ده  لأن  بالنفي  ف��اأج��اب  وال����ده 

عمره وعندما بداأ يعي الأمور �صاأل عن والده واأين هو وعندما علم 

باإ�صت�صهاده وعلم عن خ�صال والده الكرمية وحت�صر على عدم معرفته 

والده رغم اعتزازه وافتخاره بوالد حرم منه ومتنى ان يكمل م�صرة 

والده واأن يكون امتداداً له يف اخلر والعطاء وهو يردد قول ال�صاعر 

حامت الرفاعي: 

واحر قلبي كيف يخطفك الردى         وي�سم منك اجل�سم هذا البلقع 

وفتتتتتتتاك كيتتتتف تركتتتته وملن اإذا          ي�سك� املتاعب او اإىل من يفتتزع

اإىل قوله: 

فاذهب عليتتتتك من الإله حتيتتتتتة       مابدد الظلماء فجتتتر ي�سطتع
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فرسان الصحافة

كان اأول ردة فعل عندي حني كلمني مدير حترير 

»ق��وات  من  باأنه  بنف�صه  وعرفني  الأم��ن  فر�صان  جملة 

ره��ب��ة طفولية  ب��خ��ف��ق��ة  ���ص��ع��رت  اأن  الأم�����ن اخل��ا���ص��ة« 

مباغتة! قبل اأن يطماأنني اأنه يت�صل ليدعوين للكتابة 

مبجلة »فر�صان الأمن«.

مرت بذهني وقتها كل تقاطعات التقاءاتي ب�» الأمن 

«.. واإمياين باأهمية الأمن وفر�صانه يف حياتنا. اإذ بدونه 

ل ميكن اأن يتحقق الإ�صتقرار، بل مي�صي من املمكن اأن 

يتحول نعيم الوطن امل�صتقر اىل جحيم اخلوف وفو�صى 

الإنفلت.

اأكاد اأجزم اأننا لو�صاألنا اأي مواطن عن معنى كلمة 

غره  ع��ن  وخمتلفا  ب��ه  خا�صاً  معنى  لأعطانا  »الأم����ن« 

ه��ذا، وهو  �صعور عند  ف��الأم��ن هو  التفا�صيل.  يف بع�ض 

ظرف عند الآخر، وهو جهاز ر�صمي كال�صرطة عند ثالث، 

وكاجلي�ض عند رابع، وهو اإحتياطات وقائية عند خام�ض، 

عند  حمائية  وت�صرفات  �صاد�ض،  عند  ردعية  واج���راءات 

مرتبطا  املواطن  عند  اإيجابيا  فعل  كلها  وتظل  �صابع،. 

باحلفاظ على ال�صلمة والإ�صتقرار، اإل حالت املناوئني 

للنظام واملخالفني للقانون، فالأمن هواأي�صا العدوعند 

املجرمني.

رمب���ا ج���اء اأول ا���ص��ت��ي��ع��اب يل مل��ف��ه��وم الأم����ن واأن���ا 

اأم�صي مع والدي يف ال�صارع، واإذ ن�صل اىل حيث  طفلة 

اأمت�صك  اأن  ي�صر  الآخ���ر  الر�صيف  اإىل  نعر  اأن  علينا 

بيده حتى ننتهي اىل اجلهة الأخ��رى. كان للأمن هنا 

املفهوم  تو�صع  ثم  املبا�صرة.  اجل�صدية  احلماية  مفهوم 

حني لحظت اأن والدتي عند �صفر والدي حتر�ض على 

ال��ت��اأك��د م��ن اإغ���لق ب��اب امل��ن��زل قبل اخل��ل��ود اىل النوم 

وردت  الإج��راء �صروريا؟  كان هذا  ملاذا  وت�صاءلت  ليل، 

يف  منزلنا  اىل  الت�صلل  من  �صخ�ض  اأي  مينع  ذل��ك  ب��اأن 

قد  الأم���ن  اأن  عندها  عرفت  للنوم.  ا�صت�صلمنا  اأث��ن��اء 

ي��ك��ون اح��ت��ي��اط��ا م��ن ن��ي��ة معتد ع��ل��ى ح��ي��زن��ا اخل��ا���ض. 

ه��ن��اك حار�ض  اأن  امل��در���ص��ة لح��ظ��ت  انتظمت يف  وح��ني 

اأمن ر�صمي يقف عند بوابة املبنى اأثناء ال��دوام، ومينع 

اأن كل التلميذات  تلكوؤ الطالبات يف اخلارج، كما يتاأكد 

اأن يغلق الأب�����واب عند  امل��ب��ن��ى ق��ب��ل  وامل��در���ص��ات غ����ادرن 

ال�صحاذ  هناك  ك��ان  املدر�صة  حار�ض  وع��دا  الإن�����ص��راف. 

�صبه العاري يجل�ض عند اجلدار مادا �صاقيه النحيفتني 

يخلو  حني  لكنه،  العابرون.  بها  يجود  �صدقة  يت�صول 

موقعه،  ع��ن  احل��ار���ض  ويغيب  العابرين،  م��ن  الطريق 

ي��ف��ع��ل اأ���ص��ي��اء اأخ�����رى م�����ص��ي��ن��ة ت����زرع اخل����وف يف قلبي 

ج�صده.  م��ن  اخل�صو�صية  ���ص��دي��دة  اأج����زاء  م�صتعر�صا 

كنت اأنتظر عن بعد متوج�صة من الإقرتاب حتى يعود 

اأح��د يف الطريق، لأه��رول اىل  اأو مير  احلار�ض ملوقعه، 

اأن يخلو الطريق اإل مني وذلك املتحر�ض  البوابة قبل 

امل���رع���ب. ث��م رمب���ا ب��ل��غ��ت ع��ن��ه الإدارة اأح����د ال��ط��ال��ب��ات 

الأكر، واختفى من حياتي، واإن بقي يف كوابي�ض ظلت 

علينا  كان  درا�صي  عام  وكل  عديدة.  ل�صنوات  تطاردين 

اأن نتدرب على تطبيق اإجراءات مغادرة املبنى واإخلئه 

و�صرحت  حريق.  ح��دوث  حالة  يف  ال�صحيحة  بال�صورة 

امل�صرفة الرتبوية وقتها اأن ذلك احرتاز اأمني اأي�صا.

 ث��م ت��ع��رف��ت ع��ل��ى »رج����ال الأم����ن« ي���وم ���ص��رق بيت 

عليهم  اأن  وعلمت  ال�صرطة.  فا�صتدعوا  اجل��ران  اأح��د 

اجل��اين،  على  القب�ض  م��اح��دث وحم��اول��ة  التحقيق يف 

بهم  والتقيت  ذل���ك.  مت  ح��ني  ب��الأم��ن  جميعا  و�صعرنا 

بعد  املنطقة  يف  الإ���ص��ط��راب��ات  ت�صاعدت  ي��وم  جم���ددا 

العدوان الثلثي على م�صر، ونظم املحتجون اإ�صرابات 

ومظاهرات �صد الإجنليز، ملأت ال�صرطة ال�صوارع لكي 

حظر  بعدها  واأع��ل��ن  فو�صى،  اىل  التجمعات  لتتطور 

لتتاأكد  ال�صوارع  وانت�صرت مدرعات اجلي�ض يف  التجول 

من تطبيقه. فكانت اإجراءات الأمن هنا حماية وقائية 

للأفراد من انفلت الآخرين.

واحلرا�ض  الآب���اء  حماية  فقط  لي�ض  الأم��ن  ولكن 

ج�صديا  يتهددنا  خطر  من  لنا  اجلي�ض  اأو  ال�صرطة  اأو 

اأوم��ادي��ا؛ الأم���ن الأه���م ال��ي��وم ه��والأم��ن الفكري ال��ذي 

امل��ت��زن  التفكر  ق���درة  ا���ص��ت��لب  م��ن  امل��واط��ن��ني  يحمي 

واحلكم ال�صليم منتهيا بالإ�صت�صلم للأدجلة املوجهة. 

التن�صئة  ع��ر  امل�����ص��ري يتحقق  ال��ف��ك��ري  الأم���ن  ذل��ك 

يف  ال�صليمة  التعليم  وم��ن��اه��ج  امل���ن���زل،  يف  ال�صحيحة 

�صد  ال�صامد  ال�صليم  املجتمعي  الوعي  وبناء  املدار�ض، 

القولبة والإنحراف. 

ه��ن��ا ت��اأت��ي ����ص���رورة ال��ت��اأك��د م��ن ���ص��لم��ة العملية 

التعليمية يف املدار�ض، والتدريبية يف مرحلة التخ�ص�ض، 

الإ�صتقرار  حت���ارب  متطرفة  جلبهات  الإخ��ت��ط��اف  م��ن 

والأمن.

ويبقى اأننا حني نعهد مبهمة الفرو�صية احلمائية 

اخ��ت��ي��اره��م  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  بعينهم،  لأف�����راد  احل��ي��وي��ة 

العاملون يف  ليكون  الدقة،  درجة من  باأعلى  وتاأهيلهم 

ال�صلك الأمني فر�صانا على م�صتوى امل�صوؤولية امل�صرية 

اأنف�صهم  الأم��ن  اأن ينال رجال  املناطة بهم؛ ما يتطلب 

ي�صتع�صي  به  تثقيف معلوماتي وتدريب عملي،  اأف�صل 

على �صموم الأدجلة والقولبة اأن توؤثر فيهم، اأو تن�صيهم 

م�صوؤولية مهنتهم العظيمة.

» األمـــن «.. 
فروســــيـة 
المسـؤوليـة

د. ثريا العري�ض

كاتبة �سع�دية
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الب�صر لهم روؤية تكاد تكون واحدة لدى  النا�ض، فجمهور  الوعي على  لي�ض �صهًل فر�ض 

معظم ال�صعوب، وي�صعب تغيرها رغم اأن هناك قناعة قد تكون اأحيانا »ظاهرية« اأو»�صكلية« 

اأن النا�ض بحاجة اإىل  التغير، لكن ونظراً لأن التغير يكلفهم مادياً اأو معنوياً اأواأنه �صد ما 

اأنف�صهم ويحتاجوا ملن يغرهم. وهكذا تبقى فل�صفة التغير  اعتادوا عليه فاإنهم لن يغروا 

�صغًل �صاغًل للمفكرين والفل�صفة منذ اأزل وحتى وقتنا احلا�صر، فمقاومة التغير �صلوك 

الطريق  عينه  ب��اأم  ي��رى  حتى  منطياً  يبقى  اأن  ويريد  اجلديد  ع��دو  فالإن�صان  ق��دمي،  ب�صري 

الإن�صانية  املتغرات  ب�صبب  التغير  يريد  ول  هذا  يعرف  اأحياناً  بل  له  ومفيداً  اآمناً  اجلديد 

اأ�صا�صي يف احلياة ومع  اأن م�صاعدة الآخرين وعي  املت�صارعة يف داخله، بع�ض ال�صعوب تعرف 

هذا يكون هناك تخاذل عن ذلك بينما، �صعوب اأخرى تهب للنجدة  فما يجعل الأوىل تخذل 

بع�صها ويجعل الأخرى ت�صاعد بع�صها هو الوعي اإذا ما غاب الت�صريع.

 وال�صوؤال كيف نن�صر الوعي اإذا ما تعرث ن�صره بلوحة اإر�صادية وحديث طويل ورغبة وطنية 

و�صعور مفكر، اإذ – واأحياناً- نحتاج فر�ض الوعي بقوة القانون والنظام اأو بالإجراء الإداري 

النا�ض للوعي حتى يعتادوه وي�صبح ج��زءاً من حياتهم  اأن يدفع  �صاأنه  اآخ��ر من  ب��اأي �صيء  اأو 

ومن ثم ميكن التخلي عن ال�صرامة مع املتابعة، فمثل العناية بذوي الحتياجات اخلا�صة 

يف الدول النامية يف الأماكن العامة يكاد يكون معدوما وفيه نق�ض كبر جداً، اأما يف الدول 

م�صددة  تفر�ض غرامات  املتقدمة  ال��دول  الكثر من  ي��زال  ل  هذا  ومع  فهوموجود  املتقدمة 

على جتاوز حقوقهم بل وتفر�ض اأنظمه ت�صاعدهم كامل�صاعد والأبواب الأوتوماتيكية وت�صهيل 

الطرق لعرباتهم يف ال�صوارع وتوفر املواقف املجانية امل�صهلة لهم، بل وتفر�ض غرامة م�صددة 

وحتى الآن على من يتجاوز حقوقهم باعتبار اأنهم فئة حتتاج رعاية خا�صة.

 اإذن الوعي بالقانون، والوعي بالعقوبات، والوعي بالأنظمة اأحد اأهم اأ�صاليب ن�صر الوعي 

التطبيقي )ولي�ض الوعي املعلوماتي( من اأجل رفع م�صتوى حياة النا�ض، فاإذا ما رف�ض النا�ض 

النا�ض  رف�ض  ما  واإذا  احل��وادث،  لتقليل  حل  العقوبات  �صارت  ال�صرعة  من  احلد  فكرة  تقبل 

التجاوزات،  لبع�ض  اخل��ري  بالعمل  العقوبة  ميار�ض  الق�صاء  �صار  بع�صاً  بع�صهم  م�صاعدة 

وبهذه الطريقة ميكن مقاربة الوعي بالنظام.

الوعي يجب  واإذا ما تعرثت و�صائل  ونحن هنا يف دول اخلليج بحاجة لوعي كبر ج��داً، 

اأوجزء  اإذا ما �صار الوعي متفق عليه  اأكرث �صرامة يف ن�صر الوعي خا�صة  اإىل طرق  اأن نلجاأ 

يكفي  ول  عقوبة  لها  ُي�صن  اأن  يجب  مرر  بل  النا�ض  معاملت  فتاأخر  احلياة،  يف  �صروري 

يواجهه عقوبات  اأن  العمل يجب  اأداء  يف  والتق�صر  اأوخطبة جمعة،  املوظف مبن�صور  توعية 

اإدارية ولي�ض فقط باحلث عليه اأداء العمل، وا�صتغلل املن�صب وظيفياً والعبث مبقدرات البلد 

حتت غطاء الوا�صطة ف�صاد يجب مقاومته بالقانون و�صن ت�صريع يدين من ميار�ض هذا ول 

يكفي مقال لن�صر الوعي عنه.

�سمـــــر املقـــــرن

كاتبة صحفية

السبيل إلى الوعي

فرسان 
الصحافة
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املقدم 

عبد العزيز بن عبد اهلل ال�سويدان

الإدارة التقان�نيتة

كيف تطالب بحقك أمــــــــــــام ديوان المظالم 
تغيب احلكمة عن الكثر من الع�صكريني 

عند املطالبة بحقوقهم الوظيفية ف�صًل عن 

غياب املعلومة ال�صحيحة املو�صلة للمطالبة 

بحق اأومركز وظيفي مينحه النظام اأوتقدره 

جم��رد  اأن  ال��ب��ع�����ض  وي��ع��ت��ق��د  الإدارة،  ج��ه��ة 

اإق�����رار ال��ن��ظ��ام اأوف��ر���ص��ه مل��ي��زة ���ص��واء كانت 

هذا  على  للح�صول  ك���اٍف  اأوم��ع��ن��وي��ة  م��ادي��ة 

بال�صروط  العتداد  دون  امليزة  اأوتلك  احلق 

الدارة  تقدير  اأوح�����ص��ن  امل��ق��ررة  املو�صوعية 

هذا  وم��ن  للإ�صلح  اختبارها  يف  اأوال��ق��ي��ادة 

الق�صائية  امل��ط��ال��ب��ات  معظم  تن�صاأ  الأخ���ر 

وال�����ص��ك��اوى الإداري������ة ب��ل وت�����ص��ل يف معظم 

امل��رج��ع��ي��ة الداري������ة  ت��خ��ط��ي  اإىل  الأح����ي����ان 

واجلار بال�صكوى اإىل املقامات العالية وادعاء 

على  الدالة  املوؤيدة  املواقف  و�صرد  التعر�ض 

�صخ�صية احلدث وعم ال�صتجابة ملا يطالب 

به من حق، ولكن الأم��ر بخلف ذلك اذ مل 

للجوء  م�صراعيه  على  الباب  فتح  �صراً  يعد 

والعدالة  للإن�صاف  وطلبا  الق�صاء  جلهات 

تظلم  ذل��ك  ي�صبق  لأ�صحابها  احل��ق��وق  ورد 

اأم���ام اجل��ه��ة الداري����ه ال��ت��ي اأ���ص��درت ال��ق��رار 

امل��ط��ع��ون فيه اأوام��ت��ن��ع��ت ع��ن اإ����ص���داره رغم 

ت���واف���ر ال�����ص��روط ال��ت��ي ق���رره���ا ال��ن��ظ��ام ملن 

منه  لمت�صا�ض  اأم���ر  وذل���ك  بحقه،  تنطبق 

اأو  للحق  الق�صائية  احلماية  على  للح�صول 

الإج��راء  ه��ذا  تقرر  وق��د  بها،  املطالب  امليزة 

اأم��ام  والإج����راءات  املرفقات  ق��واع��د  مبوجب 

ديوان املظامل ال�صادرة بقرار جمل�ض الوزراء 

1409/11/16ه������������ وه���ذه  190 وت���اري���خ  رق����م 

يف  حاليا  وال��درا���ص��ة  املناق�صة  حتت  القواعد 

نظام  �صكل  يف  لتحديثها  ال�����ص��ورى  جمل�ض 

اأق����رب م�صمى ل��ه ه��و ن��ظ��ام امل��راف��ق��ات اأم���ام 

ف��اإن على  وتاأ�صي�صا على ذلك  املظامل  دي��وان 

الع�صكري عند املطالبة بحقه خطوات يجب 

عليها اإجراءها حتى تتقرر له هذه احلماية 

الق�صائية وهذه اخلطوات هي: 

التي  ال�صروط  انطباق  التاأكد من  اأوًل: 

ق���رره���ا ال��ن��ظ��ام ل��ه��ذا احل����ق ع��ن��د امل��ط��ال��ب��ة 

اأي  على  للح�صول  فمثل  عليه  باحل�صول 

علوة اأوبدل ينبغي على املتقدم بطلب املنح 

العلوة  ه��ذه  موؤهلت  على  حائزا  يكون  اأن 

اأوال��درا���ص��ي��ة  التدريبية  كال�صهادة  اأوال��ب��دل 

وهذا اأوًل. 

اأو  ال��ع��لوة  حم��ل  العمل  حماية  ث��ان��ي��ا: 

البدل 

ثالثاً: �صدور قرار اإداري باملنح ولكن اذا 

توفرت هذه ال�صروط وامتنعت جهة الإدارة 

عن اإ�صدار القرار الإداري فماذا يجب عليك 

وه��ذه  احل���ق  ه���ذا  ع��ل��ى  للح�صول  تفعل  ان 

احل��م��اي��ة ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اخل���ارج���ة ع��ن ت�صلط 

�صدور  عند  لها  وامللزمة  اأوامتناعها  الإدارة 

احلكم.

ال��ث��ان��ي��ة م���ن ق��واع��د  امل�����ادة  ت��ق��رر  اأول: 

امل��راف��ق��ات والإج�����راءات اأم���ام دي���وان املظامل 

عند رفع الدعوى الإدارية للمطالبة باحلق 

امل��دع��ى ب��ه )اإن ك���ان م��ا ي��ج��ب امل��ط��ال��ب��ة ب��ه( 

م��ط��ال��ب��ة اجل��ه��ة الداري������ه امل��خ��ت�����ص��ة خ��لل 

خم�ض �صنوات من تاريخ ن�صوء احلق املدعي 

به ما مل يكن ثمة عذر �صرعي حال دون ذلك 

يثبت لدى الدائرة املخت�صة بالديوان وعلى 
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كيف تطالب بحقك أمــــــــــــام ديوان المظالم 
اجلهة الدارية البث خلل ت�صعني يوما من 

املدة  ه��ذه  ف��اإذا م�صت  الطلب،  تاريخ تقدمي 

املطالبة،  اأورف�����ص��ت  الإدارة  م��ن  ال��ب��ت  دون 

ج���از رف���ع ال���دع���وى ل���دي���وان امل���ظ���امل خ��لل 

ت�صعني يوماً من تاريخ العلم بالقرار ال�صادر 

ت��ب��ق��ى م��ن اخلم�ض  اأو خ���لل م��ا  ب��ال��رف�����ض 

امل���دة طويلة جدا  ���ص��ن��وات، وال��واق��ع ان ه��ذه 

وت��ره��ق امل��دع��ي وك��ذل��ك الق�صاء والأم����ل يف 

تليف اأثارها يف م�صروع النظام اجلديد، لكن 

اأي مكان يف  على املدعي يف كل الأح���وال ويف 

هذا العامل احرتام املدة الق�صائية لأنها من 

النظام العام وعدم احرتامها كافيا لعدم نظر 

دع���واه وه���ذا م��ا ي��ح��دث ك��ث��را م��ن الناحية 

ال��ع��م��ل��ي��ة وي���ك���ون م��ن��ط��وق احل���ك���م ه���و ع��دم 

قبول الدعوى �صكل اأو من الناحية ال�صكلية 

وبالتايل فل ينظر يف مو�صوعها. 

اأخ��رى ت�صمى دل��ول الإلغاء  ثانيا: دل��ول 

)اأ����ص���رن���ا ل���ه ���ص��اب��ق��ا مي��ث��ل دع�����اوى حقوقية 

ح���رف���ة( ف��ه��ذه ال���دع���اوى م���ن اخ��ط��ر اأن����واع 

يف  وت��ت��م��ث��ل  ج�صيمة  اآث���اره���ا  لن  ال���دع���اوي 

فيه  املطلوب  الإداري  القرار  باإلغاء  املطالبة 

واإزال���ة اآث���اره ب��ل ويف اأح��ي��ان اعتباره ك��اأن مل 

يكن ) ال�صحب( ويعود املطالبة باإلغاء القرار 

ي�صمى  اأوم��ا  م�صروعيته  انعدام  اإىل  الإداري 

بالبطلن،  وال��ق��ان��ون  بالنقد  امل�صغلني  عند 

ملا  الإداري  ال��ق��رار  ب��اإل��غ��اء  القا�صي  ويحكم 

حلقه من عيب يف اأح��د الأرك���ان اخلم�صة ما 

لحقاً  اآخ��ر  ب��اإج��راء  العيب  ت�صحيح  يتم  مل 

اإذا كان ما ميكن معه الت�صحيح فمثل ركن 

الإداري  للقرار  اخلارجي  وهواملظهر  ال�صكل 

م��ث��ل اح���ت���واء ال���ق���رار ع��ل��ى رق���م وت���اري���خ اأو 

اأو يحمل  بالنظام  ال�صتناد على مادة مقررة 

يف  الر�صمي  اأواخل��ت��م  اأو����ص���ورة  منه  توقيعاً 

ال�صكلية  ال������دللت  ف��ه��ذه  الأح����ي����ان  ب��ع�����ض 

تف�صح عن اإدارة م�صدر القرار واخلطاأ فيها 

باإلغاء  والدعاوى  وت�صحيحه،  ميكن تلفيه 

قرار ما لعدم احرتام القواعد ال�صكلية نادرة 

وهوالركن  املحل  اأي�صا  العملية  الناحية  من 

الثاين يف القرار الإداري وهوالإجراءات التي 

الإداري  ال��ق��رار  لإ���ص��دار  النظام  ي�صتلزمها 

خلل  القرار  اإ�صدار  النظام  يوجب  ان  مثل 

مدة معينة اأو اإجراء �صابق على اإ�صدار القرار 

ميهد له اأو يكون اإجراوؤه وكذلك ال�صبب وهو 

الركن الثاين ويفي الدافع اأو الباعث لإ�صدار 

القرار من جهة الداره فمثل حاجة الدارة 

العقد  لإب���رام  هوال�صبب  اآخ��ر  مبنى  لإن�صاء 

للبناء  مقاول  مع  بالإتقان  القا�صي  الإداري 

ول تتم هذه العملية اإل باإ�صدار قرار اإداري 

كالإعلن عن املناف�صة وغرها. اأي�صا الركن 

الرابع وهو الخت�صا�ض ويفي ان يكون اإ�صدار 

يتخذه  مل��ن  املفرت�صة  ال�صلطة  حت��ت  ال��ق��رار 

يفي عيب  اإ���ص��داره وهوما  لغره  فل يجوز 

دون  ال�صلطة  اأواغت�صاب  الخت�صا�ض  ع��دم 

والركن  امل�صعى  ه��ذا  تف�صيلت  يف  ال��دخ��ول 

اخلام�ض وهوالغاية من القرار الإداري ويفي 

ق��رار ل  ف��اأي  العامة  امل�صلحة  دائ��م��ا حتقيق 

بالتع�صف  يفي هذه امل�صلحة يكون مو�صوماً 

الق�صاء  معه  ميكن  مبا  اخلا�صة  اأوامل�صلحة 

احل��ك��م ب��اإب��ط��ال ه���ذا ال��ت�����ص��رف )ال���ق���رار(. 

الدعوى  يف  لها  ا�صرنا  التي  اح���رتام  ويجب 



احلقوقية عاما يف دعوى الإلغاء من �صرورة 

اأ�صدرت  التي  اأمام اجلهة  الوجودي  التظلم 

بالقرار  العلم  تاريخ  من  يوما  �صتني  خلل 

التظلم  ه��ذا  البت يف  الإداري���ة  وعلى اجلهة 

فاإذا  تقدميه  تاريخ  من  يوماً  ت�صعني  خلل 

اأن��ف��ق��ت ه���ذه امل����دة دون ال��ب��ت ف��ي��ه لع��ت��ر 

ترفع  اأن  ويجب  ينفذ،  ق��رار  �صدور  مبثابة 

يوما  �صتني  خلل  املظامل  لديوان  الدعوى 

بالرف�ض  ال�صادر  بالقرار  العلم  تاريخ  من 

اأون��ف��ي امل���دة امل���ذك���ورة دون ال��ب��ت ف��ي��ه��ا، ام��ا 

تنفذه  ومل  املتظلم  ل�صالح  القرار  �صدر  اذا 

اجلهة الإدارية خلل ثلثني يوماً جاز رفع 

الدعوى لديوان املظامل خلل ال�صتني يوما 

التالية لهذه املدة ومن ثم فقد ات�صح الفارق 

ب���ني دع����وى الإل���غ���اء وال���دع���وى احل��ق��وق��ي��ة 

املطالبة  ت��ت��م  احل��ق��وق��ي��ة  ال���دع���وى  اأن  م��ن 

م��دة طويلة  وه��ي  �صنوات  خ��لل خم�ض  بها 

ن�����ص��ب��ي��اً ب��امل��ق��ارن��ة م���ع دع����وى الإل���غ���اء وه��ي 

�صتني يوماً من تاريخ العلم بالقرار، واحلكم 

ال�صادر باإلغاء القرار الإداري يجوز حجيته 

النظامية يف مواجهة الكافة، وي�صتفيد منه 

جميع احلقوق يف الدعوى املرفوعة وكذلك 

دعوى  اأن  اإىل  يعود  وه��ذا  املماثلة،  الدعوى 

تخا�صم  مو�صوعية  عينية  دع���وى  الإل��غ��اء 

تخا�صم  ول  ���ص��در  ال����ذي  الإداري  ال���ق���رار 

�صخ�ض م�صدره فهي لي�صت دعوى �صخ�صية 

كدعوى التعوي�ض على ما �صيتم تناوله عند 

احلديث عنها وي�صرتط لرفع دعوى الإلغاء 

عدة �صروط اأهمها اأن يكون املطعون فيه قرار 

اإداري ومن ثم فاإن الأعمال املادية للإدارة ل 

يجوز الطعن عليها وكذلك اأن يكون القرار 

���ص��واء  ع��ن �صلطة وط��ن��ي��ة  ���ص��ادر 

كانت داخل الدولة اأوخارجها 

)ك�����ال�����ق�����ن�����������ص�����ل�����ي�����ات 

وال�صفارات( واأن يكون القرار نهائياً ل يحتاج 

لإن��ف��اذه ���ص��دور ق����راراً اآخ���ر اأوم��ت��وق��ف على 

املطعون  القرار  يحدث  اأن  يجب  كما  �صرط 

فيه تاأثرا يف مركز الطاعن. 

من  والكثر  التعوي�ض  ويحوي  ثالثاً: 

امل��وظ��ف��ني ي��ق��ع��ون يف اخل���ل���ط ب��ي��ن��ه��ا وب��ني 

ال��دع��وى احل��ق��وق��ي��ة ورمب���ا ي��ع��ود ذل���ك اإىل 

مالية  مبالغ  على  ي�صتمل  فيها  احل��ك��م  اأن 

خلل  مت  اململكة  يف  بهما  املطالبة  لأن  اأو 

خم�ض �صنوات من تاريخ ن�صوء احلق املدعى 

التعوي�ض  فدعوة  كثرا  يختلفان  وهما  به 

دع�����وة ���ص��خ�����ص��ي��ة ���ص��د م���ن اأ�����ص����در ال���ق���رار 

حلقه  ما  جر  الطاعن  فيه  يطلب  الإداري 

من �صرر من ت�صرفات الداره املادية اأو�صد 

ال���ق���رار ال���ذي ���ص��در واأحل����ق ����ص���رراً مبركز 

متار�ض  الإدارة  اأن  ذل��ك  النظامي  الطاعن 

ن���وع���اً م���ن الأع����م����ال: اأع���م���ال م���ادي���ة كبناء 

اإداري����ة  وامل�صت�صفيات،  ال��ط��رق  يف  اجل�����ص��ور 

اأون��ق��ل  ال��ع��ام��ة  للم�صلحة  امللكية  ن��زع  مثل 

وغرها  العمل  من  اأوف�صلة  معني  موظف 

من القرارات التي ت�صدر على مدار ال�صاعة 

ك��ل ي���وم وتق�صي امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��رة من 

بنظر  ال��دي��وان  باخت�صا�ض  امل��ظ��امل  دي���وان 

ال�صاأن  التي يقدمها ذوي  التعوي�ض  دعاوى 

)فقرة  الإدارة  جهة  اأواأع���م���ال  ق����رارات  ع��ن 

اأن  كما  الكامل  الق�صاء  دع��وى  وت�صمى  ج( 

�صلطة القا�صي فيها وا�صعة جدا لكن �صحة 

احلكم  ملن �صدر  ن�صبيا  قا�صرة  فيها  احلكم 

هذه  ب��ني  ال��ف��رق  ي��رر  وهنا  مل�صلحته  فيها 

ال���دع���وى ودع�����وى الإل����غ����اء، وم���ن اجل��دي��ر 

ب��ال��ذك��ر يف دع����وى ال��ت��ع��وي�����ض ه��وال��ت��ف��رق��ة 

ب�صاأنها هذه  بني نوعني من الأخطاء ترفع 

وال�صخ�صي  امل��رف��ق��ي  ال��دع��وة وه���ي اخل��ط��اأ 

املرفقي  بينهما من اخلطاأ  التفرقة  ومعيار 
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ياأتيه املوظف ب�صفته الوظيفية موظف عام 

الإدارة  �صد  م��رف��وع  فيه  التعوي�ض  وي��ك��ون 

ال���ت���ي ي��ت��ب��ع ل��ه��ا ه����ذا امل���وظ���ف ع��ل��ى خ��لف 

اخل���ط���اأ ال�����ص��خ�����ص��ي ال����ذي ي��رت��ك��ب��ه امل��وظ��ف 

ب�صفته العادية ال�صخ�صية ويكون التعوي�ض 

يف ماله اخلا�ض.

كل ما �صبق عن دعوى التعوي�ض يخت�صر 

ال�صرر  عن  التعوي�ض  اأي  امل��ادي  اجلانب  يف 

امل����ادي اأم���ا ال��ت��ع��وي�����ض ع��ن ال�����ص��رر املعنوي 

وي�صميه البع�ض ال�صرر الأدبي وهوما يلحق 

���ص��ع��وره وط��م��اأن��ي��ن��ت��ه  اأذى يف  الإن�������ص���ان م���ن 

لها  يت�صدى  اأن  الندرة  من  ال��دع��اأوي  فهذه 

الديوان باأحكام واإن كانت موجودة فيها على 

ا�صتحياء.

يعني  التاأديب  التاأديبية:  الدعوة  رابعاً: 

الزجر والردع حلمل املخالف على عدم تكرار 

ف��ع��ل��ه اأوحل���م���ل غ���ره ح��ت��ى ل ي��ح��ذوح��ذوه 

العقوبة  اأتباع  اأوامل��غ��زى من  املعنى  وه��ذا هو 

واملخالفة هي يف احلقيقة كل فعل بجرمية 

ال�صرع اأوالنظام ويرتب لُه عقوبة يف النظام 

الع�صكري تتوىل هيئات املجال�ض التاأديبية يف 

اإيقاع العقوبات على املخالف من الع�صكريني 

تتحقق  وهذه  التاأديبية  امل�صوؤولية  قيام  بعد 

والتحقيق ثم  امل��خ��ال��ف��ة  ه��ي  اأرك����ان  ب��اأرب��ع��ة 

امل���ح���اك���م وال���ع���ق���اب وه����ي اأرك�������ان ال���دع���وى 

ال��ت��اأدي��ب��ي��ة ون���ظ���ام ق����وات الأم�����ن ال��داخ��ل��ي 

ه���وال���ن���ظ���ام ال����واج����ب ال��ت��ط��ب��ي��ق يف جم���ال 

التاأديب  نظام  )م�صروع  التاأديبية  امل�صاءلة 

ويدر�ض يف  الإ�صدار  الع�صكري لي��زال حتت 

جمل�ض ال�صورى حتى الآن منذ تقدميه عام 

1422ه� مب�صاركة كاتب هذه ال�صطور ممثًل 

ع��ن ال������وزارة( وي��ق��دم ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ع��دي��د 

اللزمة  احلقوق  يقرر  كما  ال�صمانات  من 

ل�صمان  ����ص���واء  ح���د  ع��ل��ى  وامل���رج���ع  للمتهم 

ابتدائية  درجتني  على  فهو  عادلة  حماكمة 

وا�صتئنافية.

اب��ت��دائ��ي م��ن املجل�ض  ا���ص��در حكم  ف���اإذا 

ال��ت��اأدي��ب��ي الب���ت���دائ���ي يف ك���ل ق��ط��اع فيحق 

لأن��ه  احل��ك��م  ه��ذا  ا�صتئناف  ���ص��ده  للمحكوم 

تخفيف  الأق���ل  اأوع��ل��ى  عقابه  ب��ع��دم  يطالب 

ال�صتئنايف  للمجل�ض  دع���واه  فتحال  اجل���زاء 

ال����وزارة وح��ك��م هذا  الع�صكري وم��ق��ره ه��رم 

اأق��ن��ع  اإذا  اأم���ا  ال��ن��ف��اذ  ن��ه��ائ��ي واج���ب  املجل�ض 

امل���ح���ك���وم ����ص���ده ب���ق���رار امل��ج��ل�����ض ال��ت��اأدي��ب��ي 

الب��ت��دائ��ي ول��ك��ن ق��ائ��د ال��ق��ط��اع م��ار���ض حق 

ال���ص��ت��ئ��ن��اف حل��م��اي��ة امل�����ص��ل��ح��ة امل���وك���ول له 

للمجل�ض  ال��دع��وى  فتحال  عليها  املحافظة 

تكون  املطالبة  وه��ن��ا  الع�صكري  ال�صتئنايف 

ب��ت�����ص��دي��د اجل�����زاء واحل���ك���م ال�����ص��ادر نهائي 

املحكوم �صده  به  ف��اإذا مل يقع  النفاذ  واج��ب 

ف��ب��الإم��ك��ان رف��ع دع���وى اأم���ام دي���وان املظامل 

اإل��غ��اء ينطبق عليها  دع���وى  ه��ن��ا  وال���دع���وى 

م���ا اأ����ص���رن���ا ل���ه يف دع����وى الإل����غ����اء م���ن م��دد 

اإداري  ق��رار  التاأديبي  القرار  لأن  واإج���راءات 

�صببه املخالفة التاأديبية.

اأهمية  ه��ن��ا  لي�ض  اأخ����رى  دع����اوى  ه��ن��اك 

لذكرها مثل دعوى العقود الإدارية وال�صبب 

يف ع����دم اأه��م��ي��ت��ه��ا ه���و اأط���راف���ه���ا )امل���ق���اول 

والإدارة( 

ومن ما ميتنع على ديوان املظامل نظره 

من الدعاوى؛ تلك الدعاوى املتعلقة باأعمال 

ال�صيادة وهي القرارات التي ت�صدرها الدولة 

يف  وال�����ص��ل��ط��ات  ال�����ص��ي��ادة  ���ص��اح��ب��ة  ب�صفتها 

الدولية  اإدارة احلكم كاملعاهدات والتفاقات 

واإعلم احلروب والطوارئ  الرملان  واأعمال 

وزيادة اأو اإنقا�ض اأعداد رجال القوات امل�صلحة 

واإع�����لن ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ع��ام��ة وق�����رار الأج���ه���زة 

واملعدات احلربية وغرها.
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من ربوع بالدي

غتترب  جتتتنتتت�ب  يف  جلتتتب  وادي  يتتقتتع 

ملحافظة  التابعة  الريث  جبال  يف  اململكة 

اآل  قبائل  متتن  مقربة  على  ويتتقتتع  التتريتتث 

الغربي  ال�سمال  اىل  كم   12 بح�ايل  �سلي 

متتتن حمتتافتتظتتة التتتريتتتث.. ويتتتتتبتتع اإداريتتتتتًا 

عمالقني  جبيلن  بني  جازان.ويقع  ملنطقة 

انها  قيل  �سخ�ر  و�سط  واحتتد  جبل  كانهما 

القدمية الزمتتنتتة  يف  التترباكتتني  اثتتتار   متتن 

�سدع  عتتن  عتتبتتارة  اأنتتته  التتتت�ادي  وحقيقة 

التت�تتستترقتتي متتن جبل  وانتتكتت�تتستتار يف اجلتتتتزء 

حدوث  اإىل  تاريخه  يرجع  »زهتت�ان«  القهر 

ظهرت  حيث  العظيم..  الإفريقي  النك�سار 

جبال ناه�سة ذات �سخ�ر �سديدة ال�سالبة 

ال�سخري  الركيب  تختلف عما جاورها يف 

يت�سح  اجل�ية  ال�س�ر  خالل  ومن  والل�ن.. 

القهر  جبل  يف  العظيم  النك�سار  هتتذا  لنا 

 والذي ل يعلم بداية و�سبب تك�نه اإل اهلل.

وللعلم.. ي�جد ع�سرات الأودية مثل وادي 

جلب لكنها اأ�سغر منه ح�ل جبل القهر.

جمع واإعداد 

م�سفر الب�سر 

المتعة في المغامرة 
واالستكشافات المتجددة



75 العدد الثالث - رجـــب  1432هـ

الطريق إلى وادي لجب:
بي�ض و�صبيا  املحلة بني  ت�صلك خمرج  الأول  اإليه  ت��وؤدي  طريقني 

وتتجه نحو مدينة احلقو ثم قبلها ب� 4كم يوا�صل بك الطريق نحو الريث 

حمافظة رخية وت�صتمر مع الطريق باجتاه الفر�صة و�صيمر بك الطريق 

املعبد قرب مدخل الوادي... والإحداثيات التالية اأخذت اأمام مدخل 

الوادي E42.55.400 N17.35.350 وللعلم قد تكون الحدثيات غر 

دقيقة 100% ب�صبب ارتفاع ن�صبة اخلطاأ الناجتة عن �صعف ال�صتقبال 

ال���وادي. مدخل  �صرتى  اإليها  ال��و���ص��ول  مبجرد  ولكن  اجل��ب��ال.   ب��ني 

الطريق الثاين للقادم من ظهران اجلنوب والفر�صة.. ي�صلك طريق 

ال��وادي عن ميينه عند  �صيمر عليه  الريث وعندها  اإىل  الفر�صة  من 

املنطقة  اأه���ل  م��ن  والكثر  وال��ط��ري��ق معبده  اأع����له...  الإح��داث��ي��ات 

ي�صارعون يف امل�صاعدة عند ال�صوؤال.

وصف الوادي:
اأو �صدع انك�صاري يف الطرف  الوادي كما ذكرت عبارة عن اأخدود 

اإىل  ال�صمال  من  تقريباً  11ك��م  طوله  يبلغ  القهر  جبل  من  ال�صرقي 

اجلنوب.. يتقابل بعد 3كم تقريباً من دخوله ب�صدع اآخر طوله يزيد 

�صيقاً  الطريق  ويبداأ  ب�صدة...  النك�صار  حوافا  وترتفع  2ك��م...  عن 

اإل اأنه ل يزيد يف  وي�صتمر �صيقاً قرابة 1كم ثم يبداأ يت�صع تدريجياً 

القهر   ( العملقة  الريث  30م...ويف�صل جبال  له عن  ات�صاع  اأق�صى 



العدد الثالث - رجـــب  1432هـ76

بالتقاء  جلب  وادي  وي��ب��داأ  اجلنوبية  قاعدتها  �صفوح  عند   ) وزه���وان 

واديني احدهما ي�صمى ) معري ( لن من اراد ت�صلقه فانه يتعرى من 

ملب�صه ل�صدة انك�صاره.

ويتميز بارتفاع جانبيه و�صيق جمراه بعر�ض يرتاوح يف منعطفاته 

بني 4-6 امتار وارتفاعات من 300- 800 مرت. وجتري فيه املياه من 

جهة اجلنوب من مدخله وتتجه �صماًل وت�صر فيه م�صافة 11كم حتى 

ت�صب يف وادي بي�ض العملق. وهنا ينبغي احلذر احلذر من دخوله 

اأثناء هطول الأمطار حتى لو كانت الأمطار على مناطق جماورة يف 

اجلبال.

الأودي��ة وجمموعة  عند مدخلة يتقابل ثلثة رواف��د رئي�صة من 

من ال�صعاب لتجتمع وتدخل هذا الوادي الذي يبداأ من�صوبه النحدار 

نحو  جبارة  بقوة  امل��اء  تيارات  تندفع  وبالتايل  ب�صدة...  الداخل  نحو 

الداخل وبدون مبالغة كل من �صيكون داخل الأخ��دود �صيهلك اإل ما 

�صاء اهلل ول يوجد مكان للنجاة اإل عند زاوية �صغرة وهي على ي�صار 

الداخل بعد الدخول باأكرث من 2كم تقريباً وهي املكان الذي يقبع فيه 

الآن ا�صرتاحة مقهى ومندي الوادي.

جدرانه  ان  ال  ال�صديد  و�صيقه  ال���وادي  تعرج  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

هذا  و�صط  ال�صخور،ويف  يف  والع�صاب  ال�صجار  تنبت  حيث  خ�صراء 

ال��وادي  200 م��رت م��ن  ارت��ف��اع  الرت��ف��اع توجد احل��دائ��ق املعلقة على 

يعلوها ارتفاع اخر ي�صل اىل 400 مرت م�صكل بالفعل حديقة معلقة 

ي�صل ارتفاع ا�صجارها اىل 10 امتار.

وال�صيارات ل ت�صتطيع جتاوز هذه املنطقة وهي م�صافة مايقارب 

2 كم من مدخل الوداي بعدها يتوجب امل�صي على القدام حيث هذا 

الت�صاع الظاهر هو املحطة الخرة للمركبات وهو مت�صع بع�ض 

م�صتوى  اول��ه  ولليمني  �صعودا  للي�صار  ال��وادي  وينفذ من  ال�صيء 

ثم يبداأ بالهبوط ال�صديد والوعر وعند ال�صر و�صط الوادي ترى 

عدة طبقات �صخرية منها اجلرانيت والرخام والبازلت وال�صخور 

املتحولة والنارية اإ�صافة اىل العروق املعدنية الخرى وما ي�صمى 

ب�صخور )اخلورم ( التي اتخذ منها النحل خليا ت�صكنها. 

املناخ واحلذر احلذر عند �صقوط الأمطار وجريان الوادي:

من ربوع بالدي
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المناخ بشكل عام:
 معتدل مييل اإىل احلرارة والرطوبة ممطر �صيفاً وتتعر�ض املنطقة 

اأكرث من  اإىل  لهبوب الغرة املو�صمية قبل �صقوط الأمطار قد متتد 

40 يوماً ويف ال�صتاء املناخ دافئ مييل اإىل الرودة واجلو �صحو ب�صكل 

عام... وبالن�صبة للأمطار فمن املعلوم باأن جنوب غرب اململكة يتعر�ض 

التي ت�صاحبها  الغربية  املو�صمية اجلنوبية  الرياح  ال�صيف لهبوب  يف 

 الأمطار باإذن اهلل، لذلك ت�صقط اأمطار ت�صاري�صية على هذه املنطقة.

  واملاء يف الأماكن ال�صيقة يرتفع ملن�صوب يتجاوز 3 اأمتار ب�صرعة جريان 

هائلة حمدثاً �صوتا قوياً ل يو�صف... واأف�صل مكان ميكنك اأن ت�صاهد 

 هذا املنظر منه عند جريان ال�صيل هو من الأعلى نحو بداية املدخل 

وم���ن اروع امل�����ص��اه��د ن���زول ال�����ص��للت ال��ك��ث��رة م��ن الأع��ل��ى واأك��ره��ا 

امل��ن��دي..  ا�صرتاحة  يف  الآم���ن  امل��ك��ان  يقابل  ال��ذي  ال�صلل  واأ�صخمها 

امل��اء  كميات  زادت  اإذا  الأول  اأم��ري��ن  يف  ال�صلل  ه��ذا  خ��ط��ورة  وتكمن 

ال�صرتاحة  نحو مكان  بقوة  ويرتد  الأر���ض  ي�صرب يف  ال�صاقطة منه 

ميكن لك الختباء يف امل�صلى اأو خلف الأ�صجار لكن ال�صيارة قد تت�صرر 

بفعل احل�صى املتطاير. واخلطر الثاين وهذا قليل حدوثه عند هطول 

الأمطار يف اأجزاء �صرقية عن الوادي بغزارة وفجائية ودون مقدمات 

يفاجئ ال�صلل من اأ�صفل منه يف الوادي واأحياناً ي�صقط معه �صخور 

يجرفها  كما ان الرهبة تتملكك عند �صماع هزمي الرعد الذي يدوي 

اجلبال ويهز املكان رهبة وخ�صية من اهلل �صبحانه وتعاىل.

 النبات الطبيعي: 
اإىل  النباتات من �صغرة  فيه  تتنوع  اآي��ة يف اجلمال  ال���وادي  ه��ذا 

عملقة ومن حولية اإىل معمرة بل فيه من العجب والعجاب ف�صرتى 

النخيل تخرج جذوعها من قلب ال�صخر الأ�صم... من اأهم النباتات 

اأ�صجار النخيل والأ�صجار املت�صلقة والعدن وال�صنط والأ�صجار املعمرة 

وذات الأوراق العري�صة وغرها. 

تنمو على احلافة وتتدىل يف م�صهد  الأ�صجار  الكثر من  وهناك 

جميل والبع�ض منها يرى جذورها خارج ال�صخور.

املتجددة  وال�صتك�صافات  املغامرة  يف  املتعة  للوادي  الزائر  ويجد 

والكبرة  ال�صغرة  والرك  العذبة  املياه  وروؤي��ة  املتنوعة  لت�صكيلته 

املنت�صرة على طوله. 
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يتتغتتيتتب الأمتتتتتن والأمتتتتتتتان داختتتل 

عن  التت�التتديتتن  يغيب  حتتني  الأ�تتتستتترة 

مهامهم الرئي�سية يف الربية والتعليم 

لأبنائهم، فتتقاذف احلياة بجمالياتها 

ال�سغار،  الأطتتفتتال  عق�ل  و�سلبياتها 

ُت�سيع  قد  لأمتت�ر  املراهقني  وينجذب 

حياتهم واأحالمهم وحت�لها اىل �سراب 

ورمبا اىل عامل مظلم.

لالأ�س�اق  بتتاخلتتروج  تن�سغل  الأم 

اهتماماتها  يف  اأوبالنهماك  واجلريان 

املاركات  مناف�سات  اأويف  ال�سخ�سية، 

مع الزميالت، وكذلك الأب يله�بعمله 

اأوب�سحبة  وطم�حاته،  وم�ساريعه 

بعيدا  الط�يلة،  و�سهراتهم  اأ�سدقائه 

عن متابعة الأبناء.

البدلء  دور  ذلتتك  جتتراء  فين�سط 

اأواملتتربتتيتتة،  اخلتتادمتتة  البديلة  الأم 

تكمن  وهتتنتتا  التت�تتستتيتتاد  التتبتتديتتل  الأب 

اجلرمية  وتنم�بذور  الأخطار  مكامن 

وترعرع بال ح�سيب ول رقيب، فتجد 

املتتختتدرات،  و�سائد  ال�سه�ات،  �سائد 

واأخر ي�سيد فري�سته لتفريخ الإرهاب 

اأب�ية  غفلة  ويف  البالد،  يف  والف�ساد 

واإناثًا،  ذكتت�رًا  لأبنائهم  ال�الدين  من 

ترعرع امل�سائب يف داخل منازلهم ول 

يفيق اأحدهما اإل بخرب م�ؤمل اأوفاجعة 

بتفجري طاقات ال�سر يف فلذاتهم.

فايــزة حم�ســـن 

كاتبة �صحفية

دور  ينشط  األبوين  غفلة  في   n
البدالء والصيادين.

التفكك  أثر  بين  طردية  العالقة   n

العائلي وجنوح األحداث.

ال�صياد واجلرميةال�صياد واجلرمية

تقريـر

وت����وؤك����د ال����درا�����ص����ات ارت����ف����اع م��ع��دلت 

اجل���رمي���ة يف ال�������ص���ع���ودي���ة. ح��ي��ث ن�����ص��ر يف 

 /12/8 الأح����د  ب��ت��اري��خ  ال��ري��ا���ض  �صحيفة 

1431ه� للكاتب �صليمان الروي�صد اإح�صائية 

لهيئة  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  ف��ي��ه��ا  ذك����ر 

اإ���ص��دار  اآخ���ر  ال��ع��ام يف  والدع�����اء  التحقيق 

ل��ه، اأب���ان ع��ن اأرق����ام خميفة وم��زع��ج��ة عن 

لدوائر  وردت  التي  ال�صعودية،  يف  اجلرائم 

الدع�������اء ال���ع���ام يف ال��ه��ي��ئ��ة ع����ام 1428ه�������، 

ل��ل��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة مع 

نحو104 اآلف متهم، بارتكاب اأكرث من 74 

 260 اأن ما بني  األف جرمية. ويو�صح ذلك 

متهم  ه��ن��اك  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ومقيما  م��واط��ن��ا 

بارتكابه جرمية جنائية،  الأقل  واحد على 

اأوبوجه اآخر هناك م�صكن واحد على الأقل، 

من بني كل حوايل اأربعني م�صكناً يف اململكة، 

ي�����ص��م م��ت��ه��م��اً ب���ارت���ك���اب اإح�����دى اجل���رائ���م 

اجلنائية يف املجتمع.

وي���وؤك���د ال��روي�����ص��د اأن ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي 

عن  ب��ك��ث��ر  ت��ق��ل  ال��ت��ق��ري��ر،  ه���ذا  ت�صمنها 

الإح�صاءات  م�صلحة  من  ال�صادرة  الأرق��ام 

العامة واملعلومات، ب�صاأن الق�صايا اجلنائية 

اأم��ام املحاكم يف ذات العام،  التي مت نظرها 

امل�صلحة  ن�صرتها  التي  الأرق��ام  ت�صر  حيث 

األ��ف   131 م��ا يربوعلى  اإىل  ال�����ص��اأن  ه��ذا  يف 

تقرير  ذك��ر يف  عما  ب��زي��ادة  ق�صية جنائية، 

الهيئة بنحو57 األف ق�صية.

ويف قراءة حتليلية للقارئ فايز املحامي 

لهذه الأرقام املن�صورة يقول ننظر للأرقام 

املخيفة املذكورة ونقروؤها بطريقة ح�صابية 

اأخ�����رى، ���ص��ت��ذه��ل��ون م���ن ه���ول م���ا يح�صل 

ل��دي��ن��ا م��ن ج��رائ��م يف امل��م��ل��ك��ة. مب��ع��دل كل 

50 دق��ي��ق��ة ت��رت��ك��ب ج���رمي���ة اع���ت���داء على 

العر�ض والأخلق. مبعدل كل �صاعة وثلث 

ترتكب جرمية خمدرات. مبعدل كل �صاعة 

ون�صف ترتكب جرمية اعتداء على النف�ض. 

ومبعدل كل يوم ترتكب اأكرث من 3 جرائم 

�صرقة.

انتقاد ح��اد يف ندوة  ورغ��م ما ن�صر من 

ب�صحيفة  1432/1/29ه�����  امل��واف��ق  الثلثاء 

هيئة  من  ال�صادر  التقرير  ح��ول  الريا�ض 

ت�صمنه من  وم��ا  ال��ع��ام  والدع���اء  التحقيق 

والأخ��لق  العر�ض  ق�صايا  عن  اإح�صائيات 

يف  ق�����ص��ي��ة   )28540( اىل  و���ص��ل��ت  وال���ت���ي 
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الجريمة  م��ع��دالت  ارت���ف���اع   n
آالف  ال���ى104  وص��ل  بالسعودية 
ألف   74 من  أكثر  بارتكاب  متهم، 

جريمة.

امل��م��ل��ك��ة خ����لل ال���ع���ام امل��ن�����ص��رم، ب��ل��غ ع��دد 

والت�صكيك  متهماً.  فيها)43796(  املتهمني 

ب��اع��ت��ب��اره��ا جهة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ري��ر  يف �صحة 

وم�صدرة  ن��اظ��رة  ولي�صت  للق�صايا  راف��ع��ة 

لتعريف  التقرير  افتقاد  اأن  كما  للأحكام، 

نوع  تداخًل يف  اأوج��د  الأخلقية  اجلرمية 

اجل���رمي���ة، وخ��ل�����ص��ت ت��و���ص��ي��ات امل�����ص��ارك��ني 

يف  املعنيني  مبحا�صبة  للمطالبة  ب��ال��ن��دوة 

للح�ض  املنافية  التقارير  ه��ذه  مثل  اإ���ص��دار 

الوطني والتي مت�ض الأمن يف املجتمع.

اأوعدم �صحة هذه الأرقام  ورغم �صحة 

املقال  هذا  يهم يف  ما  اأن  األ  والإح�صائيات 

الأ�����ص����ب����اب الأ�����ص����ري����ة ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى 

املجرمني  افتقاد  واأب��رزه��ا  اجلرمية  ظهور 

وان�صغالهم  بغيابهم  اأحياًء  كانوا  للوالدين 

وفاتهم احل�صن  بعد  ومل يجدوا  اأواأم��وات��اً 

اإ���ص��اف��ة  ال���ذي يلمهم وي��وج��ه��ه��م،  احل���اين 

ل��غ��ي��اب ت��ل��م�����ض م�����ص��اع��ر الأب���ن���اء وم��ع��اجل��ة 

تتفاقم وتظهر  اأن  اىل  وتراكمها  م�صاكلهم 

اأفعالهم  م��ن  ال��ن��ا���ض  فيت�صرر  اج��ت��م��اع��ي��اً، 

التي حتولت اىل جرائم يف حق الإن�صانية.

الباحث جعفر  يوؤكد  علمية  درا�صة  ويف 

العائلي  التفكك  اأثر  بني  العلقة  اليا�صني 

نتائج منها  اىل  فتو�صل  الأح���داث،  وجنوح 

يكرث  واملقامرة  امل�صكرات  على  الإدم���ان  اأن 

عند اأ�صر اجلانحني بالن�صبة اإىل اأ�صر غر 

تف�صي  اأي�صاً  لديهم  يكرث  كما  اجلانحني، 

اجلرمية. وبينت الدرا�صة اأنه توجد علقة 

ط���ردي���ة ب���ني اأ���ص��ال��ي��ب ال��رتب��ي��ة اخل��اط��ئ��ة 

اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  وح���الت اجل��ن��وح، فقد 

لهم  للجانحني  والأم��ه��ات  الآب����اء  معاملة 

وال��ت��اأرج��ح  وال��ل��ني  بالق�صوة  تت�صف  ك��ان��ت 

ب��ني الق�صوة وال��ل��ني وع��دم اله��ت��م��ام اأك��رث 

واأم��ه��ات غر اجلانحني،  الآب���اء  عند  منها 

يقع  ك��ان  اجلانحني  اأ�صر  من   %36.67 واأن 

13.33% من  اخل�صام بني الوالدين مقابل 

عن  الدرا�صة  وبينت  اجلانحني،  غر  اأ�صر 

اأحد  وجود علقة طردية بني حالت وفاة 

حيث  اجلنوح،  وح��الت  اأوكليهما  الوالدين 

من  و%20  اجلانحني  اآب��اء  من   %36.67 اأن 

و%3.33   %5 ذلك  يقابل  متوفون،  اأمهاتهم 

على التوايل عند غر اجلانحني.

ويف ظل الأرقام املرعبة للجرائم عاملياً 

وحملياً واعتبار الأ�صرة �صبب رئي�ض لن�صوها 

ال�صلبية  عاداتنا  بع�ض  تغير  علينا  وج��ب 

جت���اه اأب��ن��ائ��ن��ا ف��ل��م��اذا ن��ك��ن ج��م��ي��ع��اً ح��ب��اً ل 

يو�صف لهم، ول نت�صور احلياة بدونهم، 

كامنة  الأب���وي���ة  م�����ص��اع��رن��ا  ال���واق���ع  ويف 

خفية ل جتد جماًل للتعبر ول تظهر 

تعاملنا  ال�صعبة، وجند  اللحظات  اإل يف 

بالآلية  الأبناء ومطالبتهم  بع�صبية مع 

مهما  نحن  ن�صتطيعها  ل  التي  واملثالية 

منا،  اأف�صل  اأبنائنا  نريد  حقاً  اجتهدنا، 

لكن هم مثلنا ب�صر لهم ميول ومواهب 

لبد اأن تكت�صف، ولهم طاقات لبد توجه 

ث��غ��رات��ه��م وت��ع��ال��ج  ت�����ص��د  وت�����ص��ت��غ��ل، واأن 

بحر  يف  ي��رتك��وا  ل  واأن  وح����ب،  بحكمة 

احلياة بدون اأن يتعلموا اأ�صول ال�صباحة 

والغو�ض فيها اإن لزم الأمر، واأن يعرفوا 

جيدا من عدوهم ومن �صديقهم، واأين 

بالعلم  فيت�صلحوا  اخل��ط��ر،  مكامن  ه��ي 

اأمور  والثقافة والوعي والتدريب ل�صتى 

احل���ي���اة ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ق���د ت��واج��ه��ه��م، 

كخيال  خيالية  طموحاتهم  ت��ك��ون  ف��ل 

اأف�������لم ال���ك���رت���ون ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ت��ي 

الهاتف  ك�صنع  خيالية  بل  ي�صاهدونها، 

الذرة، وخيال تقنية  واكت�صاف  املحمول، 

النانوالذي نفع العامل.

ق���ادة وع��ل��م��اء وجم��داً  ولن�صنع م��ع��اً 

لأم����ت����ن����ا م�����ن خ������لل رع�����اي�����ة اأب���ن���ائ���ن���ا 

واإحاطتهم باحلب الأبوي.
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نُبِلِه} وُه ِف �سُ
ُ
{َفَذر

إعجاز علمي جديد

اإلعجاز العلمي في القرآن

اإن النمو الزراعي ي�ستلزم باالأ�سا�س الزيادة يف االإنتاج واال�ستغالل 

االأمثل واالأجنع للمنتجات الزراعية. 

 10   % اإىل     5% ب  تقدر  اجلني  بعد  اخل�سارة  احل��ايل  عاملنا  يف 

يف   30  % تتعدى  قد  اخل�سارة  وه��ذه  احلبوب.  من  العاملي  املنتوج  من 

والتغذية(.  للزراعة  العاملية  املنظمة   ( تكنولوجيًا  املتاأخرة  املجتمعات 

يف املغرب والدول النامية االأخرى ت�سكل زراعة احلبوب اإحدى الركائز 

لالقت�ساد الوطني وت�ساهم  ب 1/3 الناجت الداخلي الزراعي اخلام. اإن 

يتاأثر مبا�سرة باملتقلبات املناخية  وكذلك  املنتوج الوطني من احلبوب 

املردودية  وذات  اجليدة  االأن��واع  لالنتقاء  امل�ستعملة  احلية  بالتقانات 

االآية  ورد يف  ما  ال�سنابل ح�سب  البذور يف  ويعد مفهوم تخزين  العالية 

االإنتاج  على  للحفاظ  اأ�سا�سيا  نظاما   )49/45 يو�سف  )�سورة  الكرمية 

يف ظروف بيئية قا�سية، وهذا ما يجمع بني الزراعة وتقنيات التخزين 

تخو�س  ثقافيا  نظاما  التخزين  هذا  يعد  كما  املنتوج،  على  واحلفاظ 

االإنتاج  اإع��ادة  ل�سمان  حقيقية  معركة  الب�سرية  اجلماعات  بوا�سطته 

اأجل  من  واجتماعية(  و�سلوكية  )تقنية  متنوعة  ا�سرتاتيجية  باتباع 

البقاء، وهو ما ي�سمى بتدبري االإنتاج. 

�َصْبٌع  َياأُْكُلُهنَّ  �ِصَماٍن  َبَقَراٍت  �َصْبِع  يِف  اأَْفِتَنا  يُق  دِّ ال�صِّ َها  يُّ
اأَ يقول اهلل تعاىل �صبحانه وتعاىل: {ُيو�ُصُف 

َعلِّي اأَْرِجُع اإِىَل النَّا�ِض َلَعلَُّهْم َيْعلَُموَن 	 َقاَل َتْزَرُعوَن �َصْبَع  ٍر َواأَُخَر َياِب�َصاٍت لَّ ِعَجاٌف َو�َصْبِع �ُصنُبَلٍت ُخ�صْ

ا َتاأُْكُلوَن 	 ُثمَّ َياأِْتي ِمن َبْعِد َذِلَك �َصْبٌع �ِصَداٌد َياأُْكْلَن  َّ ْ َفَذُروُه يِف �ُصنُبِلِه اإِلَّ َقِليًل ممِّ �ِصِننَي َداأًَبا َفَما َح�َصدمتُّ

ُروَن}. ُنوَن 	 ُثمَّ َياأِْتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّا�ُض َوِفيِه َيْع�صِ �صِ ا حُتْ َّ ْمُتْم َلُهنَّ اإِلَّ َقِليًل ممِّ َما َقدَّ

الرحل  البدو  اقت�صاد  من  قادتهم  جذرية  حت��ولت  هناك  كانت  البدائية  املجتمعات  ن�صاأت  عندما 

امل�صاكل منذ  البدائية من جني لثمار ومزروعات. وكانت هناك بع�ض  الزراعة  اإىل اقت�صاد يعتمد على 

القدم حول التخزين بعد اجلني وما يلحقها من اإتلف. اأ�صبحت م�صكلة النق�ض الغذائي التي تعاين 

منها الدول النامية من امل�صاكل التي ت�صتاأثر باهتمام الدار�صني والباحثني يف جمال التنمية القروية 

اأوالريفية باعتبار هذه الدول م�صتوردة للغذاء وجتد �صعوبة يف �صمان اأمنها الغذائي، ومما يزيد م�صكلة 

التغذية حدة ذلكم التزايد غر املتوازن مع الإنتاج الزراعي تبعا لتخلف هذه الدول ولعجزها عن توظيف 

التقنيات احلديثة يف تطوير الإنتاج. 
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مراحل من�القمح وتط�ره.

ْ َفَذُروُه يِف �ُسنُبِلِه}  دتمُّ ومن اأوجه االإعجاز يف قوله تعاىل{ َفَما َح�سَ

التقنيات  هواأح�سن  �سنابلها  يف  احلبوب  باإبقاء  التخزين  اأن  اإف���ادة 

اأن  ال�سنابل من غري  واالأ�ساليب للحفاظ على احلبوب املحفوظة داخل 

ينال منها الزمن. 

اإن الذي ي�قفنا يف الآية ملح�ظتني علميتني: 

هي  �سنة  ع�سرة  خم�س  يف  ال��زرع  حبة  �سالحية  مدة  حتديد  اأولهما، 

وهي  وتتابعا  داأب��ا  خاللها  ويح�سدون  النا�س  يزرع  �سنوات  �سبع  ح�سيلة 

�سنوات  هي  عجاف  �سداد  �سنوات  �سبع  يليها  والعطاء،  اخل�سب  �سنوات 

اجلفاف يليها �سنة واحدة هي ال�سنة اخلام�سة ع�سرة  وفيها يغاث النا�س 

وفيها يع�سرون من الفواكه. وقد اأفاد البحث العلمي اأن مدة 15 �سنة هي 

املدة الق�سوى ال�ستمرار احلبوب حمافظة على طاقة النمو والتطور فيها. 

ثانيهما، طريقة التخزين وهو قوله تعاىل { فذروه يف �سنبله}. وهي 

الطريقة العلمية االأهم يف بحثنا. 

ِمَن  اأَن���َزَل   
َ اهللَّ اأَنَّ  َت��َر  {اأَمَلْ  تعاىل:  قوله  ن�ستوحي  املراحل  يف هذه 

َتِلًفا اأَْلَواُنُه  ْ َماء َماء َف�َصلََكُه َيَناِبيَع يِف اْلأَْر�ِض ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا خمُّ ال�صَّ

ا ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما اإِنَّ يِف َذِلَك َلِذْكَرى ِلأُْويِل  َفرًّ اُه ُم�صْ ُثمَّ َيِهيُج َفرَتَ

اْلأَْلَباِب}. فهذه املراحل املذكورة يف كتاب اهلل هي االأدق يف تطور الزرع 

�سورة  ورد يف  ما  ال�سنابل ح�سب  اأو احلبوب يف  البذور  ترك  اإط��ار  ويف 

يو�سف { فذروه يف �سنبله } قمنا ببحث جتريبي مدقق حول بذور قمح 

اإىل �سنتني مقارنة مع بذور جمردة من  تركناها يف �سنبلها ملدة ت�سل 

�سنابلها. واأظهرت النتائج االأولية  اأن ال�سنابل مل يطراأ عليها اأي تغيري 

�سحي وبقيت على حالها 100 % 

الع�امل املختلفة والتي تلعب دورا يف تغيري اأو ف�ساد البذور: 

الذي  والتمزق  التدهور  تفاعالت  �سرعة  يدخل يف  الزمن  عامل  اإن 

ميكن من معرفة املدة الق�سوى للتخزين. 

	 احلرارة لها تاأثري مبا�سر مهم يف رفع االإرجتاجات اجلزئية. اإن 
ارتفاع احلرارة يوؤدي اإىل ارتفاع ت�سادم اجلزيئات مما ي�سهل تفاعالت 

التدهور والتمزق. 

	 مقدار االأك�سجني وثاين اأك�سيد الكربون يدخل يف طريقة االإ�ستقالب 
احليهوائي والحي هوائي للمتع�سيات املجهرية واخلاليا احلية للحبوب. 

دورا  يلعب  املقدار  هذا 

ال��ت��ف��اع��الت  يف  ك���ذل���ك 

على  والكيميائية  االأنزميية 

م�ستوى االأك�سدة. 

	 التمييه هي العامل االأكرث اأهمية يف تقنية 
التخزين وتعد القاعدة االأ�سا�سية لف�ساد احلبوب. 

حفظ اجل�دة والن�عية للم�اد الغذائية: 

جميع  من  الوقاية  هو  تخزين  يف  التكنلوجيا  ا�ستعمال  ه��دف  اإن 

احلبوب.  وج��ودة  نوعية  يف  خا�سة  �سرر  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الو�سائل 

هذه الو�سائل التكنلوجية ميكن اأن تبقي القيمة ال�سحية والغذائية اإىل 

ميكن  خمتلفة  مظاهر  هناك  للنوعية  امل�سطلح  هذا  يف  عالية.  درجة 

ا�ستخال�سها. 

1- القيمة الغذائية: 

يف هذا ال�سدد غياب اأو عدم وجود مواد �سامة ي�سكل املعيار االأول 

واملهم عند اال�ستعمال للتغذية الب�سرية اأواحليوانية. ويحبذ التحقق من 

امل�ستعملة  ال�سامة  املواد  وبقايا  وفطريات  بكترييا  من  التعفنات  غياب 

وتركيبة  ولون  وذوق  رائحة  من  للتغذية  اجلودة  معيار  اإن  الزراعة.  يف 

هذه  ا�ستعمال  عن  الناجتة  للمواد  وباخل�سو�س  للحبوب  الخ.  ون�سجة 

احلبوب مثل عجينة اخلبز. 

2- القيمة التكنولوجية:

هذا النوع من القيمة ي�سكل القدرة على اال�ستعمال يف ال�سناعات االأولية. 

املواد والتقنيات امل�ستعملة يف البحث. 

3- املواد احلية: 

اإن البحث الذي قمنا به كان على عينات من احلبوب بعد جني ل�سنة 

�سنابلها  بذور يف  ا�ستعملت هي  3 عينات  1419ه��� حلبوب قمح �سلب. 

النباتات  التوايل.  على  و�سنتان  �سنة  ملدة  �سنابلها  من  معزولة  وب��ذور 

املنحدرة من هذه البذور ا�ستعملت يف التجارب اأي�سا. 

4- التقنيات 

اأ( اإنبات البذور 

 5 ملدة   جافيل  ماء  بوا�سطة  اجلراثيم  باإبادة  االأوىل  العملية  تبداأ 

دقائق بعد ذلك ت�سللت 5 مرات مباء مقطر.ثم خ�سعت البذور اإىل تبليل 

االإنبات  برتي.  علبة  يف  الكل  مقطر  مباء  مبللة  جد  مر�سح  ورقة  حتت 

 .C °25  ح�سل حتت حرارة

ب (   زرع النبيتات 

اإنبات البذور املذكورة �سلفا نقلت  النبيتات التي ح�سلنا عليها بعد 



نبيتات منحدرة من بذور اأ: يف �سنابلها ملدة �سنتني

ملدة  �سنابلها  عن  معزولة   -2 �سنابلها.  يف  بقيت   -1 القمح:  بذور  من� 

�سنة. 3- معزولة عن �سنابلها ملدة �سنتني
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االإنبات   .)  100 برمل معقم )يومني حتت حرارة  اأ�سي�س مملوء  اإىل 

قيد حتت حرارة C °22 و 16 �ساعة من ال�سوء اال�سطناعي. الو�سط 

الزراعي متكون من العنا�سر املغذية الكاملة. 

اجلذعي  النمو  درا���س��ة  يف  ا�ستعملت  عليها  املح�سول  النبيتات 

واجلذري للنبات وكذلك ال�ستخال�س ومعايرة �سبغة اليخ�سور. 

ج�(  تفريق انف�صال �صبغة اليخ�صور. 

طبقة  على  الكروماتوغرايف  التحليل  ا�ستعملنا  االنف�سال  هذا  يف 

اأثري  من  مكون  حملول  بوا�سطة  ح�سل  التفريق  ال�سليكا.  من  رقيقة 

البرتول/ ا�سيتون/ البنزين مبقاديراأحجام 6/12/34. 

النتائتتتتتتج:

اهتممنا يف هذه الدرا�سة اإىل: 

تاأثري طريقة التخزين على نزاهة البذرة. 

1-  احلالة ال�صحية 

املجردة  بالعني  نالحظ  اأن  ميكننا  التخزين  من  �سنتني  م�سي  بعد 

اإن  �سنابلها.  عن  معزولة  كذلك  وحالتها  �سنابلها  يف  احلبوب  حالة 

اأي نوع كان ل�سنابل اختزنت  2 تبني لنا عدم التعفن من  ال�سورة رقم 

يف مكان مل تراعى فيه ال�سروط ال�سحية للتخزين وال�سنابل بقيت على 

حالها بن�سبة % 100. مع العلم اأن مكان التخزين كان عاديا ومل يراع فيه 

اأي �سرط من �سروط احلرارة اأوالرطوبة اأو ما اإىل ذلك 

2-  الوزن الطري 

يف  هذا االإطار تبني اأن البذور التي تركناها يف �سنابلها فقدت كمية  

البذور  مع  باملقارنة  الوقت  م��رور  مع  جافة  واأ�سبحت  امل��اء  من  مهمة 

املعزولة من �سنابلها، وهذا يعني اأن ن�سبة 20.3% من وزن القمح املجرد 

البذور من  �سلبا على مقدرة هذه  يوؤثر  املاء مما  �سنبله مكون من  من 

ناحية زرعها ومنوها ومن ناحية قدرتها الغذائية الأن وجود املاء ي�سهل 

من تعفن القمح وترديه �سحيا. 

3- مقارنة القدرة الإنباتية 

اإن درا�سة القدرة االإنباتية اأاثبتت القدرة الفائقة وال�سرعة املتفوقة 

لالإنبات بالن�سبة للحبوب املخزنة يف ال�سنابل. 

درا�سة تاأثري نوع التخزين على احلبوب والنباتات املنحدرة منها. يف 

هذا اجلزء من البحث اهتممنا بدرا�سة بع�س مقايي�س ال�سكل اخلارجي 

وحبات  �سنابلها  يف  قمح  حبات  من  املنحدرة  للنبيتات  والفيزيولوجي 

معزولة ملدة 1 �سنة و2 �سنتني من �سنابلها. وهذه املقايي�س تتلخ�س يف: 

	 منو اجلذوع 
	 منو اجلذور 

	 مقدار اليخ�صور 
	 القدرة التنف�صية 

ال�سورة  النباتات.  �سحة  مدى  دقيق  ب�سكل  تعطي  املقايي�س  هذه 

رقم 3 مكنت من مقارنة  منو نبتة منحدرة من حبة تركت يف �سنابلها 

اأن  ملدة �سنتني واأخرى عزلت من �سنابلها لنف�س املدة. النتيجة تو�سح 

التخزين يف ال�سنابل مكن من اإعطاء منوجيد مقارنة مع اأخرى معزولة 

عن �سنابلها. 

اجل��ذور  عند  ويوؤكدها  النتيجة  ه��ذه  كذلك  يثبت   2 رق��م  والر�سم 

واجلذوع. اإن �سرعة النمو عند اجلذوع واجلذور لنبات منحدر من حبات 

قمح تركت يف �سنابلها ملدة �سنتني اأهم واأكرب من النباتات املنحدرة من 

حبات قمح عزلت عن �سنابلها ملدة �سنتني مما يوؤكد طريقة التخزين يف 

ال�سنبل ويبني اأوجه االإعجاز العلمي يف كتاب اهلل. 

وموازات مع هذه النتائج قمنا بتقدير الربوتينات وال�سكريات العامة 

التي توجد يف البذور ال�سنبلية. واجلدول رقم 1 يبني لنا اأن البذور التي 

العامة  وال�سكريات  الربوتينات  من  كميتها  ال�سنابل  يف  حمفوظة  تبقى 

تبقى بدون تغيري اأو نق�سان اأما البذور التي تعزل من ال�سنابل فتتقل�س 

كميتها بن�سبة %  32 من الربوتينات مع مرور الوقت بعد �سنتني وبن�سبة 

%  20 بعد �سنة واحدة. 

العامة يف  وال�سكريات  الربوتينات  1. كميات  التبياين رقم  اجلدول 

اإلعجاز العلمي في القرآن



نوع البذور
 كمية الروتينات

mg / g MS
  كمية ال�صكريات 

mg/ g MS

2.2529.24 �صنبلية

1.729.75معزولة عن �صنبلها ملدة �صنتني
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بذور القمح التي بقيت يف �سنابلها والبذور التي جردت منها. 

اأكدت  فقد  االأوراق  عند  النباتي  اليخ�سور  تركبة  يخ�س  ما  اأما يف 

ونباتات  الثالث   العينات  عند  النباتي  اليخ�سور  ا�ستخال�س  نتائج 

منحدرة منها اأن اليخ�سور اأ وب يوجد عند الثالث عينات مع مقادير 

�سنابلها  يف  تركت  قمح  حبات  عند  يوجد  املهم  وامل��ق��دار  مت�سابهة 

الكلية  اإن مقارنة تركيبة امت�سا�س ال�سبغة   .)4 )اأنظر ال�سورة رقم 

ت�سابهًا يف قمة االمت�سا�س   يبني   )3 اأ وب( )الر�سم رقم  )اليخ�سور 

ال�سوئي جمال اللون االأحمر عند اليخ�سور اأ وب فقط. 

 5 رق��م  ال�سورة  يف  الكروماتوغرايف  للمظهر  االأويل  التحليل  اإن 

املح�سل عليه يف خال�سة ال�سبغة عند العينات الثالثة ال�سالفة الذكر 

يوؤكد وجود ثالثة جماالت على االأقل 

 0.44=Rf   جمال 1: اليخ�سور ب                   لون اأخ�سر م�سفر

 0.48 =Rf جمال 2: اليخ�سور اأ                      لون اأخ�سر مزرق

 0.96=Rf          جمال 3: اجلزريات                      لون اأ�سفر.

جماالت اأخرى متت معرفتها ولكن غري مهمة. 

النزاهة الغ�سائية 

املو�سلية  بتتابع  ق��درت  ق��د  احل��ب��وب  عند  الغ�سائية  ال��ن��زاه��ة  اإن 

الكهربائية يف و�سط ح�سانة مكون من ماء مقطر. هذه الدرا�سة تتمركز 

على العوامل التالية: 

يعطي  متييه  اإع��ادة  و�سط  اأو  التوتر  ناق�س  و�سط  يف  النبات  و�سع  

انتفاخًا خمتلفًا عند اخللية م�سحوبا بخروج غري عادي لالإليكرتوليت. 

اأغ�سية  مراقبة  على  بالقدرة  �سلبيا  مقيدًا  يكون  اخلروج  هذا  كمية  اإن 

اخللية ونفاذية االأيونات. اإن قيا�س مو�سلية حملول احل�سانة )يف و�سط 

اإعادة متييه( ميكن من اإعطاء مقدار االأيونات يف هذا املحلول. النتائج 

االأولية املح�سل عليها اظهرت )الر�سم رقم 4 ( ارتفاع مو�سلية و�سط 

اإعادة التمييه جلميع احلبات �سواء يف �سنابلها اأو معزولة عن �سنابلها 

ملدة �سنة وملدة �سنتني. الر�سم يبني منحنى هذلويل مع كفة ح�سلت بعد 

5 �ساعات من احل�سانة. 

مهم  هو  االإلكرتوليت  الذي  تقدير خروج  من  العليا متكن  االأرق��ام 

االأغ�سية اخللوية جد  اأن  يوؤكد  �سنابلها مما  املعزولة من  عند احلبوب 

ح�سا�سة. اأما احلبوب يف �سنابلها فلها مو�سلية كهربائية عادية. 

الر�سول   ARNm الريبوزي   ال��ن��ووي  للحام�س  بالن�سبة   اأم���ا 

امل�ستخل�س من حبوب معزولة   α-amylase ا الأميالز   امل�سفرالنزمي 

عن �سنابلها مقارنة مع حبوب يف �سنابلها هو جد مهم يف حبوب حتت 

مع  مقارنة  �سنابلها  يف  قبل  من  تركت  وهي  منا�سبة  ظروف  يف  اإنبات 

مثيالتها معزولة من قبل عن �سنابلها )ال�سورة اأ�سفل(. 

اخلال�ستتتتتة:

منذ الع�سور القدمية واملجتمعات البدائية تتخبط يف بع�س امل�ساكل 

التي تعيق تخزين املواد الغذائية. والقمح من احلبوب التي ت تخزينها 

على عدة طرق ومنها ما ورد يف كتاب اهلل { فذروه يف �سنبله} اإال قليال 

تاأويل االأحاديث والنتائج  تاأكلون. وهذا مما علم اهلل يو�سف من  مما 

الدرا�سة  وه��ذه  االآي��ة.  هذه  يف  العلمي  االإعجاز  توؤكد  عليها  املح�سل 

املتوا�سعة مكنت من معرفة املزايا الفيزيولوجية و�سرعة النمو و�سعف 

�سنابلها  يف  املخزونة  احلبوب  عند   )5 رقم  )الر�سم  التنف�سية  ال�سدة 

مبقدار )µl/h/g 182 ( ميكنها من املحافظة على طاقتها كليا بدون 

نق�سان خا�سة ملا نعرف اأن ال�سدة التنف�سية م�سحوبة دائما با�ستعمال 

حبة  النموعند  طاقة  على  �سلبا  يوؤثر  مما  والربوتينات  ال�سكريات 

القمح و�سهولة التعفن وقيا�س ال�سدة التنف�سية للحبوب بعد التمييه قد 

اقرتحت ملعرفة مدى القدرة ال�سحية للحبوب وقابليتها للحياة. 

اأظهر  الكرمي  القراآن  يف  ورد  كما  ال�سنابل  يف  احلبوب  تخزين  اإن 

العلم  االإلكرتوليت مع  االأغ�سية عند اخلاليا بعد درا�سة خروج  نزاهة 

حبات  من  املنحدرة  النباتات  عند  مهمة  بكمية  اجلزريات  وج��ود  اأن 

بوا�سطة مردود  النمو  يوؤكد مقدرتها على  القمح املعزولة من �سنابلها 

واأخريا  النمو واملردودية.  يوؤثر �سلبا على قدرة  ال�سوئي مما  الرتكيب 

القيمة الغذائية عندما نتفح�س كمية الربوتينات وال�سكريات توؤكد اأن 

احلبوب املخزونة يف �سنابلها ال تتاأثر يف كميتها مقارنة بانخفا�س قد 

ي�سل اإىل 30% من الربوتينات عند احلبوب املعزولة من �سنابلها. وهذا 

املدة  تعني  قليال  فكلمة  تاأكلون}  مما  قليال  اإال   } اهلل  قول  يف  يتاكد 

الزمنية للتخزين بحيث عليهم اأن ينزعوا من ال�سنبل حاجاتهم االآنية 

فقط وهنا يكمن االإعجاز كذلك. 
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خالد بن الوليد�سيف اهلل الم�سلول

بالبط�لت  حافلة  جندها  الإ�سالمي  تاريخنا  �سفحات  نقلب  حينما 

والأبطال الذين خا�س�ا املعارك دفاعًا عن الإ�سالم ون�سره يف رب�ع الأر�س، 

وحني نتمثل �سرية الرجال العظماء الذين اأ�سهم�ا مع الر�س�ل � يف ن�سر 

الفاعلية  لنا  تظهر  وامل�سلمني،  الإ�سالم  عن  والتتذود  الإ�سالمية  الدع�ة 

العملية يف الإ�سالم، فه�ؤلء الفر�سان، الذين اأجنبتهم اأ�سرف بي�تات بني 

الدين  �سبيل  يف  ق�ي  واإميان  را�سخة  عقيدة  عن  اأرواحهم  قدم�ا  قري�س 

العظيم.

كان�ا  اإذ  والر�س�ل،  الإ�سالم  ن�سرة  كاهلهم  على  حمل�ا  الرجال  هتت�ؤلء 

يف  الأعتتداء  ي�سرب�ن  فكان�ا  و�سالتهم،  دعائهم  يف  وعال  جل  باهلل  مت�سلني 

م�ستجابة،  دع�تهم  وكانت  الدعاء،  ب�سهام  الليل  ويف  احلرب،  ب�سهام  النهار 

باإذن اهلل.

و»فر�سان«  كافة،  ال�سرطة  ورجتتال  الإ�سالمية،  الأمتتة  ن�سء  على  يجب 

ق�ات الأمن اخلا�س خ�س��سًا، اأن ياأخذوا العربة والقدوة والت�سحية واملثل 

من ه�ؤلء الفر�سان الب�ا�سل الذين �سح�ا باأرواحهم وبذل�ا كل غاٍل ونفي�س 

من اأجل ن�سرة الإ�سالم وامل�سلمني.

ن�شبه ون�ش�أته

 خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن 
ً
ا�سمه كامالآ

باأبي  املكّنى  كعب،  بن  مرة  بن  يقظة  بن  خم��زوم  بن  عمر 

يف  الر�سول  مع  الن�سب  يف  يلتقي  اأبوالوليد.  وقيل:  �سليمان، 

مرة بن كعب اجلد ال�ساد�س للر�سول. 

بطون  اأح��د  خم��زوم  بني  �سيد  املغرية  بن  الوليد  اأب���وه: 

توقد  اأن  اأنه كان يرف�س  واملكانة حتى  الن�سب  قري�س، رفيع 

النا�س خا�سة يف موا�سم احلج و�سوق  ناره الإطعام  نار غري 

عكاظ، واأحد اأغنى اأغنياء مكة يف ع�سره حتى اأنه �سّمي ب� 

عاًما  تك�سوالكعبة  كانت  الأن  قري�س«،  »ريحانة  وب�  »الوحيد« 

بنت  ال�سغرى  لبابة  اأم��ه:  ع��اًم��ا.  وح��ده  الوليد  ويك�سوها 

احلارث الهاللية من بني هالل بن عامر بن �سع�سعة من 

هوازن، وهي تلتقي يف الن�سب مع الر�سول يف م�سر بن نزار 

اجلد ال�سابع ع�سر للر�سول.

الذي  خم��زوم،  بني  �سيد  اهلل  عبد  بن  املغرية  الأبيه  جده 

كان الرجل من بني خمزوم يوؤثر االنت�ساب اإليه ت�سرًفا،والذي 

كان له من االأبناء الكثري، اأ�سهرهم الوليد اأبي خالد و»الفاكه« 

الذي كان له من كرمه بيت �سيافة ياأوى اإليه بغري ا�ستئذان، 

و»اأبوحنيفة« اأحد االأربعة الذين اأخذوا باأطراف رداء الر�سول 

يوم اأن اختلفت قري�س عند بناء الكعبة، و»اأبو اأمية« امللقب ب� 

فرسان حول الرسول
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»زاد الركب« الأنه كان يكفي اأ�سحابه ماأونتهم يف 

ال�سفر، وهواأبو اأم املوؤمنني اأم �سلمة وال�سحابي 

امل��ه��اج��ر ب��ن اأب���ي اأم��ي��ة، و«ه�����س��ام« ق��ائ��د بني 

خمزوم يف حرب الفجار، والذي اأرخت قري�س 

بوفاته، ومل تقم �سوًقا مبكة ثالًثا حلزنها عليه، 

وهو اأبو اأبوجهل، و»ها�سم« جد ال�سحابي عمر 

بن اخلطاب الأمه.

بن  زه��ري  بن  ع��وف  بنت  الأم��ه هند  جدته 

اأنها »اأكرم عجوز يف  احلارث، التي قيل عنها 

ميمونة  املوؤمنني  اأم  اأم  فهي  اأ�سهارًا«،  االأر�س 

خزمية  بنت  زينب  املوؤمنني  واأم  احلارث  بنت 

الكربى بنت احلارث« زوج  »لبابة  الف�سل  واأم 

عمي�س«  بنت  و«اأروى  املطلب  عبد  بن  العبا�س 

واأ�سماء  املطلب  بن عبد  زوج حمزة  اخلثعمية 

اأبي  ثم  اأبي طالب  بن  بنت عمي�س زوج جعفر 

بكر ال�سديق ثم علي بن اأبي طالب. 

ذك��ور  ب��ني  ت�سعة  وقيل  اأخ���وة  �ستة  اإخ��وت��ه 

الوليد  بن  الوليد  ال�سحابيان  واإناث،منهم 

وه�سام بن الوليد، اإ�سافة اإىل عمارة بن الوليد 

طالب  اأب���ي  على  ب���داًل  قري�س  عر�سته  ال���ذي 

لي�سلمهم حممًدا، وهوما رف�سه اأبو طالب. 

كان  ال��ذي  البطن  وهو  بنو خم��زوم  قبيلته 

فيها  ليجمع  ت�سرب  كانت  التي  القبة  اأمر  له 

ما يجّهز به اجلي�س، واأعنة اخليل وهي قيادة 

الفر�سان يف حروب قري�س. كان ملخزوم عظيم 

االأثر يف قري�س، فقد كانوا يف ثروتهم وعدتهم 

وباأ�سهم اأقوى بطون قري�س وهو ما كان له اأثره 

الكعبة بني  يف ا�سطالعهم وحدهم ببناء ربع 

قري�س  وا�سرتكت  واليماين،  االأ�سود  الركنني 

منهم  ا�ستهر  االأرك��ان،وق��د  بقية  بناء  يف  كلها 

ال�ساعر  ومنهم  واالإ�سالم  اجلاهلية  الكثري يف 

عمر بن اأبي ربيعة والتابعي �سعيد بن امل�سيب.

وفًقا لعادة اأ�سراف قري�س، اأر�سل خالد اإىل 

وي�سب  مر�سعة  يدي  على  لريّبى  ال�سحراء، 

لوالديه  عاد  وقد  ال�سحراء.  جو  يف  �سحيًحا 

وهو يف �سن اخلام�سة اأوال�ساد�سة. مر�س خالد 

لكنه  باجلدري،  خفيًفا  ا  مر�سً طفولته  خالل 

عرف  االأي�سر.  خده  على  الندبات  بع�س  ترك 

خالد يف �سباه مبهارته يف امل�سارعة، كما تعلم 

كالرماح  االأ�سلحة  وا�ستخدام  اخليل  رك��وب 

واحلراب والق�سي وال�سيوف. 

بائن  ط��وي��اًل  خالد  ك��ان  فقد  �سفته،  اأم��ا 

اإىل  مييل  وال��ه��ام��ة  اجل�سم  عظيم  ال��ط��ول، 

ال�سبه  �سديد  خالد  كان  اللحية.  البيا�س،كث 

النظر  �سعاف  اأن  حتى  اخل��ط��اب،  ب��ن  بعمر 

كانوا يخلطون بينهما.

قبل �إ�سالمه

ال يعرف الكثري عن خالد خالل فرتة الدعوة 

املحمدية لالإ�سالم يف مكة. وبعد هجرة الر�سول 

العديد من  دارت  املنورة،  املدينة  اإىل  من مكة 

وقري�س. مل يخ�س خالد  امل�سلمني  بني  املعارك 

اأوىل املعارك الكربى بني الفريقني،  غزوة بدر 

اأيدي  يف  اأ�سرًيا  الوليد  �سقيقه  فيها  وقع  والتي 

لفداء  ه�سام  و�سقيقه  خالد  وذه��ب  امل�سلمني. 

الوليد يف يرثب ،اإال اأنه وبعد فرتة ق�سرية من 

فدائه، اأ�سلم الوليد وهرب اإىل يرثب. 

ك��ان��ت غ���زوة اأح���د اأول م��ع��ارك خ��ال��د يف 

قيادة  فيها  توىل  والتي  القوتني،  بني  ال�سراع 

حيوًيا  دوًرا  خ��ال��د  لعب  القر�سيني.  ميمنة 

دفة  حتويل  ا�ستطاع  فقد  القر�سيني،  ل�سالح 

امل�سلمني،  رم��اة  خطاأ  ا�ستغل  بعدما  املعركة، 

بعد  الغنائم  جلمع  الرماة  جبل  تركوا  عندما 

خالد  انتهز  املعركة.  بداية  يف  امل�سلمني  تفوق 

ويهاجم  الرماة  ليلتف حول جبل  ذلك اخلطاأ 

جعل  مما  امل�سلمني،  جي�س  موؤخرة  بفر�سانه 

هزمية  وحت��ّول  امل�سلمني،  على  ت��دور  ال��دائ��رة 

القر�سيني اإىل ن�سر. 

ا يف �سفوف االأحزاب يف  �سارك خالد اأي�سً

غزوة اخلندق،وقد توىل هو وعمروبن العا�س 

فار�س، خوًفا  مائتي  موؤخرة اجلي�س يف  تاأمني 

من اأن يتعقبهم امل�سلمون. كما كان على راأ�س 

بني  يحولوا  اأن  اأرادوا  الذين  قري�س  فر�سان 

امل�سلمني ومكة يف غزوة احلديبية. 

�إ�شالمه

عمرة  الأداء  مكة  يف  امل�سلمون  ك��ان  بينما 

اأبرم  الذي  وفًقا لالتفاق  7 ه�،  الق�ساء يف عام 

يف �سلح احلديبية،اأر�سل الر�سول اإىل الوليد بن 

الوليد، و�ساأله عن خالد، قائاًل له: »ما مثل خالد 

مع  وحده  نكايته  جعل  كان  ولو  االإ�سالم،  يجهل 

امل�سلمني على امل�سركني كان خرًيا له، ولقدمناه 

على غريه.« اأر�سل الوليد اإىل خالد بر�سالة يدعوه 

فيها لالإ�سالم والإدراك ما فاته. وافق ذلك االأمر 

هوى خالد، فعر�س على �سفوان بن اأمية ثم على 

رحلته  يف  اإليه  االن�سمام  جهل  اأب��ي  بن  عكرمة 

اإىل يرثب ليعلن اإ�سالمه، اإال اأنهما رف�سا ذلك. 

ثم عر�س االأمر على عثمان بن طلحة العبدري، 

اإىل  طريقهم  يف  هم  وبينما  ذل��ك.  اإىل  فوافقه 

ليعلن  مهاجًرا  العا�س  بن  عمرو  اإلتقوا  ي��رثب، 

اإ�سالمه، فدخل ثالثتهم يرثب يف �سفر عام 8 ه� 

معلنني اإ�سالمهم،وحينها قال الر�سول: »اإن مكة 

قد األقت اإلينا اأفالذ كبدها«.

فلما و�سل يرثب، ق�ّس خالد على اأبي بكر 

روؤية راآها يف نومه كاأنه يف بالد �سيقة جمدبة، 

له:  فقال  وا�سعة،  خ�سراء  ب��الد  اإىل  فخرج 

»خمرجك الذي هداك اهلل لالإ�سالم، وال�سيق 

الذي كنت فيه من ال�سرك«.

�سيف �هلل �مل�سلول

لقتال  جي�ًسا  الر�سول  وّج��ه  ه���،   8 ع��ام  يف 

بن  �سرحبيل  اع��رت���س  اأن  بعد  الغ�سا�سنة، 

عمروالغ�ساين عامل قي�سر الروم على البلقاء 

احلارث بن عمري االأزدي ر�سول الر�سول حممد 

اإىل �ساحب ب�سرى، وقتله. ان�سم خالد حديث 

اإىل ذلك اجلي�س ذي الثالث  العهد باالإ�سالم 

اآالف مقاتل. اختار النبي زيد بن حارثة لقيادة 

اجلي�س، على اأن يخلفه جعفر بن اأبي طالب اإن 

قتل، ثم عبد اهلل بن رواحة اإن قتل جعفر، واإن 

قتل الثالثة يختار امل�سلمون قائًدا من بينهم. 

عند و�سول اجلي�س اإىل موؤتة، وجد امل�سلمون 

اأنف�سهم اأمام جي�س مائتي األف مقاتل ن�سفهم 

الغ�سا�سنة.  من  االآخ��ر  والن�سف  ال��روم  من 

يف  لليلتني  واأقاموا  باملوقف،  امل�سلمون  فوجئ 

باأن  البع�س  اأ�سار  اأم��ره��م.  يت�ساورون  معان 

ير�سلوا للر�سول لي�سرحوا له املوقف، وينتظروا 

اإم��ا امل��دد اأواالأوام�����ر اجل��دي��دة. ع��ار���س ابن 

بداأت  بالقتال.  امل�سلمني  واأقنع  ذل��ك،  رواح��ة 

املعركة، وواجه امل�سلمني موقًفا ع�سيًبا، حيث 
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قتل القواد الثالثة على التوايل، عندئذ اختار 

�سمد  املعركة.  يف  ليقودهم  خالًدا  امل�سلمون 

اجلي�س بقية اليوم، ويف الليل نقل خالد ميمنة 

امليمنة،  اإىل  واملي�سرة  املي�سرة،  اإىل  جي�سه 

وال�ساقة  ال�����س��اق��ة،  م��و���س��ع  مقدمته  وج��ع��ل 

مو�سع املقدمة. ثم اأمر طائفة باأن تثري الغبار 

ال�سباح.  حتى  اجلي�س  خلف  اجللبة  ويكرثون 

ويف ال�سباح، فوجئ جي�س الرومان والغ�سا�سنة 

بتغرّي الوجوه واالأعالم عن تلك التي واجهوها 

مدًدا  اأن  فظنوا  اجللبة،  اإىل  اإ�سافة  باالأم�س، 

باالن�سحاب  اأم��ر  عندئذ  للم�سلمني.  ج��اء  قد 

اأن  من  خوًفا  يالحقوهم،  اأن  الرومان  وخ�سي 

خالد  جنح  وبذلك،  مكيدة.  االن�سحاب  يكون 

يف اأن يحفظ اجلي�س من اإبادة �ساملة. حارب 

يده  يف  وك�سرت  موؤتة،  غزوة  يف  بب�سالة  خالد 

يومئذ ت�سعة اأ�سياف. وبعد اأن عاد اإىل يرثب، 

اأثنى عليه الر�سول ولّقبه ب� �سيف اهلل امل�سلول.

�سروط  اأح��د  قري�س  نق�ست  �سهور،  وبعد 

كنانة  بن  مناة  بن  بكر  هاجم  عندما  ال�سلح، 

ال��ر���س��ول.  حلفاء  خ��زاع��ة  بني  قري�س  حلفاء 

عندئذ توجه الر�سول يف جي�س من ع�سرة اآالف 

مقاتل اإىل مكة، وق�سم اجلي�س اإىل اأربعة اأق�سام 

توىل بنف�سه قيادة اأحدها واأّمر الزبري بن العوام 

الثالثة  على  الوليد  بن  وخالد  عبادة  بن  و�سعد 

اأن يدخلوا مكة كٌل من باب.  واأمرهم  االأخرى، 

يلق  ومل  اإل��ي��ه،  املوكل  الباب  من  كل  فدخلوها 

اأحدهم قتااًل اإال كتيبة خالد، حيث قاتله عكرمة 

بن اأبي جهل و�سهيل بن عمرو و�سفوان بن اأمية 

يف جند جمعوه لقتال امل�سلمني، وا�ستطاع خالد 

اأر�سله  ثم  ع���دًدا.  منهم  وقتل  بهم،  يظفر  اأن 

الر�سول يف �سرية من ثالثني فار�ًسا لهدم العزى 

اإىل  رج��ع  ثم  فهدمها  كنانة،  بني  جميع  �سنم 

قد  ك��ان  اإن  الر�سول  ف�ساأله  فاأخربه  الر�سول، 

الر�سول  منه  فطلب  بالنفي،  فرد  �سيًئا؟،  راأى 

اأن يعود الأنه مل يهدمها. فرجع خالد وهومتغيظ 

فجرد �سيفه، فخرجت اإليه امراأة عريانة �سوداء 

ن�سفني  ف�سقها  خالد  ف�سربها  الراأ�س،  نا�سرة 

تلك  »نعم  فقال:  فاأخربه  الر�سول.  اإىل  ورج��ع 

العزى، وقد يئ�ست اأن تعبد ببالدكم اأبدا!«. 

لدعوة  ال�سرايا  الر�سول  اأر�سل  الفتح،  بعد 

الوليد  بن  خالد  فاأر�سل  االإ�سالم،  اإىل  القبائل 

وبني  واالأن�سار  املهاجرين  350 من  قائًدا على 

بن  عامر  بن  جذمية  »بني  اإىل  �سرية  يف  �سليم 

وهنا  بقتال.  ياأمره  ومل  كنانة«،  بن  مناة  عبد 

واأ�ساب  قاتلهم،  حيث  خالد  زاّلت  اأول  كانت 

منهم، رغم معار�سة من كان معه من ال�سحابة، 

ومنه �سامل موىل اأبي حذيفة وعبد اهلل بن عمر 

بن اخلطاب، فلما و�سل اخلرب اإىل الر�سول رفع 

يديه اإىل ال�سماء ثم قال: »اللهم اإين اأبراأ اإليك 

مما �سنع خالد بن الوليد«.واأر�سل الر�سول علًيا 

اإىل بني جذمية، لدفع دّية قتالهم. 

ورغم هذا اخلطاأ، اأ�سركه الر�سول بعد ذلك 

يف غزوة حنني، حيث جعله الر�سول يومئذ قائًدا 

بليغة.  اإ�سابات  يومها  واأ�سيب  �سليم،  بني  على 

حتت  تبوك  غ��زوة  يف  ا  اأي�سً خالد  �سارك  كما 

يف  الر�سول  اأر�سله  هناك  ومن  الر�سول،  قيادة 

�سرية اإىل دومة اجلندل، فدخلها واأ�سر �ساحبها 

اأكيدر بن عبد امللك الذي �ساحله الر�سول على 

اجلزية،وهدم �سنمهم »ُوّد«.يف عام 10 ه�، بعث 

الر�سول خالد بن الوليد يف �سهر ربيع االأول يف 

اأربعمائة مقاتل اإىل بني احلارث بن  �سرية من 

االإ�سالم  اإىل  يدعوهم  اأن  واأمره  بنجران،  كعب 

يقبل  له  ا�ستجابوا  فاإن  ثالًثا،  يقاتلهم  اأن  قبل 

مل  واإن  دينهم،  ويعلمهم  فيهم  ويقيم  منهم 

يفعلوا يقاتلهم. لّبى بنواحلارث بن كعب النداء 

واأ�سلموا، فاأقام خالد فيهم يعلمهم االإ�سالم. ثم 

يقيم  اأن  فاأمره  بذلك،  الر�سول  اإىل  خالد  كتب 

فوفدوا  وفدهم،  معه  ليقبل  ثم  يعلمهم،  فيهم 

عليه يعلنون اإ�سالمهم. 

مالمح من �سخ�سيته

ع�سكرًيا

من  �سواء  معركة،  مائة  نحو  خالد  خا�س 

املعارك الكربى اأو املناو�سات الطفيفة، خالل 

جعل  مما  يهزم،  اأن  دون  الع�سكرية،  م�سريته 

التاريخ.  ال��ق��ادة ع��رب  م��ن خ��رية  واح���ًدا  منه 

ين�سب اإىل خالد العديد من التكتيكات الناجحة 

التي ا�ستخدمها امل�سلمون يف معاركهم الكربى 

يف  خالد  اعتمد  االإ�سالمية.  الفتوحات  خالل 

مبا�سرًة،  اأعدائه  قادة  مهاجمة  على  معاركه 

لتوجيه �سربات نف�سية ملعنويات اأعدائه وجعل 

بع�س  يف  اعتمد  كما  ت�سطرب.  �سفوفهم 

مثلما  النف�سية،  احل��رب  تكتيك  على  معاركه 

املدد  ب��اأن  ال��روم  اأوه��م  موؤتة عندما  يوم  فعل 

متوا�سل اإليه. كما كان من اجنازاته ا�ستخدام 

اأ�سلوب املناو�سات بوحدات �سغرية من اجلند 

ثم  ومن  اأعدائه،  طاقة  ال�ستنفاد  املعارك،  يف 

مثلما  االأجنحة،  على  بفر�سانه  هجمات  �سن 

فيها  ا�ستخدم  التي  ال��وجل��ة  معركة  يف  فعل 

ن�سخة غري ماألوفة من تكتيك الكما�سة، حيث 

اأعدائه،  قوات  اإب��ادة  على  يرّكز  ما  عادًة  كان 

بداًل من حتقيق االنت�سارات العادية. 

اأمكنه ذلك  الت�ساري�س متى  ا�ستخدم خالد 

اأع��دائ��ه.  على  اال�سرتاتيجي  التفوق  ل�سمان 

اأن  فخالل معاركه يف العراق، تعّمد يف البداية 

يبقى دائًما قريًبا من ال�سحراء العربية، حتى 

يكون من ال�سهل على قواته االن�سحاب يف حالة 

الهزمية، وهم اأدرى النا�س بال�سحراء. اإال اأنه 

بعد اأن دّمر القوات الفار�سية وحلفاءها توّغل يف 

عمق احلرية. كما ا�ستغل اتخاذ الروم ملع�سكرهم 

يف  ب��امل��رت��ف��ع��ات  ج��ه��ات  ث���الث  م��ن  املنح�سر 

الريموك، لينفذ ا�سرتاتيجيته ويبيد الروم. كما 

برع خالد يف ا�ستخدام تكتيك الهجوم املفاجئ، 

الليل يف  اأعدائه يف جنح  قوات  به  �سّتت  والذي 

يخ والثني والزميل. معارك امل�سّ

كما اعتمد خالد يف بع�س االأحيان على الفكر 

بادية  اإج��ت��از  عندما  فعل  مثلما  التقليدي،  غ��ري 

جليو�س  مدًدا  ال�سام  اإىل  متجًها  كان  حني  ال�سام 

على  االإم����دادات  طريق  بذلك  فقطع  امل�سلمني، 

جليو�س  مواجهتها  قبل  اأجنادين  يف  ال��روم  قوات 

على  تكتيكاته  يف  ا  اأي�سً خالد  اعتمد  امل�سلمني. 

الفر�سان، الذين ا�ستخدمهم لتنفيذ اأ�ساليب الكر 

تارًة  بهم  فهاجم  احلربية،  لتطبيق خططه  والفر 

بهم  ملحًقا  اأع��دائ��ه  جيو�س  قلب  وت��ارًة  االأجنحة 

ا،  هزائم كارثية. من اأ�سرار تفوقه الع�سكري اأي�سً

اعتماده على ا�ستخدام العيون من ال�سكان املحليني 

يف املناطق التي حارب فيها، لياأتوه باأخبار اأعدائه.

دينًيا

خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د ���س��ح��اب��ي و���س��ي��ف اهلل 

النبي،  عن  احلديث  عن  روى  وق��د  امل�سلول، 

عبا�س  ب��ن  اهلل  عبد  خالته  اب��ن  عنه  وح��دث 

فرسان حول الرسول
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م�سجد خالد بن �لوليد يف مدينة حم�ص و�لذي ي�سم قربه

واملقدام بن معدي كرب  اأبي حازم  بن  وقي�س 

واآخ���رون  �سلمة  ب��ن  و�سقيق  نفري  ب��ن  وجبري 

الر�سول،  عهد  ويف  قليلة.  اأحاديثه  اأن  اإال  له، 

اأمرًيا  بعثه الر�سول اإىل بني احلارث بن كعب 

وداعًيا. ويروى اأنه اأخذ �سعر نا�سية ر�سول اهلل 

يف  فجعلها  ال��وداع،  حجة  يف  راأ�سه  حلق  حني 

مقدمة قلن�سوته، فكان ال يلقى عدًوا اإال هزمه. 

�سلبية،  اإىل خالد نظرة  ال�سيعة  ينظر  بينما   «

املوؤيدين  قمع  يف  بكر  اأب��ا  �ساعد  يرونه  فهم 

خلالفة علي بح�سب و�سية الر�سول. 

�سخ�سيته يف �لأدب و�لإعالم

االأدبية  االأعمال  من  العديد  تناولت  اأدبًيا، 

�سواء  الوليد  بن  خالد  �سخ�سية  والتاريخية 

كتاب  منها  اأوال��ت��ح��ل��ي��ل،  اأوال��ن��ق��د  بالعر�س 

“�سيف اهلل امل�سلول: خالد بن الوليد - حياته 
اإبراهيم  اأغا  الباك�ستاين  وحمالته” للجرنال 

اإكرام، الذي تناول فيه حياته وحتليل حمالته 

»عبقرية  وك��ت��اب  ع�سكرية،  نظر  وج��ه��ة  م��ن 

خالد« للكاتب عبا�س حممود العقاد الذي تناول 

فيه ال�سخ�سية يف نطاق حتليلي اأدبي، وكتاب 

»خالد بن الوليد« ل� »�سادق اإبراهيم عرجون« 

مع  التاريخي  بال�سرد  ال�سخ�سية  تناول  الذي 

التحليل والتنقيح للروايات املختلفة التي وردت 

ال��ت��ي كان  االأح����داث  الكتب ح��ول  اأم��ه��ات  يف 

»ال�سديق  بكتابي  متاأثًرا  خ�سمها،  يف  خالد 

هيكل.  ح�سني  ملحمد  عمر«  و«الفاروق  اأبوبكر« 

العراقي  الع�سكري  للموؤرخ  كتاب  اإىل  اإ�سافة 

حممود �سيت خطاب بعنوان “خالد بن الوليد 

الكتيبات  من  الكثري  ذلك  وغري  املخزومي”، 

التي تناولت �سرية خالد بن الوليد.

اإعالمًيا، ُج�سدت �سخ�سية خالد بن الوليد 

خالد  “فيلم  مثل  الفنية  االأع��م��ال  بع�س  يف 

�سدقي  ح�سني  فيه  ج�سد  ال��ذي  الوليد”  بن 

�سخ�سية خالد بن الوليد عام 1958،وم�سل�سل 

ياخور  با�سم  فيه  الذي ج�سد  الوليد  بن  خالد 

�سامر  وج�سدها  االأول،  جزئه  يف  خالد  دور 

وال����ذي تعر�س  ال��ث��اين،  امل�����س��ري يف ج��زئ��ه 

امل�ستوى  على  ���س��واء  االن��ت��ق��ادات  م��ن  للعديد 

ال�سيا�سي اأوالديني.كما ت جت�سيد

�سخ�سيته كاأحد �سخ�سيات فيلم الر�سالة 

حيث ج�سدها حممود �سعيد يف ن�سخته العربية 

و«مايكل فور�ست« يف ن�سخته االإجنليزية.

�أ�رسته

الدقة كم كان عدد  املعروف على وجه  غري 

اأربعون من  اأنه مات خلالد  اأنه يقال  اإال  اأبنائه، 

اأبنائه  من  ُع��رف  عموا�س.  طاعون  يف  اأبنائه 

خالد  ب��ن  �سليمان  بكره  وه��م  ث��الث��ة،  الباقني 

خالد  بن  م�سر،واملهاجر  فتح  اأثناء  قتل  الذي 

علي  �سف  يف  وهويقاتل  �سفني  ي��وم  قتل  ال��ذي 

وايل  خالد  بن  الرحمن  وعبد  طالب،  اأب��ي  بن 

حم�س من قبل اخلليفة عثمان بن عفان، والذي 

اأبي  بن  معاوية  �سف  يف  �سفني  يوم  يف  �سارك 

ا يف ح�سار االأمويني  �سفيان، والذي �سارك اأي�سً

للق�سطنطينية بني عامي 674-678 م.

وف�ته

مقولة خالد بن الوليد قبل موته

يف غ�سون اأقل من اأربع �سنوات من عزله، 

ت��ويف خالد يف ع��ام 21 ه���/642 م، ودف��ن يف 

حم�س، حيث كان يعي�س منذ ُعزل. قربه االآن 

يف اجلامع املعروف با�سمه. وقد �سهد خالد بن 

الوليد ع�سرات املعارك بعد اإ�سالمه، وقد روي 

اأنه قال على فرا�س املوت:

احل��زن،  اأ���س��د  خالد  مل��وت  امل�سلمون  ح��زن   

اأنه  اأ�سدهم حزًنا، حتى  وكان اخلليفة عمر من 

مّر بن�سوة من بني خمزوم يبكينه، فقيل له: اأال 

تنهاهن؟. فقال: »وما على ن�ساء قري�س اأن يبكني 

اأبا �سليمان، ما مل يكن نقع اأولقلقة )يعني �سياح 

وجلبة(. على مثله تبكي البواكي.


