
حمدًا هلل

على 

�سالمتكم

الحمد هلل قد �سرت بك الأمـم       والمجد عوفي مذ عوفيت والكــرم

لك الهنا ونهني فيك اأنف�ســـنا        اإذا �سلمت فكل النـــا�س قد �سلمـــوا

وعدت بالأمن في خير وعافية       وزال عنــك اإلى اأعدائك ال�سقـــم





االفتتاحية

أســـرار 
النجاح

اأ�سرار  ي��درك��ون  ال  الفا�سلون  املقابل  ويف  اأ���س��راراً،  للنجاح  اأن  ي��درك��ون  الناجحون 

لون ف�سلهم للظروف، وي�سقطونه على اأكتاف االآخرين، ومن اأ�سرار  ف�سلهم، بل هم ُيحمِّ

النجاح  اأال تنظر اإال يف عني اأن�ساره وتتجاهل اأعداءه، فهناك رجال حينما يرون النجاح 

باأ�سلوب  والن�سح  التوجيه  وبداخلها  التهنئة  لك  فيقدمون  احت�سانه،  اإىل  ي�سارعون 

اأما  االق��راح��ات،  ثوب  بالنقد يف  وياأتي  النجاح،  هذا  على  ُيثني  واآخ��ر  املوؤيد،  الداعم 

األغام االإرج��اف والتخويف والتحقري والتقليل من  اإىل زرع  اأع��داء النجاح في�سارعون 

النجاح، الأنه عمل غري  اأو يتظاهرون بعدم علمهم وعدم اكراثهم بهذا  املنجز،  �ساأن 

مهم بالن�سبة لهم.

ّناعه، فحينما �سدر العدد االأول من جملة »فر�سان  لكن يبقى �سر النجاح يف يد �سُ

االأمن« كنا نتوج�س وننتظر ردود الفعل، التي ال �سك اأنها كانت بني ذاك وذاك، ولكننا 

اجتهنا اإىل اأنظار حمبي النجاح واأن�ساره، الذي وال �سك باأن اأحدهم  كان �سعادة اللواء 

الركن حممد بن حمد العماين، قائد قوات االأمن اخلا�سة، الذي �سرعان ما اأ�ساد بالعمل 

من دون التطرق اإىل االأخطاء التي رافقته- على رغم علمه بها واطالعه عليها- ومن 

ثم وبعد حني فتح �سدره الأع�ساء هيئة التحرير فا�ست�سافهم يف مكتبه، مقدماً لهم 

تهنئته و�سكره على اجلهود املبذولة، مو�سحا اأن اأ�سباب التاأخري يف �سدور هذه املجلة 

يعود ملرئيات كان يراها، يف بادرة اإنكار للذات منقطعة النظري، فقد ن�سب النجاح لغريه 

والتق�سري لنف�سه، على رغم عدم غياب عينيه عن هذا العمل ولو ليوم واحد، ثم بعد 

ذلك توجه للجميع بتوجيهاته، التي جاءت على �سكل اقراحات، يت�سح للمخت�س من 

اأول وهلة اأن هذه التوجيهات هي نقد بناء وهادف للعمل من دون التطرق اإىل االأخطاء 

ب�سكل مبا�سر، على اأثر هذا ال�سلوك القيادي املحفز خرج جميع اأع�ساء هيئة التحرير 

التي  والت�سجيع  الثقة  كلمات  وتدفعهم  والفرح،  ال�سعادة  تغمرهم  �سعادته  مكتب  من 

�سمعوها من القائد اإىل االأمام �سعيا لنجاح يتلوه جناح.

ينفد  ال  الذين  النجاح،  ّناع  �سُ داأب  هو  ه��ذا  لكن  طبيعي،  جهد  العمل  اأن  رغ��م  على   

اخلتامي  احلفل  م��ع  االإ���س��دار  ذل��ك  ت��زام��ن  فقد  ح���دود،  فيه  لطمعهم  ولي�س  جناحهم، 

لوحدات  امل�سرك  والتمرين  املتخ�س�سة،  ال��دورات  وتخريج عدد من  التدريبي،  للمو�سم 

القوات، الذي كان حمط اإعجاب كل من ح�سر، اأو من �ساهده من خالل و�سائل االإعالم.

ي�ستمد  فكٌل  ف��راغ،  ي��اأِت من  النجاح مل  تلو  للنجاح  العايل  الراكمي  املعدل  ه��ذا 

وحي جناحه من مدار�س حياتية وعملية ا�ستلهم منها اأن النجاح �سناعة وله رجاله، 

وقائد القوات حينما ترجم العمل اإىل جناح كان ي�ستلهم ذلك من مدر�سة �سمو االأمري 

حممد بن نايف، م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية.. هذا الرجل الذي �سرف كل 

جهده ووقته لبناء مدر�سة النجاح منذ توليه ملن�سبه م�ساعداً لوزير الداخلية لل�سوؤون 

القطاعات  وتطوير  اأعمال  يف  االآخ��ر  تلو  النجاح  حققت  التي  املدر�سة  هذه  االأمنية.. 

االأمنية، و�سناعة القادة املتميزين من دون �سجيج ُيذكر، فقد ترك النجاح يتحدث عن 

ناعه. نف�سه، وللنجاح �سُ

ويف اخلتام نتمنى اأن نكون على قدر ثقة �سموه عندما قال  نتطلع اإىل اأن تكون 

. جملة )فر�سان االأمن( اإحدى نوافذ املعرفة والثقافة املهنية والعامة 

العميد

عبد اهلل بن حممد الثمايل

 رئي�س التحرير
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التنفيذ والإخراج
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كلمة العدد

تكت�سب الوظيفة الأمنية اأهميتها 

من اأهمية الدور الذي توؤديه يف حياة 

الفرد واملجتمع من خالل توفري املناخ 

الأمني العام الذي ي�سوده ال�ستقرار 

والطماأنينة ويقود اإىل انتظام حياة 

يف  والتطور  التنمية  وم�سرية  النا�س 

مقدرات  على  واملحافظة  املجتمع 

واجنازات الأمة. 

واإذا كان رجل الأمن ميثل العن�سر 

الأمنية  الر�سالة  جناح  يف  الأ�سا�س 

بعد توفيق اهلل ثم مبا يتوفر لديه 

من مهارات عملية وخربات ات�سالية 

تعزز من اأدائه لهذه الر�سالة املهمة 

بالكفاءة والفاعلية املطلوبة.. فاإن 

يف  يتعامل  وهو  مبكان  الأهمية  من 

عديدة  متغريات  مع  مهماته  اأداء 

متنوعة  و�سلوكية  فكرية  واأمن��اط 

رفيعة  م�ستويات  ل��دي��ه  ي��ك��ون  اأن 

من  متكنه  التي  العامة  الثقافة  من 

يعمل  التي  البيئة  بواقع  الإحاطة 

املحيط  يف  ي�ستجد  ما  وكذلك  فيها 

اخلارجي من متغريات يف ظل عامل 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري

حممد بن نايف بن عبد العزيز
م�ضاعد وزير الداخلية لل�ضوؤون الأمنية

بقلـــم

الكونية  بالقرية  يو�سف  اأن  ميكن 

مبا  وت��ت��اأث��ر  ت��وؤث��ر  التي  ال�سغرية 

يجري يف مكوناتها املختلفة .

يف  مهم  دور  لالإعالم  اأن  ول�سك 

الأم��ن  رج��ل  ثقافة  وت��ن��وع  تو�سع 

من  تعزز  عامة  خ��ربات  واإك�سابه 

من  وترفع  الأمنية  ملهماته  اأدائ��ه 

مع  الت�سالية  م��ه��ارات��ه  م�ستوى 

الأمنية  الر�سالة  اإليهم  توجه  من 

امل�سادة  الدعاية  م��ع  التعامل  اأو 

وال�ستقرار  الأم��ن  تخدم  ل  التي 

الجتماعي العام اإىل جانب تعريف 

املوؤ�س�سة  ب���دور  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 

لك�سب  حياتهم  يف  املهم  الأم��ن��ي��ة 

مع  وتعاونهم  ال��دور  لهذا  تفهمهم 

القائمني عليه.. كما اأن من متطلبات 

جناح مهمات رجل الأمن معرفة ما 

ي�ستجد من معطيات علميه وتقنية 

من  خاطئ  نحو  على  ت�ستخدم  قد 

حتقيق  يف  اجلرمية  مرتكبي  قبل 

ي�ستوجب  مما  ال�سريرة،  غاياتهم 

ب��ال�����س��رورة ات�����س��اع م��ع��ارف رجل 
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الأمن بكل ما يطراأ يف عاملنا املعا�سر يف 

م�ستجدات علمية وفكرية و�سلوكية.. 

جملة  ت�سهم  اأن  على  نعول  فاإننا  ولذا 

املهم  ال��دور  ه��ذا  يف  الأم���ن(  )فر�سان 

اخلا�سة  الأم��ن  ق��وات  من�سوبي  جت��اه 

يف  الأم��ن  اأجهزة  طليعة  يف  هم  الذين 

حيث  واملجرمني..  اجلرمية  مواجهة 

حققوا اإجنازًا اأمنيًا م�سرفًا يف الت�سدي 

دورًا  واأدوا  والإره��اب��ي��ني  ل��الإره��اب 

حال  ه��و  كما  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  بطوليًا 

اإخوانهم من�سوبي القطاعات الأمنية.. 

تقدير  حم���ل  ال�����دور  ه���ذا  و���س��ي��ظ��ل 

القيادة الر�سيدة واعتزاز هذا الوطن 

الكرمي ومواطنيه.. ولقد �سررت كثريًا 

والتدريب  املهارة  من  الرفيع  بامل�ستوى 

اخلا�سة  الأم��ن  ق��وات  لرجال  العملي 

خالل التمرين الذي اأدوه اأثناء زيارتي 

لقوات الأمن اخلا�سة ونتطلع لتحقيق 

املزيد من هذه املهارات الحرتافية من 

خالل موا�سلة التدريب وال�ستمرار يف 

عمليات تطوير الأداء ل�سمان املحافظة 

على هذا امل�ستوى الحرتايف لكي يوؤدي 

هذه  اأمن  حماية  خدمة  �سرف  اجلميع 

البالد املباركة التي كانت حمل ا�ستهداف 

ولالأ�سف  ا�ستغلت  معادية  جهات  م��ن 

ال�سديد بع�س اأبنائنا للعمل �سد وطنهم 

وا�ستقراره..

)فر�سان  جملة  تكون  اأن  اإىل  ونتطلع 

والثقافة  املعرفة  نوافذ  اإحدى  الأم��ن( 

التوا�سل  حتقق  التي  والعامة  املهنية 

ال��ب��ن��اء ب���ني م��ن�����س��وب��ي ق����وات الأم���ن 

الت�سالية  املهارات  واإك�سابهم  اخلا�سة 

ر�سالتهم  اأه��داف  تخدم  التي  املتنوعة 

واأمن  ا�ستقرار  على  املحافظة  يف  املهمة 

الر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف  العزيز  وطننا 

وتطلعات اأبنائه الأعزاء راجني من اهلل 

املجلة  للقائمني على هذه  القدير  العلي 

الأه���داف  ي��خ��دم  م��ا  لتقدمي  التوفيق 

املرجوة من اإ�سدارها.
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�ضمن رعايته للحفل ال�ضنوي لجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ُيخّرج 25 ضابطًا من القوات

في »تنمية المهارات اإلستراتيجية للقادة«

الرياض -فرسان األمن  

رعى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاين 

االأعلى جلامعة  املجل�س  ورئي�س  الداخلية،  وزير  ال��وزراء،  لرئي�س جمل�س 

نايف العربية للعلوم االأمنية، م�ساء يوم االأربعاء »1431/7/18ه���« احلفل 

ال�سنوي جلامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، وتخريج دفعة جديدة من 

طالب كلية الدرا�سات العليا، وكلية التدريب، وكلية علوم االأدلة اجلنائية، 

وكلية اللغات يف اجلامعة.
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وقد ت�سرف عدد من �سباط قوات االأمن اخلا�سة، بت�سلم 

�سهاداتهم من يد �سموه بعد اإنهائهم احللقة العلمية الثانية 

ل�سباط  للقادة«  االإ�سراتيجية  املهارات  »تنمية  ب�  اخلا�سة 

اإىل   14« الفرة من  التي عقدت يف  االأم��ن اخلا�سة،  ق��وات 

18/ 1431/7ه���«، اإذ التحق بها 25 �سابطاً، وياأتي عقد هذه 

اإيجاد قادة  اإىل  اإطار �سعي قوات االأمن اخلا�سة  احللقة يف 

امليدانية  واالأب��ع��اد  العلمية  االأ�س�س  على  للتعرف  مميزين 

لتطوير االأداء يف جمال القيادة االأمنية يف ظل »العوملة«.

بال�سعي  العمليات  ل�سوؤون  العامة  االإدارة  قامت  وقد 

والتن�سيق مع جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية لعقد 

مثل هذه احللقات يف جمال الفكر اال�سراتيجي وتنمية 

املهارات القيادية، اإذ اكت�سب اخلريجون من هذه احللقة 

ويتمثل  اال���س��رات��ي��ج��ي،  ال��ف��ك��ر  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  العلمية 

ونقلها  االإدارة  اأو  ال��وح��دة  مب�ستقبل  القائد  اهتمام  يف 

امل�ستقبلية،  امل�ستجدات  مع  يتوافق  متطور  م�ستوى  اإىل 

ومتطلباتها  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  م��ع��رف��ة  وك��ذل��ك 

لتطوير الوحدة من حيث التدريب والتاأهيل والتجهيز، 

وكذلك االإملام باالأمن الفكري، واالإملام مبهارات العالقات 

االإن�سانية للقيادات مع مروؤو�سيهم والعالقات االإن�سانية 

مع اجلمهور.
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مـتـابعـات

العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ

نايف بن عبدالعزيز  امللكي الأمري  ال�سمو  راأ�س �ساحب 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  �سعود  اآل 

الداخلية -حفظه اهلل- يف مكتب �سموه بوزارة الداخلية 

يف مكة املكرمة، م�ساء اأم�س، الجتماع ال�سنوي ال�سابع ع�سر 

لأ�سحاب ال�سمو اأمراء املناطق.

املو�سوعات  من  ع��دد  مناق�سة  الجتماع  خ��الل  ومت   

م�ستوى  على  رك��زت  التي  الأع��م��ال  ج��دول  على  امل��درج��ة 

للمواطن  اخلدمات  وتقدمي  املناطق  اإم���ارات  يف  الإجن��از 

واملقيم وت�سهيل اأمورهم.

من  ع���ددًا  املناطق  اأم���راء  ال�سمو  اأ�سحاب  ناق�س  كما   

التنموية  الق�سايا  خمتلف  تتلم�س  التي  املهمة  املو�سوعات 

وفتياته،  ال��وط��ن  �سباب  يحتاجه  م��ا  ومنها  واخلدماتية 

تنظيمها  و���س��ب��ل  التطوعية  الأع���م���ال  يف  وم�����س��ارك��ات��ه��م 

وتفعيلها. 

ويف نهاية الجتماع مت التاأكيد على اأهمية مراعاة العمل 

مب�سالح  والهتمام  املتوازنة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  على 

املواطنني واملقيمني يف جميع مناطق اململكة املختلفة. 

خالل الجتماع ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر لأ�ضحاب ال�ضمو اأمراء المناطق

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:
أمراء المناطق يمثلون أعلى سلطة في الدولة 

ويمثلون خادم الحرمين الشريفين في مناطقهم

عبداهلل  االأم���ري  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��ل  االجتماع  ���س��ارك يف 

ال�سمالية،  احل��دود  منطقة  اأم��ري  �سعود  اآل  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  الفي�سل  خالد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

بن  �سطام  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  امل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة  اأم��ري 

ال�سمو  و�ساحب  بالنيابة،  الريا�س  منطقة  اأم��ري  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

منطقة  اأم��ري  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  بندر  ب��ن  في�سل  االأم���ري  امللكي 

الق�سيم، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز 

اآل �سعود اأمري منطقة ج��ازان، و�ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري �سعود بن 

عبداملح�سن بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة حائل، و�ساحب ال�سمو 

املنطقة  اأم��ري  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  فهد  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي 

ال�سرقية، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود اأمري منطقة تبوك، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن 

خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة ع�سري، و�ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري م�ساري بن �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة الباحة، 

و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمري 

منطقة اجلوف، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالعزيز بن ماجد بن 

عبدالعزيز اآل �سعود اأمري منطقة املدينة املنورة، و�ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة جنران.

بن  اأح��م��د  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  االج��ت��م��اع �ساحب  ���س��ارك يف  كما   

عبدالعزيز اآل �سعود نائب وزير الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية. 

اأحمد بن حممد  ح�سر االجتماع معايل وكيل وزارة الداخلية الدكتور 

ال�سامل، ووكيل وزارة الداخلية ل�سوؤون املناطق الدكتور اأحمد بن حممد 

اآل �سعود  االأم��ري من�سور بن حممد بن �سعد  ال�سمو  ال�سناين و�ساحب 

م�ست�سار وكالة وزارة الداخلية ل�سوؤون املناطق.

 وعقب االجتماع اأدىل �سمو النائب الثاين بت�سريح �سحفي اأو�سح 

املواطنني  واإ�سكان  املناطق  جمال�س  دور  تفعيل  ناق�س  االجتماع  اأن  فيه 
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اأوقات  ال�سباب  فيها  يق�سي  عال  م�ستوى  ذات  اأندية  واإيجاد  املحتاجني 

فراغهم اإ�سافة اإىل �سبط عدم التعديات على اأمالك الغري اأو على بع�س 

اأرا�سي الدولة. وقال �سموه: 

وميثلون  ال��دول��ة  يف  �سلطة  اأعلى  ميثلون  املناطق  »اأم���راء 

خادم احلرمني ال�سريفني يف مناطقهم وم�سئولون عن كل �سوؤون 

اخلدمات،  بكل  يتعلق  ما  وثانيها  املواطن  اأمن  واأولها  املواطنني، 

وهذا الأمر حمل الهتمام وهو ما بحث يف هذا الجتماع«. 

املواطنني،  ب�����س��وؤون  يتعلق  م��ا  ك��ل  ناق�س  االج��ت��م��اع  اأن  �سموه  وب��نّي 

�سوؤون  يف  والتن�سيق  بينها  فيما  احلكومية  القطاعات  ت��ع��اون  وتنظيم 

اخلدمات العامة للمواطنني. 

ل�سيدي خادم  »�سرنفع  بن عبدالعزيز:  نايف  االأم��ري  �سمو  وقال 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو 

العهد، ما مت بحثه يف هذا الجتماع وكل احلقائق  �سيدي ويل 

واحللول التي اجتهدنا يف و�سعها، واإن �ساء اهلل نكون عند ح�سن 

ظنهما حفظهما اهلل«.

وفيما يتعلق مبعاجلة اأو�ساع ال�سباب يف جميع مناطق اململكة قال 

يف  الأمر  هذا  يف  جمتهدون  املناطق  اأمراء  اأن  »احلقيقة  �سموه: 

اإيجاد و�سائل متت�س فراغ ال�سباب، ويجب اأن يكون هناك تعاون 

وطني، خ�سو�سًا من الآباء والأمهات وعليهم اأن يهتموا باأبنائهم 

عن  ف�ساًل  منا�سبة  غري  جمتمعنا  يف  ظواهر  تظهر  ب��داأت  لأنه 

اإىل منظمات خارجة عن  ال�سباب وذهابهم  انحراف فكر بع�س 

اأ�سياء ل تليق بال�سباب ال�سعودي  الدين والوطن وانزلقهم يف 

اأمراء املناطق  اأن وجهنا  اأو يف املظهر، و�سبق  �سواء يف الت�سرف 

اأبناوؤنا واأن ياأخذوهم  اأن ياأخذوا هوؤلء ال�سباب بالرفق لأنهم 

بالن�سح والتوجيه«.

 واأ�ساف �سموه:

ذلك،  يف  ن�ساركهم  ونحن  باأبنائهم  يهتموا  اأن  الآب��اء  »على 

ويجب عدم التعامل مع الأبناء بعنف بل بالتوجيه والن�سيحة، 

واأن يكون هناك اأماكن يق�سي فيها ال�سباب اأوقات فراغهم وهذا 

يتاأتى بالنوادي املتكاملة بالأن�سطة الريا�سية وهذا ما بلغ به 

اأمراء املناطق، واإمارات املناطق تقوم مب�ساعدة بع�س املواطنني 

يف اإن�ساء اأماكن للرتفيه واملالعب الريا�سية داخل الأحياء«. 

ويف �ساأن متابعة م�سروعات التنمية يف املناطق وخا�سة م�سروعات 

اإمارة منطقة  نايف بن عبدالعزيز: »كل  االأم��ري  ال�سيول قال �سمو 

برئا�سة  عليا  وزاري��ة  جلنة  وهناك  الأم��ر،  هذا  عن  م�سوؤولة 

ملتابعة  الداخلية  وزير  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 

هذه الكوارث التي ح�سلت اأو قد حت�سل م�ستقباًل نتيجة الأمطار 

اأن هذه تغطي هذا  اأخرى، واإن �ساء اهلل  اأي كوارث طبيعية  اأو 

الأمر بال�سكل الذي يكفل منع حدوث هذه املخاطر ومعاجلة ما 

ينتج معاجلة �سحيحة«.

 وفيما يتعلق بتوظيف املواطنني قال �سموه: »من امل�ستحيل �سواء 

يف اململكة اأو يف جميع دول العامل اأن توظف احلكومة كل ال�سباب، 

لكن يجب اأن ت�سغل الوظائف يف القطاعات احلكومية واخلا�سة 

بوزارة  ممثلة  احلكومية  اجلهات  تهتم  اأن  ويجب  باملواطنني، 

والوزارات  العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتن�سيق  املدنية  اخلدمة 

املعنية الأخرى باإيجاد وظائف لهوؤلء اخلريجني، ويجب على 

القطاع اخلا�س كذلك اأن ي�سغل هوؤلء ال�سباب وهذا ما بحثته 

االأمري  امللكي  ال�سمو  وكان �ساحب  التجارية«.  الغرف  مع عدد من 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف 

وزير الداخلية قد و�سل اإىل مكة املكرمة يف وقت �سابق اليوم. 

وقد كان يف ا�ستقبال �سموه �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن 

نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية 

ال�سامل وعدد  اأحمد بن حممد  الدكتور  الداخلية  ومعايل وكيل وزارة 

من امل�سئولني يف وزارة الداخلية.
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األمير أحمد بن عبدالعزيز
نائب وزير الداخلية:

نظام البصمة نجح في السيطرة 
على الهاربين والحد من انتشار 

مخالفي أنظمة اإلقامة

عبدالعزيز  بن  اأحمد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

اإع��ادة الهاربني  نائب وزير الداخلية جناح نظام الب�سمة يف 

االإقامة  اأن��ظ��م��ة  خمالفي  انت�سار  م��ن  واحل���د  بلدانهم  اإىل 

وزارة  م�سوؤولية  العمالة  ا�ستقدام  اأن  اإىل  م�سرًيا  والعمل، 

ال�ساأن.  هذا  يف  امل�ساعد  دوره��ا  لها  الداخلية  ووزارة  العمل. 

وانتقد �سموه عدم جتاوب البع�س مع االأنظمة يف ظل وجود 

اإىل �سرورة  داعًيا  اململكة حالًيا،  7 ماليني وافد يعملون يف 

اآخرين.  دون  اأنا�ًسا  تر�سى  قد  التي  االأنظمة،  مع  التجاوب 

يف  اململكة  يف  الوظيفي  الو�سع  عن  درا�سات  باإجراء  وطالب 

ظل جتاوز بع�س رجال االأعمال لالأنظمة، التي حتدد كيفية 

التعامل مع املوظفني، ال �سيما من خالل اأوقات الدوام. جاء 

ال�سمو  اأ�سحاب  من  ع��دد  وح�سرها  املنا�سبات  اح��د  يف  ذل��ك 

االأمراء وكبار امل�سوؤولني ووجهاء مكة املكرمة. وطالب �سموه 

الدرا�سات  واإج��راء  امل�سروعات  عن  تطبيقية  بيانات  بقاعدة 

امل�ستخدمة  البناء واملواد  امل�سروع ونوعية  الالزمة عن تربة 

امل�سروعات  جن���اح  ت�سمن  ال��ت��ي  االأم�����ور  م��ن  وغ��ريه��ا  ف��ي��ه 

املناطق  اأم����راء  ل��دى  اأن  اإىل  واأ���س��ار  امل��واع��ي��د.  يف  وتنفيذها 

الئحة  وف��ق  اأجنبيات  من  ال��زواج  على  للموافقة  �سالحيات 

ت�سمح لل�سعودي بالزواج ب�سرط بلوغ الثالثني من العمر فيما 

ميكن لل�سعودية اأن تتزوج من اأجنبي يف اخلام�سة والع�سرين 

 من عمرها موؤكدا العمل على ت�سهيل االأمور يف هذا ال�ساأن.

االأمر  ه��ذا  ب�ساأن  يراجعون  الذين  اغلب  الن  اأ�سفه  واأب���دى 

ن�سبتهم  مقدرا  النظام  تطبيق  ولي�س  با�ستثناءات  يطالبون 

ال��ع��م��ل وفق  اأه��م��ي��ة  ال�����س��دد  50%. واأك�����د يف ه���ذا  ب���ح���واىل 

م�سكلة  اأن  واملعروف  جتاوزها.  وعدم  املمنوحة  ال�سالحيات 

االأزم�����ة امل���روري���ة مب��ك��ة حظيت ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن االأمري 

عندما  م��وؤخ��را  امل��ك��رم��ة  مكة  منطقة  اأم���ري  الفي�سل  خ��ال��د 

خ�س�س لها اجتماع خا�س قبل عدة اأ�سابيع مت فيه مناق�سة 

الفور  وعلى  والبعيد،  الق�سري  املدى  على  املقرحة  احللول 

بعد  للمعتمرين  ال���رددى  النقل  خطة  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  مت 

�سالة الراويح يوميا، فيما ك�سف م�سوؤولون عن التخطيط 

للدرا�سة  تخ�سع  حلول  ع��ن  املقد�سة  العا�سمة  يف  امل���روري 

الطبيعية اجلغرافية  الذي يالءم  املعلق  املرو  حاليا ومنها 

ن�سبيا. املنخف�سة  تكلفته  عن  ف�سال  املكرمة  ملكة   ال�سعبة 

الطريق  تنفيذ  ت�سريع  اأي�سا  املقرحة  احللول  ت�سمل  كما 

امل����وازي امل����وؤدى ل��ل��ح��رم م��ن م��دخ��ل م��ك��ة وا���س��ت��ك��م��ال �سبكة 

خمتلف  من  احل��رم  اإىل  الو�سول  لت�سهيل  الدائرية  الطرق 

االجتاهات.
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األمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية:
ال إجراءات استثنائية في موسم الحج

ا�ستبعد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري اأحمد بن عبد العزيز 

نائب وزير الداخلية، اأن تقوم اململكة بفر�س اإجراءات اأمنية 

ا�ستثنائية يف مو�سم حج هذا العام الذي من املقرر اأن يبداأ يف 

االأ�سبوع االأخري من ال�سهر املقبل. وقال االأمري اأحمد بن عبد 

العزيز يف ت�سريح �سحايف له عقب و�سوله اإىل الريا�س، قادما 

من ُعمان بعد اأن راأ�س وفد اململكة اإىل اجتماع وزراء الداخلية 

يف  ا�ستثنائية  اأمنية  اإج���راءات  »فر�س  ي�ستبعد  اإن��ه  اخلليج، 

 مو�سم حج هذا العام، وقال »لي�س هناك اإجراءات ا�ستثنائية«.

ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية )وا�س( عن االأمري اأحمد قوله 

»نحن نرحب باحلجاج، ونقول لهم اأهال و�سهال بكم يف بالد 

 احلرمني ال�سريفني، وحجا مربورا و�سعيا م�سكورا اإن �ساء اهلل«.

ال�سعودية  احل������دود  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  اط��م��ئ��ن��ان  م����دى  وع����ن 

ال���ي���م���ن���ي���ة يف ظ�����ل االأح������������داث ال����ت����ي ي�������س���ه���ده���ا ال���ي���م���ن، 

اأن حتل  ون�����رج�����و  خ��������ريا،  ن����ت����ف����اءل  »ن����ح����ن  ����س���م���وه  ق������ال 

 ه�����ذه االأزم���������ة ب���ال���ط���رق ال�����ودي�����ة داخ������ل ال���ي���م���ن اأي�������س���ا«.

واأكد االأمري اأحمد بن عبد العزيز اأن م�سرية العمل اخلليجي 

االتفاقية  على  دول���ة  اأي  توقيع  ع��دم  يعيقها  ل��ن  امل�����س��رك 

العربية. اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني   االأم��ن��ي��ة 

لوزراء  والع�سرين  الثامن  االجتماع  نتائج  اأن  �سموه  واأك���د 

الداخلية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية كانت 

على  اجلميع  باتفاق  االأم��ور  »انتهت  واأنها  وموفقة«،  »طيبة 

م�سلحة دول جمل�س التعاون«.
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الرياض -مسفر البشر  

افتتاح  االأم��ن اخلا�سة،  العماين، قائد قوات  الركن/ حممد بن حمد  اللواء  �سعادة  رعى 

دورة )االإدارة والتخطيط والتنظيم( �سباح يوم ال�سبت املوافق 1431/6/29ه�.

وبهذه املنا�سبة األقى �سعادته كلمة توجيهية للم�ساركني يف الدورة قال فيها » اال�ستفادة من 

هذه الندوة الق�سرية �سيكون لها فائدة عظيمة يف التخطيط الدقيق وتوزيع املوارد وح�سن 

اإدارة املروؤ�سني، والبد للقائد اأن يكون له نظرة م�ستقبلية وبعد نظر لالأمور اال�سراتيجية.

كما رعى �سعادة اللواء/ حممد بن ح�سن الوها�س، قائد قوة االأمن واحلماية �سباح يوم 

دورة  تخريج  اخلا�سة حفل  االأم��ن  بقوات  ال�سباط  بنادي  1431/7/25ه�����،  املوافق  االأرب��ع��اء، 

العمليات،  ل�سوؤون  العامة  االإدارة  اإ�سراف  حتت  ُعقدت  التي  والتنظيم«،  والتخطيط  »االإدارة 

وبالتعاون مع مركز كفاءات للتدريب والتوظيف واال�ست�سارات ملدة اأربعة اأ�سابيع، جدير بالذكر 

اأنه مت اإن�ساء قاعة للندوات والدورات بنادي ال�سباط جمهزة باأحدث الو�سائل احلديثة. 

برعاية قائد قوات الأمن الخا�ضة اللواء العماني

افتتاح دورة اإلدارة والتخطيط والتنظيم
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وق���د اأق��ي��م ح��ف��ل ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ب���داأ بتالوة 

املقدم/  املجمع  كلمة م�سرف  ثم  الكرمي،  القراآن 

ن��وه فيها باجلهات  ال��ذي  امل��ط��ريي،  حامد داخ��ل 

اإليه  و�سل  ال��ذي  والتطور  احللقات  ت�ساند  التي 

املجمع يف اأ�سلوب احلفظ، اإذ تنوعت االأ�ساليب من 

ا�ستخدام اللوحات الت�سجيعية التي يتناف�س فيها 

التكراري  الر�سم  اأ�سلوب  ا�ستخدام  اإىل  الطلبة، 

وب�����ني اخلطط  احل����ف����ظ،  ال��ط��ل��ب��ة يف  ل��ت��م��ي��ي��ز 

ملدى  التقييم  واأن  للمجمع،  واملنهجية  الف�سلية 

درا�سي، وختم  اأول ف�سل  كل  يتم  الطالب  حفظ 

كلمته باأن هذا احلفل كان من اإعداد الطلبة وهم 

الذين قاموا بتنظيم وترتيب فقراته. 

ال�سوؤون الدينية  اإدارة  ثم تالها كلمة مدير 

اإذ �سكر  ال��رائ��د/ عمر غ��الب احل��رب��ي،  بالقوات 

اأولياء  و�سكر  املجمع،  ه��ذا  على  القائمني  فيها 

وحث  احل��ل��ق��ات  ل��ه��ذه  مل�ساندتهم  الطلبة  اأم���ور 

اأبنائهم على االلتحاق بهذه الن�ساطات. 

ال�����س��ي��خ الدكتور/  ك��ل��م��ة ���س��ي��ف احل��ف��ل  ث��م 

حتدث  ال��ذي  اللويحق،  معال  بن  عبدالرحمن 

عليها، وخاطب  واحل��ث  االأبناء  تربية  فيها عن 

ال�سباب بطلب االجتهاد يف ال�سري على الربية 

ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا اآب����اوؤه����م، ول��ك��ون��ه��م و���س��ل��وا �سن 

التمييز بني  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  واأ���س��ب��ح��وا  ال��ب��ل��وغ 

اخلري وال�سر، وان رف�س تربية الوالدين توؤدي 

واختتم  ال�����س��وء،  رف��ق��اء  خمالطة  اإىل  بال�سباب 

باأن  م��و���س��ح��اً  االأب���ن���اء،  ه��م��م  ب��اإ���س��ت��ث��ارة  كلمته 

رواد  م��ن  ك��ان��وا  والتعليمية  الدينية  ال��ق��ي��ادات 

حلقات حتفيظ القراآن. 

ويف ختام احلفل قام �سعادة قائد قوة منطقة 

ال���ري���ا����س ال��ع��م��ي��د/ ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ق��ر امل����درع 

والوحدات  ل���الإدارات  التذكارية  ال��دروع  بتوزيع 

التي قامت بدعم اأن�سطة املجمع: 

العميد/ عبداهلل بن حممد الثمايل – مدير 

االإدارة العامة للعالقات والتوجيه. 

 – ال��زه��راين  على  بن  عبداخلالق  العميد/ 

قائد كتيبة ال�سرطة الع�سكرية. 

– مدير  العقيد/ بدر بن عبداهلل بن زرع��ة 

اإدارة اأمن املعلومات والوثائق. 

 – القحطاين  حم�سن  ب��ن  حممد  العقيد/ 

مدير اإدارة النقل. 

اإدارة  – م��دي��ر  ب��ن ح�سن  م��ن�����س��ور  امل���ق���دم/ 

ال�سوؤون الريا�سية. 

ق�سم  رئ��ي�����س   - ال��ع��ط��وي  �سليمان  ال��ن��ق��ي��ب/ 

�سيانة االإ�سكان. 

حت���ت رع���اي���ة ���س��ع��ادة ق��ائ��د ق��وة 

بن  عبداهلل  العميد/  الريا�س  منطقة 

الدكتور/  ال�سيخ  وبح�سور  املدرع،  �سقر 

اإم��ام  اللويحق  معال  ب��ن  عبدالرحمن 

وخطيب جامع الراجحي، اختتمت م�ساء 

ي��وم ال��ث��الث��اء امل��واف��ق 1431/7/3هـــــ 

حلقات الإمام البخاري لتحفيظ القراآن 

الكرمي بجامع عمرو بن العا�س باإ�سكان 

قوات الأمن اخلا�سة ب� »اأم احلمام«.

n القيادات الدينية والتعليمية كانوا من رواد حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم

n المجمع حريص على دمج طالبه في البرامج االجتماعية 
في الحي السكني لتنمية حب المجتمع واالنتماء الوطني

حفل اختتام حلقات تحفيظ القرآن الكريم
برعاية �ضعادة قائد قوة منطقة الريا�ض العميد عبداهلل بن �ضقر المدرع
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n مجمع إسكان قوات األمن الخاصة يعتبر من أوائل المراكز 
التي استخدمت التقنية الحديثة في تعليم القرآن وحفظه

n المجمع يقدم خدماته ألبناء وساكني الحي مجانًا 

مدير  النفيعي  ع��ب��داهلل  االأ���س��ت��اذ/  ���س��ع��ادة 

م��رك��ز ب��ان��ورام��ا ال��ت��ج��اري وال��رف��ي��ه��ي، اإذ قام 

�سعادته بتوزيع اجلوائز على املدر�سني والطالب 

املختلفة  االأن�����س��ط��ة  وامل��ت��ف��وق��ني يف  اخل��امت��ني 

باملجمع. 

البخاري  االإم�����ام  ي��ع��ت��رب جم��م��ع ح��ل��ق��ات 

»اأم احلمام«  ب�  االأم��ن اخلا�سة  ق��وات  باإ�سكان 

ر�سالتها  اأداء  يف  امل��م��ي��زة  امل��راك��ز  اأب����رز  اأح���د 

للجمعية  والتابعة  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  بتعليم 

مبنطقة  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخلريية 

ال�سمال  م���رك���ز  م���ن  وب���اإ����س���راف  ال���ري���ا����س، 

واإدارة ال�سوؤون الدينية بالقوات، وقد ح�سل 

ال�ساملة  املركز االأول يف اجل��ودة  اأخ��رياً على 

والتميز االإداري، وهو من اأوائل املراكز التي 

الكرمي  القراآن  تعليم  التقنية يف  ا�ستخدمت 

واملراجعة  للحفظ  ت���اج  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن 

ومتابعة التالوة واالإ�سراف االإداري، اإذ ميكن 

ابنه  نتائج  االإط��الع على  الطالب  اأم��ر  لويل 

دورياً من خالل الدخول على موقع اجلمعية 

ع���رب ���س��ب��ك��ة االإن����رن����ت، ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز املجمع 

ملتابعة  واالإ�سرافية  االإداري��ة  اأ�ساليبه  بتنويع 

وتطويرها،  ال��درا���س��ي��ة  ال��ط��الب  م�ستويات 

اإح�سائية جممع حلقات الإمام البخاري باإ�سكان قوات الأمن اخلا�سة ب� »اأم احلمام«

طالبا145ًعدد الطالب امللتحقني باحللقات

حلقات9عدد احللقات

معلمني7عدد املعلمني

طالبان2عدد الطالب اخلامتني لهذا العام

طالب6عدد الطالب الذين اأمتوا حفظ ن�صف القراآن

طالبا18ًعدد الطالب الذين اأمتوا حفظ )10( اأجزاء

طالبا39ًعدد الطالب الذين اأمتوا حفظ )5( اأجزاء

طالبا50ًعدد الطالب الذين اأمتوا حفظ )2-4( اأجزاء

طالبا30ًعدد طالب املراحل الدنيا ) اأقل من جزاأين (

املراحل الدرا�سية لطالب جممع احللقات:

طالبا15ًعدد طالب التمهيدي

طالبا62ًعدد طالب االبتدائي

طالبا42ًعدد طالب املتو�صط

طالبا26ًعدد طالب الثانوي واجلامعي

والو�سائل: اخلطة  االأ�ساليب  تلك  اأهم  ومن 

البياين  وال���ر����س���م  وال��ف�����س��ل��ي��ة،  ال�����س��ن��وي��ة 

والتقارير  االإعالنية،  واللوحات  التناف�سي، 

واجلوائز  النقاط،  جمع  واأ���س��ل��وب  ال��دوري��ة، 

الرفيهية  وال����ربام����ج  وامل���ع���ن���وي���ة،  امل����ادي����ة 

على  املجمع  حر�س  اإىل  اإ�سافة  والريا�سية، 

يف  االجتماعية  الربامج  يف  الطالب  اإ���س��راك 

املجتمع  ح��ب  ح��اف��ز  لتنمية  ال�سكني  احل���ي 

وخدمته، وتعزيز االنتماء الوطني، وت�سجيع 

والو�سطية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���ارك���ة  م��ف��ه��وم 

بالتعاون مع البيت واملدر�سة. 

وامل��ج��م��ع ي��ق��دم خ��دم��ات��ه الأب��ن��اء و�ساكني 

احلي ال�سكني جماناً ومن دون ر�سوم درا�سية، 

اأو ر����س���وم ت�����س��ج��ي��ل ل��ل��ط��الب ال���راغ���ب���ني يف 

االلتحاق به، ويعقد دورات �سيفية ورم�سانية، 

مدار  على  وت��وع��وي��ة  ثقافية  ب��رام��ج  ويعقد 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  ال��ع��ام، 

اخلا�سة،  االأم����ن  ب��ق��وات 

�سنوياً  امل���ج���م���ع  وي���ق���ي���م 

الأن�سطته،  ختامياً  حفاًل 

الكثري  خالله  ا�ست�ساف 

من العلماء، وعلى راأ�سهم 

�سماحة مفتي عام اململكة 

ال�����س��ي��خ/ ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

العالمة  وال�سيخ  ال�سيخ، 

ع�����ب�����داهلل ب�����ن ج����ربي����ن، 

وال�سيخ/ عبداهلل املطلق، 

كما  العلماء،  م��ن  وجمع 

بح�سور  املجمع  يت�سرف 

وم�������س���ارك���ة ال��ك��ث��ري من 

ال�����س��ب��اط وق������ادة ق���وات 

االأم�����ن اخل��ا���س��ة، وعلى 

راأ�سهم قائد قوات االأمن 

الركن/  ال��ل��واء  اخلا�سة 

حممد العماين. 
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»مان�ض�ضتر« تحت�ضن ور�ضة علمية بعنوان

 »األساليب الحديثة لمكافحة األنشطة اإلرهابية«
مانشستر -فرسان األمن  

مع  بالتعاون  م��روب��ول��ي��ت��ان،  مان�س�سر  جامعة  ع��ق��دت 

فريق  مع  وبالتن�سيق  االأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 

االإره����اب،  املعني مبكافحة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع  امل��راق��ب��ة 

االأن�سطة  ملكافحة  احلديثة  »االأ�ساليب  بعنوان  علمية  ور�سة 

املتحدة،  اململكة  يف  مان�س�سر  مدينة  يف  وذل��ك  االإره��اب��ي��ة«، 

خ��الل ال��ف��رة م��ن 16 اإىل 1431/8/18ه��������، امل��واف��ق 28 اإىل 

2010/7/30م، وكان الهدف االأ�سا�سي من تنظيم هذه الور�سة 

اإ�سراتيجية  تنفيذ  يف  املتحدة  االأمم  م�ساعدة  هو  العلمية 

عاملية ملكافحة االإره��اب، وذلك من خالل بناء قدرات الدول 

ملواجهة  املعنية  االأجهزة  لرجال  التدريب  وتوفري  االأع�ساء 

هذه الظاهرة يف بالدهم وتبادل الدرو�س واخلربات.

اجلهاز  االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  وبو�سف 

على  حملت  ف��اإن��ه��ا  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  ملجل�س  العلمي 

ع��ات��ق��ه��ا م�����س��وؤول��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م وت���وف���ري ال��ك��ث��ري م���ن الربامج 

التدريبية االأمنية املتخ�س�سة التي تهدف اإىل �سقل املواهب 

وتنمية القدرات وتطوير االأداء ملن�سوبي االأجهزة االأمنية يف 

الدول العربية.

وقد �سارك وفد من قوات االأم��ن اخلا�سة �سمن الكثري 

اململكة  االأم��ن��ي��ة يف  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن زم��الئ��ه��م م��ن خمتلف 
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)د.  واالإره���اب  للتطرف  ال�سباب  جتنيد  تهديد  	•مواجهة 
واالإ�سالمية،  العربية  الدرا�سات  معهد  من  عا�سور  عمر 

جامعة اإيك�سر، اململكة املتحدة(.

	•دور »االإنرنت« يف دعم ون�سر االإره��اب )د. مورا كونواي 
من جامعة دبلن �سيتي، اإيرلندا(.

	•االإرهاب و اجلرمية )د. متارا ماكارينكو من مكتب و�ستد 
�ساند، اململكة املتحدة(.

	•مكافحة تهديد االإرهاب النووي والبيولوجي )اأ.د. جون 
مولر من جامعة اأوهايو، الواليات املتحدة االأمريكية(.

	•مكافحة عمليات التجنيد والتطرف داخل ال�سجون )بير 
اأثرتون من الكلية امللكية، لندن، اململكة املتحدة(.

	•دور االأمم املتحدة يف جمابهة االإره��اب )د. نيكول خوري 
واملخدرات،  اجل��رمي��ة  ملكافحة  املتحدة  االأمم  مكتب  م��ن 

فيينا(.

االإره������اب  مب��ك��اف��ح��ة  امل��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة  االأمم  ف���ري���ق  	•دور 
ملراقبة  املتحدة  االأمم  مكتب  من  البابطني  )عبداملجيد 

االإرهاب، نيويورك(.

للدول  التابعة  االأمنية  االأج��ه��زة  وم��ن  ال�سعودية،  العربية 

وفد  �سم  وق��د  االأوروب����ي،  االحت���اد  ودول  ال�سقيقة،  العربية 

ال��ق��وات ك��اًل م��ن ال��رائ��د/ من�سور ب��ن زي��د ال��ف��راج، والرائد 

الدكتور/ عبداهلل بن حممد بن عوده.

وكان من الأهداف املن�سودة للدورة ما ياأتي:

التطرف  اأخ��ط��ار  وجمابهة  التهديد  مب�سادر  	•التعريف 
والتجنيد.

	•فهم العالقة بني االإره��اب واجلرمية ومكافحة االأخطار 
الناجتة عنه.

	• ت�سليط ال�سوء على خطر الهجمات االإرهابية با�ستخدام 
االأ�سلحة النووية وكيفية الت�سدي لهذا التهديد.

	• تو�سيح دور ال�سبكة العنكبوتية »االإنرنت« يف دعم ون�سر 
االإرهاب والت�سدي لهذا التهديد.

	•اإبراز دور االأمم املتحدة يف مواجهة االإره��اب، واال�ستفادة 
من براجمها اخلا�سة ببناء القدرات.

املتخ�س�سني  االأ���س��ات��ذة و اخل���رباء  ق��ام ع�سرة م��ن  وق��د 

باإلقاء حما�سرات خالل ثالثة اأيام )هي مدة انعقاد الور�سة 

العلمية(، وكانت عناوين املحا�سرات كما ياأتي:

	•مكافحة ن�سر االأفكار املوؤدية للتطرف: درو�س من ثماين 
من  ال�سعيد  كامل  حامد  )اأ.د.  م�سلمة،  غالبية  ذات  دول 

جامعة مان�س�سر مروبوليتان، و اأ. د. جني هاريغان من 

كلية �سوي�س، جامعة لندن(.

جمال  يف  االأم��ن��ي��ة  للعلوم  العربية  ن��اي��ف  جامعة  	•ج��ه��ود 
مكافحة االإرهاب )د. خالد بن عبداهلل الر�سود من جامعة 

نايف العربية للعلوم االأمنية(.
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امتد 18 يومًا وتخلله محا�ضرات وبرامج توعوية وتثقيفية وترفيهية

برنامج توعوي وتثقيفي
لحماية منسوبي القوات من براثن المخدرات

الرياض - عادل السفر  

نظمت اإدارة اأمن املعلومات والوثائق، ممثلة يف ق�سم مكافحة 

اللواء  االأم��ن اخلا�سة  قائد قوات  �سعادة  بتوجيه من  املخدرات، 

اأ�سرار  عن  توعوياً  برناجماً  العماين،  حمد  بن  حممد  الركن/ 

املخدرات ملدة 18 يوماً )من 1431/8/5 اإىل 1431/8/23ه��(.

باأ�سرار  توعوية  حم��ا���س��رات  ت�سع  على  ال��ربن��ام��ج  وا�ستمل 

معر�س  ا�ست�سافة  اإىل  اإ�سافة  ريا�سيني،  ون�ساطني  امل��خ��درات، 

»اإىل متى؟« املتنقل للتوعية باأ�سرار التدخني واملخدرات.

واالأكادمييني  املخت�سني  من  عدد  م�ساركة  الربنامج  و�سهد 

يف م��ك��اف��ح��ة اآف����ة امل���خ���درات، وه����م: ال��دك��ت��ور/ ف��ه��د ب��ن حممد 

في�سل  امللك  مب�ست�سفى  امل�سرطنات  وح��دة  رئي�س  اخل�����س��ريي، 

�سالح  الدكتور/  قاتلة«،  »�سموم  بعنوان  التخ�س�سي، مبحا�سرة 

الدبل اأ�ستاذ م�سارك يف كلية امللك فهد االأمنية، متخ�س�س يف علم 

االجتماع اجلنائي، مبحا�سرة  بعنوان »بوابة اجلرمية«، االأ�ستاذ/ 

مبحا�سرتني  ال�سبابية،  الدعوة  يف  متخ�س�س  العتيبي،  من�سور 

بعنوان »نهاية االأحزان«، و»حياتي بدونها اأحلى«، االأ�ستاذ/ جازع 

اإدارة االإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني  الدو�سري الداعية يف 

مبحا�سرة بعنوان »الداء والدواء«، الرائد �سيديل/ عبدالرحمن 

املطرودي، متخ�س�س يف علم االأدوية والعقاقري بكلية امللك فهد 

»ال�سموم والعقاقري«، رئي�س رقباء/  بعنوان  االأمنية مبحا�سرة  

منطقة  بقوة  االأوىل  االأم��ن  كتيبة  من�سوبي  من  البقمي  نا�سر 
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الريا�س مبحا�سرتني بعنوان »اآالم واآمال«، و»لن تندم«، الرقيب/ 

االأمن  الريا�س كتيبة  الع�سيمي من من�سوبي قوة منطقة  فهد 

الثانية مبحا�سرة  بعنوان »يا �سباب«، وجتربة اأحد املتعافني، اإذ 

مع�سكر  يف  نايف  بن  حممد  االأم��ري  قاعة  يف  املحا�سرات  األقيت 

�سلبوخ، ونادي ال�سباط يف كتيبة االأمن املدرعة.

و�سارك يف تنظيم الربنامج، كل من: االإدارة العامة للعمليات 

العامة  العتيبي، واالإدارة  �سليم  الركن/ مفلح بن  باللواء  ممثلة 

للعالقات والتوجيه ممثلة بالعميد/ عبداهلل بن حممد الثمايل، 

وقوة منطقة الريا�س، ممثلة بالعميد/ عبداهلل بن �سقر املدرع، 

واإدارة اأمن املعلومات والوثائق، ممثلة بالعقيد/ بدر بن عبداهلل 

بن زرعة مدير االإدارة، واملقدم/ تركي بن اإبراهيم اخللف رئي�س 

ق�سم مكافحة املخدرات.

من جانبه، اأو�سح املقدم/ تركي اخللف اأنهم �سديدو احلر�س 

للمخدرات،  املتعاطني  لالأ�سخا�س  التامة  ال�سرية  توفري  على 

قائاًل: »حتر�س قوات االأمن اخلا�سة، ممثلة يف ق�سم مكافحة 

املخدرات باإدارة اأمن املعلومات والوثائق، وبتوجيهات من �سعادة 

املعلومات  االأم��ن اخلا�سة على احلفاظ على �سرية  قائد قوات 

للق�سم  ياأتي  ال��ذي  للمخدرات،  املتعاطي  بالع�سكري  اخلا�سة 

بحثاً عن العالج وال�سفاء من هذا الداء اخلبيث مبح�س اإرادته، 

�سفائه،  حتى  املتخ�س�سة  املراكز  يف  العالج  اإىل  اإحالته  يتم  اإذ 

اإج��ازة مر�سية طيلة فرة عالجه �سادرة من اجلهة  واإعطائه 

التي قامت بعالجه«.

اأب����ان »مت اخ��ت��ي��ار وق���ت الربنامج  ال��ربن��ام��ج،  وح����ول وق���ت 

ت�سهد  ال��ق��وات  يف  احلالية  ال��ف��رة  الأن  كبريتني،  وعناية  بدقة 

منطقة  قوة  ومنهم  القوات  ملن�سوبي  التدريبي  الربنامج  توقف 

اللجنة  اأن  اإىل  اإ�سافة  لهم،  الربنامج  خ�س�س  ال��ذي  الريا�س 

املنظمة حر�ست على اختيار اأكرب عدد من املحا�سرين يف جميع 

التخ�س�سات العلمية واالجتماعية من خمتلف اجلهات الر�سمية 

الإثراء الربنامج، وتزويد احل�سور مبعلومات توعوية وتثقيفية 

لتجنب  االجتماعية  اأو  ال�سحية  اأو  الدينية  الناحية  من  �سواء 

الوقوع يف براثن هذه االآفة التي باتت تفتك ب�سباب الوطن«.

للجنة  ال��ق��وات  من�سوبي  م��ن  ع��دد  زي���ارة  ال��ربن��ام��ج  وتخلل 

ا�ستقبالهم االأ�ستاذ/ بندر  اإذ كان يف  الوطنية ملكافحة املخدرات، 

اإدارة العالقات العامة يف االأمانة، وا�سطحبهم  الرميحي مدير 

بجولة على املعر�س الدائم باملقر، �ساهدوا من خالله الو�سائل 

املتخذة يف تهريب هذه ال�سموم اخلطرية. 

كما �ساهدوا �سوراً ل�سحايا االإدمان واأنواع املخدرات، وزاروا 

مركز ا�ست�سارات االإدمان يف االأمانة، ثم حتدث االأخ�سائي/ علي 

لالأ�سخا�س  خ��دم��ات  م��ن  يقدمه  وم��ا  امل��رك��ز  دور  ع��ن  ال�سيباين 

اإدم���ان امل��خ��درات، واختتمت  ولالأ�سر وال��راغ��ب��ني يف ال��ع��الج م��ن 

الزيارة مبحا�سرة عن اأ�سرار املخدرات، وما ت�سببه من اآثار �سيئة 

على �سحة الفرد واملجتمع.
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بقلـــم

اللواء الركن

حممد بن حمد العماين
قائد قوات الأمن اخلا�ضة

اأطلت الذكرى الثمانني لليوم الوطني للمملكة 

عيد  مع  العام  ه��ذا  متزامنة   ، ال�سعودية  العربية 

الفطر املبارك لتت�ساعف البهجة والفرح، ولتعيد 

اإىل اأذهاننا ذكرى �سانع هذا ال�سرح املوؤ�س�س امللك 

عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود - طيب اهلل 

م��ن جمادى  ع�سر  التا�سع  اأع��ل��ن يف  ال���ذي   - ث���راه 

االأوىل لعام 1351ه� املوافق ل� 23 من �سبتمرب لعام 

1932م ت��وح��ي��د ه���ذا ال��وط��ن ال��ك��ب��ري، ف��اأر���س��ى من 

خالله قواعد هذا البنيان يف �سوء تعاليم كتاب اهلل 

و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، فكانت �سبياًل 

للمجد من �سانع االأجماد ومر�سى اللبنات االأوىل 

لهذا الكيان العظيم. فقد ا�ستطاع امللك املوؤ�س�س - 

رحمه اهلل - باإميانه وحنكته وعمله الدوؤوب اأن يذلل 

ال�سعاب ويقهر امل�ستحيل و�سواًل اإىل توحيد تلك 

وال�ستات  الفو�سى  من  وانت�سالها  الكبرية  الرقعة 

كانت  لقد  والع�سبيات.  احل���روب  مزقتها  اأن  بعد 

اأن  اإال  بيئة ي�سودها اجلهل والبدع،  العرب  جزيرة 

امللك عبدالعزيز »طيب اهلل ثراه« باإميانه ال�سادق 

وعزميته التي ال تنثني جمع ال�ستات وحارب اجلهل 

واأعمال البدع واأر�سى العدل اأ�سا�ًسا للحكم .

مثل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  قيام  ك��ان  لقد 

هذا اليوم من عام 1351ه� 1932م نتيجة حتمية »بعد 

توفيق اهلل« للملحمة البطولية اخلالدة التي �سطرها 

اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  اجلزيرة  �سقر 
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�سعود – رحمه اهلل - ليبقى هذا اليوم خالًدا يف وجدان وعقل كل 

فرد ينتمي لهذا الوطن. ولقد كان االإميان والعمل ال�سادق �سبباً 

يف اأن ُيجري اهلل تعاىل على يد امللك املوؤ�س�س كنوز االأر�س، فتدفق 

حديثة  دول��ة  ل�سنع  و�سبيال  للتنمية،  وق���ودا  ك��ان  ال��ذي  النفط 

وتنمية م�ستدامة وارتقاء مب�ستوى الفرد وكان هذا منهًجا �سارت 

عليه البالد  من بعده.

وجت�سيد  ممار�سة  ه��و  ال��وط��ن��ي،  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  احتفالنا  اإن 

ح��ق��ي��ق��ي مل��ف��ه��وم امل���واط���ن���ة وح����ب ال����وط����ن، ح��ي��ث اإن�����ه يذكرنا 

بالت�سحيات التي بذلها رجال هذا الوطن منذ عهد املوؤ�س�س اإىل 

يومنا هذا  يف �سبيل تطور ومناء هذا الوطن املبارك. 

اإن ما تنعم به بالدنا من اأمن وا�ستقرار ورخاء ورفاهية لهو 

بف�سل اهلل ثمرة هذه اجلهود املباركة، فقد اأوجد امللك عبدالعزيز 

اأبناوؤه من  اأثره  - طيب اهلل ثراه - نهًجا طيًبا مبارًكا �سار على 

تر�سيٌخ  على  وعملوا  العظيم  الكيان  ه��ذا  دعائم  فاأر�سوا  بعده، 

وامل��ث��اب��رة، حيث  ذل���ك اجل���د واالإخ���ال����س  دي��دن��ه��م يف  نه�سته.. 

املوؤ�س�س،  عهد  منذ  ملك  لكل  املتوالية  االإجن���ازات  بذلك  �سهدت 

الوطن حتى  ه��ذا  ب��ذل  خلدمة  ما  على  ال�ساهدة  ب�سمته  فلكل 

االإن�سانية خادم  اإليه يف عهد ملك  اإىل ما و�سلت  اململكة  و�سلت 

ويل  و�سمو  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

عهده االأمري �سلطان بن عبدالعزيز و�سمو النائب الثاين االأمري 

ودولة  وال�سالم،  االأم��ن  واح��ة  فاأ�سبحت  عبدالعزيز؛  بن  نايف 

االزدهار والتقدم االقت�سادي الواعد، ودولة التاأثري الكبري على 

امل�ستوى  العربي واالإ�سالمي وكذلك الدويل.

خادم  م���والي  اأوىل  واالإ���س��الم��ي،  ال��ع��رب��ي  ال�سعيدين  فعلى 

اهلل  – اأي��ده  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

– اهتمامه ال�سديد، فبذل من اجلهد الكثري خلدمة ومنا�سرة 
الدولية،  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  واالإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الق�سايا 

بطرحه  وذل��ك  االإ�سرائيلي  العربي  ال��ن��زاع  ق�سية  اأهمها  وم��ن 

واملعنوي  امل���ادي  ال��دع��م  وتقدميه  ال��ن��زاع  حل��ل  العربية  امل��ب��ادرة 

لل�سعب  العون  يد  باأعبائها ومد  للنهو�س  الفل�سطينية  لل�سلطة 
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االإ�سرائيلي؛  وال��ع��دوان  االإره����اب  م��ن  عانى  ال��ذي  الفل�سطيني 

فكانت اأياديه البي�ساء بل�سًما جلراح اأ�سقائنا الفل�سطينيني. وكان 

خادم احلرمني � اأيده اهلل � حري�ساً على مل ال�سمل الفل�سطيني؛ 

اأ�سبح  م��ا  وه��و  وطنية  م�ساحلة  لعقد  مكة  اإىل  الفرقاء  فدعا 

يعرف ب� )اتفاق مكة(.  اأما يف لبنان، فلقد كانت اململكة حا�سرة 

ملد يد العون لل�سعب اللبناين ال�سقيق والإ�سالح ما خلفه العدوان 

االإ�سرائيلي من دمار للبنيه التحتية.

راأب  على  دائ��م��ا  ال�سعودية  العربية  اململكة  حر�ست  ول��ق��د   

ال�سدع بني االأطراف العربية واالإ�سالمية، ومثال ذلك امل�ساحلة 

ال�سودانية الت�سادية، فحري بها اأن يكون لها هذا الدور القيادي 

ملا وهبها اهلل من مكانة دينية و�سيا�سية واقت�سادية.  

بيت  وح��ج��اج  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��دم��ة  �سعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 

اهلل احلرام فاإنه وا�ستكمااًل ملا بذله قادة هذا البلد املعطاء منذ 

فقد  ال�سريفني،  احلرمني  خدمة  يف   � اهلل  رحمه   � املوؤ�س�س  عهد 

اأجنزت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني العديد من م�سروعات 

ال  الذكر  �سبيل  على  منها  نذكر  ال�سريفني  للحرمني  التو�سعة 

وتو�سعة  امل�سعى،  وتو�سعة  العمالقة،  اجلمرات  تو�سعة  احل�سر 

750.000م،  احل����رم امل��ك��ي ال��ت��ي ي��ج��ري ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا مب�����س��اح��ة 

وقطار  امل�ساعر  قطار  وم�سروع  ال�سريف،  املدين  احلرم  وتو�سعة 

احلرمني ال�سريفني، ومدينة احلجاج �سمال منى، واأخرًيا ولي�س 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  اأنفقت  ولقد  زم��زم،  �سقيا  م�سروع  اآخ��ر 

املائة مليار ريال، وهي تعلم  املبالغ والتي تفوق  ال�سريفني هذه 

اأن خدمة بيت اهلل �سهادة باالإميان واأنها من االإنفاق يف �سبيل اهلل 

ا َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم  َ م�سداًقا لقوله تعاىل: } ِإنمَّ

َثُل المَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه  اآلِخِر{،  ولقوله تعاىل: } ممَّ
َئُة َحبمٍَّة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَن  َكَمَثِل َحبمٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ

َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم{ .  
خ�سم  ويف  والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  ال��ع��امل  اأ�سبح  لقد 

العوملة اأكرث قرًبا وات�سااًل، بل كالقرية الواحدة يجمعها العديد 

من القوا�سم والهموم امل�سركة يف خمتلف املجاالت االقت�سادية 

وال�سيا�سية واالأمنية، وكذلك امل�ساعدات االإن�سانية.  فبات لزاًما 

وموؤثرة يف  فاعلة  دولة  بو�سفها  ال�سعودية  العربية  اململكة  على 

النظام الدويل اأن ت�سطلع بدورها، مبا يف ذلك اجلانب االإن�ساين.  

ومل تتوان اململكة العربية ال�سعودية يف م�ساعدة الكثري من الدول 

التي تعر�ست لكوارث طبيعية، فهبت لنجدة املنكوبني �سواء من 

دول اإ�سالمية اأو غريها من دول العامل لتكون مملكة االإن�سانية 

ال�سباقة اإىل اإغاثة كل ملهوف وحمتاج، ولنا يف في�سانات باك�ستان 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأن  غ���رو  ال  ���س��اه��د.   خ��ري  االأخ����رية 

ا�ستحقت وعن جدارة اأن يطلق عليها مملكة االإن�سانية ملا قدمته 

احلرمني  خ��ادم  االإن�سانية   ملك  بقيادة  واإجن���ازات  خدمات  من 
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ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز � اأيده اهلل � انطالقاً من 

قال  كما  االإن�����س��ان  ك��رم  ال��ذي  احلنيف  االإ���س��الم��ي  ديننا  تعاليم 

ْمَنا َبِني آَدَم{. وقد اأكدت اململكة هذه القيم من  تعاىل: }َوَلَقْد َكرمَّ

ع�سر  الثالثة  ال�سيامية  التوائم  ف�سل  لعمليات  رعايتها  خالل 

من خمتلف اجلن�سيات وبفريق طبي �سعودي لفت اأنظار العامل 

ا َأْحَيا النمَّاَس  َ بتميزه يف هذا املجال. قال تعاىل: }َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنمَّ

َجِميًعا{. وقد توج خادم احلرمني ال�سريفني هذا التوجه املبارك 
بقراره اإن�ساء موؤ�س�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود العاملية لالأعمال االإن�سانية واخلريية .

وكان خادم احلرمني ال�سريفني � حفظه اهلل � هو الداعي اإىل 

ح��وار االأدي��ان ال��ذي ميثل نقطة حتول يف احل��وار بني ح�سارات 

و�سعوب العامل يف �سبيل معرفة االآخر والتعاي�س ال�سلمي واإيجاد 

قوا�سم م�سركة ونقاط تالقي ال اختالف. وقد توج هذا امل�سروع 

االأدي����ان يف  ب��ن عبدالعزيز حل���وار  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��رك��ز  باإن�ساء 

العا�سمة النم�ساوية فيينا.

العربية  اململكة  اأ�سبحت  فقد  االقت�سادي،  اجلانب  على  اأم��ا 

يف  م��وؤث��راً  ع�سواً  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  يف  ال�سعودية 

وكان  ال��ع��امل��ي.  االقت�ساد  يف  رئي�سا  والع��ب��اً  الع�سرين  جمموعة 

الدور احليوي الذي ت�سطلع به اململكة يف املجال االقت�سادي كما 

اأ�سهم يف تخفيف وطاأة االأزمات  ال�سيا�سي دوراً ر�سيناً ال متهوراً 

االقت�سادية العاملية و�سكل مر�ساة اأمان ل�سفينة االقت�ساد العاملي. 

فعندما ارتفعت اأ�سعار النفط ب�سورة قيا�سية مالم�سة 150 دوالًرا 

للربميل، تعهدت اململكة ب�سخ املزيد من النفط لتهدئة ال�سوق 

مليوين  تبلغ  فائ�سة  بطاقة  ذلك  على  القادرة  الوحيدة  وكانت 

برميل. وعندما حدثت االأزم��ة املالية العاملية، كانت اململكة من 

اأقل دول العامل ت�سرًرا بف�سل اهلل ثم بف�سل ال�سيا�سة االقت�سادية 

القطاعني  يف  لال�ستثمار  برنامج  تنفيذ  يف  و�سرعت  النا�سجة. 

احلكومي والنفطي على مدى خم�س �سنوات وبتكلفة تقدر ب� 400 

مليار دوالر؛ وذلك بهدف تعزيز قدرة االقت�ساد ال�سعودي على 

النمو وزيادة الطاقة االإنتاجية من البرول اخلام ومنتجاته. 

خادم  حكومة  ا�ستثمرت  وال��ع��ايل  ال��ع��ام  التعليم  جم��ال  ويف 

احلرمني ال�سريفني اإمكانياتها املادية يف �سبيل النهو�س بالعقل 

لتطوير  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م�����س��روع  ف��ك��ان  ال�����س��ع��ودي، 

احلرمني  خ��ادم  وم�سروع  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم 

لالبتعاث اخلارجي الأكرث من مائة األف طالب وطالبة. كما زاد 

24 جامعة، باالإ�سافة اإىل جامعة  عدد اجلامعات احلكومية اإىل 

�ساخماً  علمياً  �سرحاً  تعد  التي  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك 

ياأخذ باأرقى املعايري العلمية العاملية، وجامعة االأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن التي �ست�سبح بعد انتهاء اأعمال اإن�سائها اأكرب مدينة 

جامعية للبنات على م�ستوى العامل. 
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وتتابعت االجنازات لت�سمل املجال االأمني، فعندما ابتلي هذا 

البلد املبارك بفئة �سالة مار�ست االإرهاب باأب�سع �سوره كان خادم 

احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده ورجل االأمن االأول االأمري 

نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

عبدالعزيز  بن  اأحمد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية 

بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية  وزي��ر  نائب 

نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية – حفظهم اهلل - 

كالطود ال�سامخ الذي ال تهزه الريح فقهروا االإرهاب وردوا كيد 

الكائدين من اأعداء هذا الوطن والدين يف نحورهم.

حيث عملت اململكة العربية ال�سعودية  ك�سريك فاعل يف حلقة 

التعاون الدويل �سد االإرهاب وهو ما كر�سته با�ست�سافة موؤمتر 

الرئي�س  ال��ه��دف  ك���ان   2005م.   ف��رباي��ر  االإره�����اب يف  ع��ن  دويل 

االإره���اب، و جذوره،  امل��وؤمت��ر بحث ع��دة م�سائل من �سمنها  من 

املخدرات  وتهريب  االأم���وال  بغ�سيل  وعالقته  وثقافته،  وف��ك��ره، 

لدعم  عملية  بتو�سيات  اخل���روج  ث��م  وم��ن  باالأ�سلحة  واالجت���ار 

اجلهود الدولية ملكافحة االإرهاب.  وكان اأي�سا من اأهداف املوؤمتر 

امل�ستفادة  ال��درو���س  ملعرفة  امل�ساركة  ال��دول  بني  اخل��ربات  تبادل 

من جتاربها يف مكافحة االإره��اب ومعرفة التنظيمات االإرهابية 

واأ�ساليبها وت�سكيالتها.  اأما اأهم ما متخ�س عن  موؤمتر الريا�س 

امللك عبداهلل بن  ال�سريفني  اق��راح خ��ادم احلرمني  اإدراج  فكان 

االإرهاب �سمن تو�سيات  باإن�ساء مركز دويل ملكافحة  عبدالعزيز 

املوؤمتر.  كما اأ�سيف هذا املقرح الحقا �سمن اإ�سراتيجية االأمم 

املتحدة ال�ساملة ملكافحة االإرهاب لعام 2006م.

كثري  م�ساجع  اأقلقت  ظاهرة  اأب�سع  ميثل  ال��ذي  االإره���اب  اإن 

املنهجية  اأم���ام  ال���دويل  ان��دح��ر ب�سهادة املجتمع  ق��د  ال���دول،  م��ن 

ال�سعودية يف التعامل معه، هذه املنهجية التي باتت حمط اإ�سادة 

ومرجع اإفادة لدول العامل قاطبة، فقد حققت اململكة يف جمال 

والفكري جناحات غري م�سبوقة يف  العملياتي  ب�سقيه  مكافحته 

جتربة اأ�سبحت مثااًل يحتذى به على م�ستوى العامل، فربنامج 
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االأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  تبناه �ساحب  الذي  »املنا�سحة« 

نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية هو االأول من نوعه 

على امل�ستوى العاملي، خ�سو�ساً يف هيكلته الداخلية الفريدة من 

واالأمنية  العلمية  اللجان  من  جمموعة  على  واحتوائه  نوعها، 

باأن  �سموه  اأدرك  حينما  ت�سكلت  التي  واالجتماعية،  والنف�سية 

جمابهة الفكر بالفكر هي الو�سيلة االأجنع يف معركة االإرهاب.

اإن هذه االإجنازات يف جمال مكافحة االإرهاب اإقليمياً ودولياً 

لتتحقق  كانت  م��ا 

ل����وال ت��وف��ي��ق اهلل 

ث�������م ما  ت�������ع�������اىل، 

اململكة  ب��ه  ق��ام��ت 

و�سعباً  ح��ك��وم��ة   �

ال����ت����ف����اف  م�������ن   �

للنيل  وت�����������������اآزر 

م����ن ه�����ذا ال���وب���اء 

عليه،  وال���ق�������س���اء 

هذا  اأب���ن���اء  لينعم 

واملقيمون  الوطن 

ف������ي������ه ب��������االأم��������ن 

واال�ستقرار، وليحتفلوا كل عام بهذا اليوم، يوم التوحيد والبناء 

دور  اأي  م��ن  التقليل  دون  مكانه  م��ن  ك��ل  العطاء  يف  م�ستمرين 

واإن �سغر، ولنعمق حب هذا الوطن يف النفو�س، ولنثمن جهود 

والرخاء  اخل��ري  ل��ي��دوم  قيادتنا  ح��ول  ولنلتف  املبذولة  ال��دول��ة 

واال�ستقرار على بالدنا.

اآيات  اأ�سمى  اأرف��ع  اأن  اإال  اأملك يف مقامي ه��ذا  واأخ���رياً.. ال 

التهنئة والتربيكات اإىل مقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو 

والطريان  الدفاع  وزي��ر  بن عبدالعزيز  �سلطان  االأم��ري  امللكي 

واملفت�س العام و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز 

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري اأحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية 

نايف م�ساعد وزير  االأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

اأفراد  – حفظهم اهلل - واإىل كافة  الداخلية لل�سوؤون االأمنية 

ال�سعب ال�سعودي وكل مقيم على اأر�س هذا الوطن الغايل.

ح��ف��ظ��ك اهلل ي���ا وط��ن��ي م���ن ك���ل م���ك���روه، ودم����ت يف خري 

ورفاهية، تظللك نعمة االأمن واالأمان وال�سالمة واالإ�سالم.. 

ال�سعودي يف  وال�سعب  و���س��الم،  بخري  واأن��ت��م جميعاً  ع��ام  وك��ل 

رخاء واأمان.
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خير دليل على نجاح رجال القـــــــــــــوات والجاهزية للتحدي الحقيقي
ٍة  ن ُقومَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم ممَّ قال الحق تبارك وتعالى } َوَأِعدُّ

ُكْم{ الأنفال - الآية  ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدومَّ الّلِه َوَعُدومَّ َباِط اْلَ َوِمن رِّ
.)95(

الإع��داد  ي��زال  ول  ك��ان  الرباني،  التوجيه  ه��ذا  من  انطالقًا 

م�ستمرًا في قوات الأمن الخا�سة، فها هم الرجال الأ�سداء الأقوياء 

اليقظون ال�ساهرون على اأمن هذا البلد الطاهر متحفزون وجاهزون 

والمعدات  والتجهيزات  الأ�سلحة  هي  وها  اإليهم،  ُت�سند  مهمة  لأية 

تعانق  التي  العالية،  الهمم  هذه  تدعم  التي  المتطورة  الحديثة 

ال�سحاب، وها هو التدريب النوعي المعتمد على الجوانب التطبيقية 

ال�ستعداد  درج��ات  اأعلى  اإلى  الو�سول  اإلى  يهدف  الذي  العملية، 

هذا  على  والمحافظة  الظروف،  مختلف  في  القتالية  والجاهزية 

الم�ستوى بالعتماد على اهلل تبارك وتعالى اأوًل، ثم الثقة بالنف�س 

القوات  اأفراد  بين  الجماعي  العمل  وروح  القتالية  الروح  وتنمية 

ثانيًا، لذا كان النجاح حليفًا مالزمًا لهذه القوات بعون اهلل وتوفيقه، 

ثم بجهد هوؤلء الرجال البوا�سل، اإذ بلغت قوات الأمن الخا�سة في 

مجال مكافحة الإرهاب �ساأنًا عظيمًا ودورًا مميزًا من خالل م�ساركتها 

اإذ  في كثير من المهام الأمنية في مواجهة عنا�سر الفئة ال�سالة، 

اأ�سهمت في واأد كثير من الأعمال والمخططات الإرهابية في مهدها 

�سرفًا  ونالت  الناجحة،  ال�ستباقية  بال�سربات  القيام  خالل  من 

الإرهاب  خاليا  اإلى  والو�سول  الأمن  حفظ  في  بالم�ساهمة  عظيمًا 

الرجال  كفاءة  على  اهلل  بعد  بالعتماد  خطرها  على  والق�ساء 

والتجهيزات المتطورة في الوحدات القتالية المتخ�س�سة المدربة 

تدريبًا احترافيًا عاليًا.

لقد حظيت قوات الأمن الخا�سة بالرعاية والدعم الدائمين من 

لدن قيادتنا الر�سيدة ممثلة في �سيدي خادم الحرمين ال�سريفين، 

حفظه اهلل، وولي عهده الأمين، و�سمو النائب الثاني لرئي�س مجل�س 

غمرنا  الذي  الم�ساعد  و�سمو  نائبه،  و�سمو  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 

البوا�سل  لفر�سانه  الدقيقة  الال محدود ومتابعته  برعايته ودعمه 

رجال القوات، واهتمامه ال�سخ�سي بكل ما يزيد من رفعة وتطور هذه 

القوات، لتناف�س مثيالتها في العالم، وذلك لي�س بغريب على قاهر 

الإرهاب والإرهابيين �سيدي �ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن 

نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية الذي لم يدخر و�سعًا 

ولم ياأُل جهدًا في بذل الغالي والنفي�س في �سبيل المحافظة على اأمن 

الوطن و�سالمة المواطنين، وحري بالذي وا�سل ليله بنهاره في اأوج 

العمليات الإرهابية، التي �سهدتها المملكة خالل ال�سنوات الما�سية، 

اأو ملل، وا�سعًا في اعتباره واأمام  اأن يظل ديدنه العمل من دون كلل 

ناظريه هاج�س الأمن وال�ستقرار، واأن كان ذلك على ح�ساب راحته 

وبذلك تحقق ل�سموه ما يريد.

التمرين الم�شترك

اإعداد: املقدم الركن

نزال بن �ضعود العتيبي

ركن عمليات كتيبة الأمن املدرعة
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ف��ي ي��وم االأرب��ع��اء »1431/6/26ه�������« ك��ان الجميع على م��وع��د مع 

ملحمة تاريخية كتبتها و�سطرتها اليد الطولى �سد االإرهاب )رجال 

قوات االأمن الخا�سة( في توثيقية تب�سر خلفها عظماء ممن يجيدون 

البطوالت  �سحائف  من  كائن  هو  وما  كان  ما  حول  التاريخ،  �سناعة 

والت�سحيات، في توليفة تكتيكية اأمنية ت�سافرت فيها مهارات الرجال 

جماح  لجمت  رادع���ة  ق��وة  منهم  جعلت  ال��ت��ي  و�سجاعتهم  وحنكتهم 

االإرهاب واألحقت بجحافله الهزيمة لت�سبح مثار االإعجاب والده�سة.

رعى �ساحب ال�سمو الملكي االأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

م�����س��اع��د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل�����س��وؤون االأم��ن��ي��ة »ال��ت��م��ري��ن الم�سترك« 

قوات  بمعهد  المنعقدة  للدورات  الختامي  والحفل  القوات  لوحدات 

1431ه���، وذلك في ميادين القوات بوادي  االأمن الخا�سة لهذا العام 

و�سوله  لحظة  �سموه  ا�ستقبال  ف��ي  وك���ان  بالحي�سية،  اله�سيم  اأب���و 

بالطائرة المروحية التابعة لطيران االأمن، �سعادة قائد قوات االأمن 

اللواء الركن/ محمد بن حمد العماني، ومديرو االإدارات،  الخا�سة 

وق���ادة ال���وح���دات، و���س��اه��د االأم��ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف وال�����س��ي��وف من 

�ست  م��دى  على  عملية  وتطبيقات  فر�سيات  االأم��ن  و�سباط  قيادات 

�ساعات كانت ت�ستعل فيها حرب بال هوادة على االإره��اب، ا�ستخدمت 

النارية كافة من قذائف  باأعيرتها  اأنواع الذخيرة الحية  فيها جميع 

البندقية م)106( و�سواريخ )اآر بي جي( واأ�سلحة ر�سا�سة واأعيرة نارية 

و�ساروخية، دخلت الخدمة اأخيراً في تر�سانة ت�سليح وتجهيز القوات، 

االأمنية،  لل�سوؤون  الداخلية  وزير  م�ساعد  �سخ�سياً  خلفها  يقف  التي 

االإرهاب  مكافحة  في  حا�سم  دور  من  ال��ق��وات  تمثله  بما  منه  اإيماناً 

اإلى جانب �سقيقاتها من القطاعات االأمنية االأخرى، وكانت فعاليات 

الم�ساهدة على النحو التالي:

قائد القوات في ا�ستقبال �سمو الم�ساعد

خير دليل على نجاح رجال القـــــــــــــوات والجاهزية للتحدي الحقيقي



وأد  ف��ي  أسهمت  ال��خ��اص��ة  األم���ن  ق���وات   n

المخططات اإلرهابية في مهدها
البواسل وصلوا إلى جاهزية  القوات  منسوبو   n

»خفافيش  لمواجهة  ع��اٍل  قتالي  واستعداد 
الظالم«
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التطبيقات العملية لدورة الطلبة رقم )37(

كانت نتائجها اإيجابية ووا�سحة، نظراً لما تلقوه من تدريب طيلة 

فترة الدورة، اإذ �سملت جميع تخ�س�سات القوات المختلفة، ومما يلفت 

النظر في تلك التطبيقات اللياقة البدنية العالية التي كانوا يتمتعون 

التطبيقات  تلك  وم��ن  ي��وؤدون��ه��ا،  فقرة  لكل  والحيوية  والن�ساط  بها 

القيام بعمل الكمائن واالقتحامات للمباني والكهوف، ومهارة القدرة 

على تقديم االإ�سعافات االأولية ببراعة للم�سابين اأثناء المهام، وكذلك 

مهارات الرماية والدفاع عن النف�س وحفر الخنادق والتمويه.

تطبيقات اقتحام المباني

طلبة معهد القوات اأثناء تدريبات الم�ساة
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n رجال الصاعقة لديهم القدرة على الصمود 
والبقاء والتكيف مع أصعب الظروف البيئية
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المهارات القتالية لدورة ال�ساعقة رقم )4( 

التطبيقات الميدانية لدورة ال�ساعقة اأبرزت نموذجاً مختلفاً من 

والمعي�سية  البيئية  الظروف  التكيف مع  على  القادرين  االأمن  رجال 

اإليهم في حال نق�س االإم��داد التمويني،  اأثناء تنفيذ المهام الموكلة 

وهذا ما انعك�س جلياً على �سباط واأفراد الدورة الذين اأ�سبحوا قادرين 

على التعاي�س مع بيئة العمل التي يعملون بها من خالل االعتماد في 

غذائهم على ما يجدونه في تلك البيئة من حيوانات وزواحف ونباتات، 

وهذا ما �ساهده �سموه الكريم، حين قام اأحد ال�سباط با�سطياد اأحد 

الحا�سرين،  اأنظار  اأم��ام  والتهمه  منه  ال�سم  واأزال  و�سلخه  الثعابين 

ليوؤكد لهم انه بذلك يحقق مفهوماً تكتيكياً هو »القدرة على ال�سمود 

والبقاء« في مختلف الظروف.

الميدان  م��ه��ارة  تطبيقات  م��ن  الجميع  ���س��اه��ده  م��ا  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

والرماية التي تعك�س القوة والج�سارة التي و�سل لها رجال ال�ساعقة 

وقدرتهم على تنفيذ اأ�سعب المهام وفي اأحلك الظروف.

تطبيقات وحدة اإبطال واإزالة المتفجرات 

اإب��راز ما تملكه هذه  رك��زت وح��دة اإبطال واإزال��ة المتفجرات على 

التعامل  مجال  في  وعالياً  دقيقاً  تخ�س�سياً  تدريباً  المدربة  الوحدة 

االأجهزة  اأح��دث  تمتلك  اإذ  وخارجها،  المملكة  داخ��ل  المتفجرات  مع 

التفجير  وذلك من خالل عرو�س  والمتطورة،  المتقدمة  والتقنيات 

تدريباً  المدربة  البولي�سية(  )الكالب  الو�سائل  ا�ستخدام  وتكتيكات 

فريداً من نوعه على التعامل مع المتفجرات باأ�سكالها واأنواعها كافة، 

وكذلك اأعمال البحث عن الجثث وال�سحايا وتعقب الفارين. 

اأحد طلبة ال�ساعقة في و�سعية التمويه

اأحد طلبة ال�ساعقة يلتهم ثعبان

تطبيقات بالو�سائل لوحدة اإزالة واإبطال المتفجرات
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تطبيقات رماية 

البندقية القنا�سة

القنا�سة  ف����ري����ق  ق������ام 

والحماية  االأم������ن  ب���وح���دة 

الرابعة ب�سرح مواقع واأ�ساليب 

المعدات  وك��ذل��ك  القنا�سة، 

مثل  وال��م��ت��ط��ورة،  الحديثة 

الليلية  ال������روؤي������ة  اأج�����ه�����زة 

واأج��������ه��������زة ق����ي����ا�����س ال����ري����ح 

الم�سافات،  تحديد  واأج��ه��زة 

ا���س��ت��ع��را���س فردين  ت��م  ك��م��ا 

معدات  ب���ك���ام���ل  م���ج���ه���زي���ن 

والليلية  ال��ن��ه��اري��ة  القن�س 

اأم������ام ���س��م��وه ال���ك���ري���م، وتم 

الرماية  عملية  على  ال�سرح 

المجهزة  ال�������س���ي���ارات  م����ن 

للرماية  مالئمة  بتجهيزات 

والحركة،  الثبات  في حالتي 

وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق تمت 

اأهداف  على  الحية  الرماية 

ثابتة من م�سافة 200 متر.

التمرين الم�سترك رقم )2( لقوة الواجب )نايف( 

الفعاليات  جميع  ف��ي  واالأب���رز  االأح���دث  ه��و  التمرين  ه��ذا  يعتبر 

القوات  اإليه وح��دات  الوقوف على مدى ما و�سلت  اإل��ى  ال��ذي يهدف 

بعد  بها  المناطة  وواجباتها  بمهامها  للقيام  وا�ستعداد  جاهزية  من 

التدريبية  الخطة  خالل  التخ�س�سية  التدريبية  برامجهم  اأنهوا  اأن 

لهذا العام لينخرطوا بعد ذلك في عمل جماعي يج�سد روح الفريق 

الم�سترك(  )التدريب  مهم  تدريبي  مفهوم  بذلك  ليتحقق  ال��واح��د 

البع�س في جو  بع�سها  ال��وح��دات مع  تلك  تعاي�س  وذل��ك من خ��الل 

معركة م�سابه للواقع الذي بدوره يوؤدي الى اكت�ساب المهارة القتالية 

العالية »االحترافية في االأداء«، كما ينمي هذا التمرين روح التعاون 

والتن�سيق واالإ�سناد المتبادل بين وحدات القوات في تنفيذ العمليات 

الم�ستركة، والقدرة على القتال المتوا�سل بفعالية الأطول مدة ممكنة 

االأمنية  العمليات  واأ�س�س مواجهة  اأهمية تطبيق مبادئ  وفيه تتجلى 

المختلفة و�سرعة اتخاذ القرار ال�سليم في مواجهة المواقف المتغيرة 

اأثناء �سير العملية، وكذلك قيا�س ما و�سلت اإليه الوحدات من تدريب 

على العمليات في ظروف الروؤية المحدودة والعمليات الليلية، كما تم 

اإعداد  اأعمال واإج��راءات القيادة وكيفية  خالل هذا التمرين ممار�سة 

الخطط واالأوامر، االأمر الذي يوؤدي اإلى خلق روح االإبداع واالن�سجام 

وح�سن الت�سرف لدى القادة  وال�سباط كافة.

ومع غروب �سم�س ذلك اليوم، وهو الوقت المحدد لبدء فعاليات 

»ال��ت��م��ري��ن ال��م�����س��ت��رك«، ال���ذي ت��م اخ��ت��ي��اره ب��ن��اء على ن��ظ��رة تكتيكية 

بداية اقتحام القرية الهيكلية بقوة المدرعات
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فاح�سة مبنية على درا�سة واقعية لجميع العوامل الموؤثرة في نجاح 

االأول��ى لما تحققه من ميزة  ال�سباح  المهمة، وذلك ليحاكي �ساعات 

المفاجاأة والمباغتة.

اعتلى �سمو م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون االأمنية قمة من قمم 

االأمن مع رجاله �سقور القمم، ُعالة الهمم، لي�ساهد ح�ساد زرعه اأمام 

ناظريه، وي�ستمع الى الو�سف والتعليق الحي والمواكب لجميع فعاليات 

في  العمل  وبيئة  يحاكي طبيعة  في موقع  تنفيذه  تم  ال��ذي  التمرين 

المناطق الجبلية الوعرة المماثلة لطبيعة بع�س القرى النائية ذات 

ال�سالة  الفئة  ما تجد هذه  التي غالباً  المتناثرة،  الع�سوائية  المباني 

مالذاً اآمناً عن اأعين االأمن، ولكن اأنى لهم »خفافي�س الظالم« اأن ينالوا 

ذلك ورجال االأمن يقظون وعلى اأمن الوطن �ساهرون.

 »25 – ووفقاً للموقف المفتر�س يقدر عدد االإرهابيين من »15 

جي«،  بي  »اآر  ال�  وقذائف  »الكال�سنكوف«،  باأ�سلحة  م�سلحين  �سخ�ساً 

بالقرية  ال��م��ن��ازل  م��ن  ع��دد  ف��ي  ويتح�سنون  المتفجرات،  م��ن  وع��دد 

وبع�س الكهوف الجبلية المحيطة بها.

طرفها  في  تقع  وا�ستراحة  منازل  �ستة  من  القرية  هذه  وتتكون 

الكهوف  ذات  ال���وع���رة  ال��ج��ب��ال  م���ن  ب�سل�سلة  وم��ح��اط��ة  ال�����س��م��ال��ي، 

وال�سعاب  االأودي���ة  تتخللها  ع��ام  ب�سكل  المنطقة  اأن  كما  وال��م��غ��ارات، 

اأعين  االإرهابيون لالختباء عن  يف�سلها  التي  المتناثرة  وال�سجيرات 

المخلة  بعملياتهم  للقيام  واال�ستعداد  التنظيم  واإع��ادة  االأم��ن  رج��ال 

باالأمن واال�ستقرار.
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الذي تم تجاوزه   ،»4 »المنزل رقم  المفخخ  المبنى  معه، وكذلك مع 

من فريق االقتحام عند اكت�ساف ذلك. 

االأمن  لطيران  الجوية  الطلعات  من  ال��واردة  للمعلومات  ووفقاً 

في  يتح�سنون  االإرهابيين  من  مجموعة  اكت�ساف  تم  اال�ستطالعي 

بوا�سطة عربتين مدرعتين محمول  التقدم عليهم  الكهوف، تم  اأحد 

وامتداداً  وت��ط��ه��ي��ره،  الكهف  الق��ت��ح��ام  الجبلي  االق��ت��ح��ام  ف��رق  بهما 

لحدة المقاومة بين الطرفين ت�ستمر العملية بالقيام بتطهير اأعالي 

التطهير  فرق  بوا�سطة  الغرب  جهة  من  بالموقع  المحيطة  الجبال 

في  والمغارات  القمم  لتطهير  بالطائرات  اإنزالها  يتم  التي  الجبلي 

اأعلى الجبل.

وا���س��ت��ج��اب��ة ل��م��ع��ل��وم��ة م���وؤك���دة ت���م ال��ح�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا م���ن خالل 

المعلومات التي مررتها اإحدى طائرات االأمن عن وجود مخازن اأ�سلحة 

منطقة  م��ن  بالقرب  لالإرهابيين  واإم����داد  دع��م  وم��راك��ز  ومتفجرات 

المروحيات في  اإح��دى  بوا�سطة   »106« البندقية  اإن��زال  تم  العمليات، 

موقع منا�سب للتعامل مع الهدف ودكه وتدميره بالقذائف ذات القوة 

التدميرية العالية.

العنا�سر  ه��ذه  م��ع  المواجهات  ه��ذه  مثل  ف��ي  متوقع  ه��و  وكما 

وتمت  ال�سيارات  اإح��دى  على  بالفرار  منهم  مجموعة  الذ  ال�سالة، 

م��الح��ق��ت��ه��م ج����واً ب��وا���س��ط��ة ال���ط���ائ���رات ال��م��ج��ه��زة ب��اأج��ه��زة تعقب 

الرماية  وت��م  ال��ح��االت،  ه��ذه  ف��ي مثل  ت�ستخدم  وك��ام��ي��رات خا�سة 

 »%50« بالطائرة عيار  المحمولة  الر�سا�سين  اأطقم  بوا�سطة  عليهم 

من البو�سة وعيار »7.62ملم« وتم اإعطابها تماماً وحا�سرهم فريقا 

اقتحام محموالن بالعربات المدرعة وتم القب�س على كل من كان 

فيها، وتم تفتي�سهم وا�ستدعيت مجموعة اإبطال واإزالة المتفجرات 

للتعامل مع ال�سيارة المعطوبة.

وخالل 45 دقيقة ا�ستغرقها التمرين الم�سترك، اإذ دارت مواجهة 

طاحنة بين قوة الواجب والمطلوبين اأ�سفرت عن مقتل واإ�سابة عدد 

ا�ستخدمت  ت�سديدات  �سل�سلة  بعد  بع�سهم  القب�س على  واإلقاء  منهم 

فيها اأنواع القذائف والذخائر كافة، ولم ي�ساور ال�سك اأياً من الح�سور 

القوات  اأب��ل��ى فيه رج���ال  واق��ع��ي��ة  ك��ان تجربة حقيقية  م��ا ح��دث  ب���اأن 

بالًء ح�سناً، ظهرت فيه مهارات عالية اكت�سبوها من خالل التدريب 

االأم��ن في مواجهة  لرجال  الحقيقي  التحدي  يعتبر  الذي  والتاأهيل 

تنفيذه  الم�سترك ودقة  التمرين  الواقع، فجاء  اأر�س  التحديات على 

اأثار  مما  وعملياً  نظرياً  رجالها  اإع���داد  في  ال��ق��وات  نجاح  على  دلياًل 

وراءه   وق��ف  وم��ن  النجاح  ذل��ك  �سانع  راأ�سهم  وعلى  الجميع  اإع��ج��اب 

على  ارت�سمت  ال��ذي  نايف،  بن  محمد  االأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب 

محياه عالمات الر�سا واالإعجاب لما بلغه هوؤالء الرجال المخل�سون 

لدينهم ومليكهم ووطنهم.

ال��واج��ب )ن��اي��ف( والمكونة م��ن كوكبة من  ق��وة  ت��م تكليف  وق��د 

اأحياًء  وحدات القوات بتنفيذ هذه المهمة والقب�س على المطلوبين 

»اإن اأمكن«، وبعد اإحكام ال�سيطرة على المكان بعد ن�سر القنا�سة فوق 

قمم الجبال وقيام فريق اال�ستطالع باالإجهاز على عنا�سر مالحظة 

اأف�سل  م�ستخدمة  اأه��داف��ه��ا  نحو  ال��واج��ب  ق��وة  تقدمت  المطلوبين 

موؤكدة  �سبه  معلومات  ولوجود  المهمة،  نجاح  تحقق  التي  التكتيكات 

عن وجود عنا�سر خطرة في اال�ستراحة �سمال الموقع، تقدمت قوة 

االقتحام الى اأقرب نقطة من هدفها بعد اأن تم نقلها بوا�سطة العربات 

الهجومية  الو�سائل  م��ن  مجموعة  التقدم  ف��ي  ي�ساندها  ال��م��درع��ة، 

باب  فتح  ال��ى  وعمدت  الفارين،  م��ط��اردة  على  عالياً  تدريباً  المدربة 

من  بوابل  الهدف  واأمطروا  المتفجرة،  الفتائل  بوا�سطة  اال�ستراحة 

النيران، وتم اقتحام وتطهير الموقع والقب�س على اثنين من عنا�سر 

الفئة ال�سالة، وفور انك�ساف العملية اأبدوا مقاومة �سر�سة من المباني 

لطيران  تابعة  مروحيات  ثالث  تدخلت  وهنا  لال�ستراحة،  المجاورة 

المعادية،  ال��ن��ي��ران  واإ���س��ك��ات  ال��ق��وة  لم�ساندة   »S92»نوع م��ن  االأم���ن 

هذه  وفي  الواجب،  قوة  لقيادة  الفورية  المعلومات  ونقل  وا�ستطالع 

الواجب  قوة  تقدمت  المطلوبين  المقاومة من  ا�ستداد  وفور  االأثناء 

)ب(  وال��م��ح��ور  ال�سمالية  الناحية  م��ن  )اأ(  ال��م��ح��ور  م��ح��وري��ن،  عبر 

واإحكام  العمليات،  منطقة  لتطويق  بالتزامن  الجنوبية  الناحية  من 

ال�سيطرة على االأهداف والتعامل مع النيران المعادية، وخلق نوع من 

قوة ال�سدمة واالإرباك وتفويت الفر�سة عليهم في اتخاذ فعل منا�سب، 

وبعد اإخماد نيران العدو بداأت العربات المدرعة تتقدم وخلفها فرق 

ومتزامن  متواٍل  ب�سكل  ال�ستة«  »المنازل  اأهدافها  على  االقتحام  من 

القتحامها وتطهيرها، ونتج عن ذلك القب�س على اثنين من عنا�سر 

»1« وتم تفتي�سهم وت�سليمهم للجهات  المنزل رقم  ال�سالة في  الفئة 

�سدرية  يرتدي  ال��ذي  زميله  واإ�سابة  اآخ��ر  على  والق�ساء  المخت�سة 

للتعامل  المتفجرات  واإزال��ة  اإبطال  مجموعة  ا�ستدعاء  تم  اإذ  نا�سفة، 
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التطبيقات الليلية لقوة الأمن والحماية وكتيبة الأمن المدرعة

مما  لياًل،  االتجاه  فقدان  خطورة  من  الظالم  ي�سكله  لما  نظراً 

يوؤدي اإلى مخاطر تداخل القوات وزيادة الخ�سائر و�سعوبة ال�سيطرة 

وزيادة احتماالت الف�سل و�سعوبة التعارف والتمييز بين القوات، مع 

بالتدريب  للقيام  التخطيط  ت��م  فقد  التحدي  ه��ذا  واأم���ام  كله  ذل��ك 

فاإن  ولذلك  تكاليفها،  وكثرة  �سعوبتها  مع  العمليات  ه��ذه  مثل  على 

الوحدات التي يتم تدريبها على القتال الليلي يجب اأن تتميز بكفاءة 

قتالية وقدرات عالية واأ�سلحة جيدة وهذا ما تم بحمد اهلل من خالل 

يتح�سن  لموقع  مداهمتها  عند  والحماية  االأم���ن  ق��وة  ب��ه  قامت  م��ا 

با�ستخدام  ال��ق��وه  اقتحمته  دام�����س  ظ��الم  ف��ي  اأم��ن��ي��اً  مطلوبون  فيه 

هذه  لمثل  خا�سة  اإ�سارة  وتجهيزات  مناظير  من  الليلية  التجهيزات 

بع�س  فرار  وعند  للعدو،  واالإرب��اك  المباغتة  العمليات تحقق عن�سر 

والمتفجرات  باالأ�سلحة  محملتين  �سيارتين  م�ستقلين  المطلوبين 

اإياهما، فوقع انفجار  انطلق �ساروخ، دخل الخدمة حديثاً، م�ستهدفاً 

م��ن بقي على قيد  القب�س على  ت��م بعدها  ال��م��ك��ان،  اأرج���اء  ه��ز  م���دٍو 

الحياة منهم وتم ت�سليمهم للجهات المخت�سة، وعلى الطرف االآخر 

بالتحرك  المدرعة  العربات  ف�سيل مكون من  ب��داأ  نف�سه  المكان  من 

التعبوية  االأن��وار  �سوى  اإ�ساءة  اأية  ا�ستخدام  لياًل ومن دون  التكتيكي 

اأحد  االإرهابيين كانوا قد تح�سنوا في  اأخرى من  ليفاجئ مجموعة 

اإال وقد حا�سرت  الجميع  ي�سعر  لم  اإذ  الموقع،  القريبة من  الكهوف 

العربات اأهدافها واأطبقت عليهم بعد اإ�ساءة منطقة الهدف بوا�سطة 

فيه  تعالت  خاطف  هجوم  وفي  وجيز،  وقت  وفي  الم�سيئة  الم�ساعل 

اأ�سوات طلقات اأ�سلحة العربات على اختالف اأعيرتها، بدءاً من عيار 

7.62ملم، مروراً بعيار 50% من البو�سة، وانتهاًء بعيار 20ملم وقوته 

التدميرية العالية وتحول ظالم م�سرح العملية اإلى نهار بفعل �سراوة 

المواجهة والنيران التي ت�ستعل في كل مكان و�سط متابعة من االأمير 

ل�سير العملية من فوق جبل يطل على واٍد مبدياً اإعجابه لما راآه من 

دقة في التخطيط وبراعة في التنفيذ.

التطبيقات الليلية لقوة االأمن والحماية وكتيبة االأمن المدرعة
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ملف العدد

القفز الحر الليلي

ومن المكان ذاته الذي �ساهد فيه �سموه التطبيقات الليلية ا�ستمع 

اإلى �سرح مواكب لنزول المظليين من �سباط واأف��راد القوات الذين 

تلقوا التدريب على مثل هذه العمليات التي تعد �سعبة - كما اأ�سلفنا 

واأظهر  الدام�س،  الظالم  �ساعات  توافقت مع  اأنها  - ال�سيما  من قبل 

لنزولهم  المحددة  المواقع  في  ال��ن��زول  في  عالية  مهارة  المظليون 

بدقة متناهية مما حاز اإعجاب الجميع. 

القفز الحر الليلي

العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ
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الحفل الخطابي وتخريج الدورات 

انتقل �سموه بعد اأن �ساهد الفقرات الميدانية اإلى 

مقر الحفل الخطابي الذي افتتح بال�سالم الملكي ثم 

القراآن الكريم، وتلى ذلك الكلمة ال�سافية التي األقاها 

عن  فيها  عّبر  اإذ  الخا�سة،  االأم���ن  ق��وات  قائد  �سعادة 

م�ساعر الحب ووالء من�سوبي القوات لخادم الحرمين 

وزير  الثاني  والنائب  االأمين  عهده  وول��ي  ال�سريفين 

المبا�سر  دع��م��ه  ال��م�����س��اع��د  ل�سمو  م���ق���دراً  ال��داخ��ل��ي��ة، 

لجميع  رعايته  هي  كما  ومنا�سباتها  للقوات  ورعايته 

قطاعات االأمن.

الخريجين  محمد  االأمير  م  ك��رَّ الحفل  ختام  وف��ي 

قائد  م��ن  تذكارية  هدية  وت�سلم  منهم،  والمتفوقين 

القوات تعبيراً عن ال�سكر واالمتنان لدعمه المتوا�سل 

بهذه  اأقيم  ال��ذي  الع�ساء  �سرف حفل  ثم  لها،  ورعايته 

المنا�سبة.

االأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  ُوِدَع  الختام  وف��ي 

والتكريم،  بالحفاوة  الكرام،  و�سحبه  نايف  بن  محمد 

والغبطة  ال��ف��رح  وم��ظ��اه��ر  الحفل  مقر  �سموه  وغ���ادر 

وال�سرور تمالأ محياه البا�سم.
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حاوره: ناصر الغربي
متكن معايل الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة من فك 

25 عامًا عندما  كيمياء الإعالم منذ وقت مبكر، وذلك قبل اأكرث من 

توىل وكالة وزارة الإعالم ال�سعودية، وا�سطلع بعدها مبهام موؤثرة يف 

خريطة الإعالمني ال�سعودي والعربي، اإذ توىل الإدارة العامة جلهاز 

التنفيذي  املجل�س  منها  ع��دة،  جمال�س  تراأ�س  كما  اخلليج،  تلفزيون 

ملنظمة اإذاعات الدول الإ�سالمية، واملجل�س التنفيذي لوكالة الأنباء 

الإ�سالمية، وعدد من املوؤمترات الإعالمية، اإ�سافة اإىل كونه ع�سوًا يف 

جمال�س عدة.

الكاريزما الفريدة يف �سخ�سية الدكتور خوجة، اإ�سافة اإىل املهارات 

الأدبية الرفيعة نقلته اإىل امليدان الديبلوما�سي ليحقق جناحات وطنية 

موؤثرة على مدى 24 عامًا اأم�ساها يف هذا املجال احليوي لكل وطن، وبعد 

عودة الدكتور عبدالعزيز لقيادة الإعالم ال�سعودي من جديد، فجر 

كل طاقاته ومل مي�ِس وقت طويل للوزير حتى اأطلق قنوات ف�سائية 

متخ�س�سة يف كل املجالت، بدءًا من قناة موجهة للطفل ال�سعودي بعد 

طول انتظار، ويف اجلانب الإذاعي اأي�سًا منح ال�سوء الأخ�سر لعدد من 

ال�سركات ال�سعودية موجات ق�سرية على ال� “FM”، ووعد باأن ت�سهد 

ال�سحافة حراكًا مماثاًل ملا �سهده القطاعان ال�سقيقان، واأن يف جعبة 

الوزارة عدد من طلبات الت�سريح تخ�سع للدرا�سة والتمحي�س.

واجهتني  والإعالمي  الديبلوما�سي  العمل  يعترب  املبدع،  ال�ساعر 

اإل  الآخ��ر، ول يختلفان  القطاع  اإىل خربة  للدولة، كل قطاع يحتاج 

باأن لكل قطاع اآليته وح�سا�سيته، اأما يف منزله وعندما يكون بني اأفراد 

وال�سديق  احلنون  الأب  عبدالعزيز  اإىل  الوزير  معايل  فيعود  اأ�سرته 

لأبنائه والزوج املتفهم، ويخلع جميع همومه، ول يبقى عنده اإَل الألفة 

“�سيخ” لالأ�سرة يف  واملحبة والنقا�س يف ما يهم العائلة، ويتحول اإىل 

الق�سايا الفكرية اأو الثقافية اخلفيفة التي ي�ساألون عنها.

ونحن يف “فر�سان الأمن”، طرحنا اأ�سئلة كثرية على معايل الوزير 

فلم جند منه �سوى الديبلوما�سية والقدرة الثقافية العالية، اإذ اأجاب 

عن كل اأ�سئلتنا مبجملها، يبقى �سوؤال مل نطرحه و�سنرتك الأيام جتيب 

للدكتور  اإعالميًا  موؤلفًا  فيه  نقراأ  الذي  اليوم  �سياأتي  هل  وهو:  عنه، 

خوجة؟ الذي تزخر املكتبات ب� 11 ديوانًا �سعريًا وعدد من املوؤلفات 

الكيميائية، واأي املجالت الإعالمية �سيكون لها ن�سيب الأ�سد يف هذا 

املوؤلف؟ خ�سو�سًا اأن الوزير له �سرية ثرية مع الإعالم، متتد لنحو 30 

عامًا... نرتككم مع تفا�سيل احلوار:

“فرسان األمن”
عليها مسؤولية
كبرىفي خطاب

فئة غالية من أبناء الوطن

معالي وزير الثقافة والإعالم

الدكتور عبدالعزيـز بن محيي الدين خـوجة: 
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اإرهابية  اأعمال  اإىل  اململكة  تعر�ست 
 

الت�سدي  يف  اأمنياً  جنحت  و�سخمة  متنوعة 

ل��ه��ا، ف��ه��ل ت��ع��ام��ل��ت اإع��الم��ي��اً م��ع��ه��ا بحنكة، 

وكيف تنظر اإىل �سيا�سة اململكة االإعالمية يف 

هذا اجلانب حتديداً؟

اململكة،  ل��دي��ن��ا يف  االإع����الم  و���س��ائ��ل   		
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة م��ن��ه��ا، ت����درك متاماً 

حجم امل�سوؤولية الوطنية امللقاة على عاتقها، 

االإره��اب��ي��ة من  االأع��م��ال  تعاملت مع  ولذلك 

و�ساماًل،  واع��ي��اً،  ال��ط��رح  وك���ان  املنطلق  ه��ذا 

مزاعم  تفند  اأن  واح���د  وق��ت  يف  وا�ستطاعت 

كما  خماطرها،  م��ن  وحت��ذر  ال�سالة،  الفئة 

عملت على توجيه ر�سائل التوعية والتعريف 

باحلجج الواهية التي ت�ستند عليها هذه الفئة 

يف تربيرها الأعمالها االإرهابية والتخريبية، 

ل��ق��د مت ا���س��ت��ك��ت��اب، وا���س��ت�����س��اف��ة ال��ك��ث��ري من 

الفكر  واأ�سحاب  العلماء،  الف�سيلة  اأ�سحاب 

قدموا،  وكلهم  واملحللني،  الكّتاب  من  النري 

وع��ل��ى م���دار ف���رة ط��وي��ل��ة، ط��رح��اً عقالنياً 

متوازناً ي�سع االأمور يف ن�سابها، مع االأخذ يف 

والوطنية  الدينية  املرتكزات  جميع  االعتبار 

التي تقوم عليها هذه البالد املباركة.

ال�سعودي  االإع�����الم  ات��ه��م  ه��ن��اك م��ن 
 

الر�سمي بالتق�سري يف مواجهته للفكر ال�سال، 

فقط من  االآنية  االأح���داث  يكتفي مبواكبة  اإذ 

دون وجود خطط دائمة تت�سدى لهذه الهجمة 

الفكرية ال�سالة على املدى البعيد؟ 

قنواته  بجميع  ال�سعودي  االإع���الم   		
التخ�س�سات  يف  موؤهلون  رج��ال  وراءه  يقف 

ك����اف����ة، وع����ل����ى ال���������دوام ي���ت���م ال���ت���ع���ام���ل مع 

منظور  من  امل�ستقبلية  واخلطط  التطورات 

قبل  ل��الإره��اب  اململكة  َتعُر�س  ومنذ  �سامل، 

اأن هذه  ي��درك متاماً  �سنوات ع��دة واالإع���الم 

ال��ظ��اه��رة ح���دث ل��ه اأب���ع���اد واأه������داف، ولي�س 

التعامل معها  بال�سيء الطارئ، ما ي�ستدعي 

بحرفية متناهية، وو�سع اخلطط امل�ستقبلية 

املجتمع،  اأف���راد  جميع  توعية  على  امل�ستندة 

والتطورات  االأح��داث  التحذير من  وا�ستباق 

التي ميكن اأن حتدث، كل ذلك يتم يف و�سائل 

اال�ستعانة  مع  ومو�سوعية  بو�سوح  االإع��الم 

االأمنية  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  يف  باملخت�سني 

والتعليمية واالإر�سادية.

االإعالم االأمني من اأهم اأنواع االإعالم 
 

ال����وزارة جلنة  يف الع�سر احل��دي��ث، ه��ل ل��دى 

طوارئ اأو هيئة ا�ست�سارية بهذا ال�ساأن؟

		 االإع�����الم االأم���ن���ي، ك��م��ا ت��ع��ل��م، اأحد 
امل�����س��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي ان��ت�����س��رت اأخ������رياً، واأخ���ذ 

اأهميته يف  يكت�سب  االإع����الم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

الع�سكرية  التطورات واالأح��داث  ازدياد  �سوء 

العاملية،  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  واالإره��اب��ي��ة 

ويف ه���ذا ال�����س��اأن ل��ي�����س ل���دى ال������وزارة جلنة 

ط�����وارئ ف��ه��ي ع��ل��ى ال������دوام ج���اه���زة بجميع 

قطاعاتها للتعامل ب�سرياً وفنياً مع اأي طارئ 

- ال �سمح اهلل - ثم اإننا يف تعاملنا االإعالمي 

مع الق�سايا االأمنية نعتمد ب�سكل كبري على 

السعودي  واإلعالم  اإلره��اب...  على  حربنا  في  مستمرون    n

كشف زيف المنحرفين فكريًا

في  يحتذى  ومثال  التأهيل  من  كبير  قدر  على  القوات  رجال    n

تحمل المسؤولية

ال�سيف يف �سطور:

	•اإنه معايل الدكتور/ عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة وزير الثقافة واالإعالم يف 
اململكة العربية ال�سعودية، من مواليد مكة املكرمة عام 1361 ه� املوافق 1942م.

	•يحمل �سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء واجليولوجيا من جامعة الريا�س، و�سهادة 
دكتوراه يف الكيمياء من جامعة برمنجهام - اإجنلرا 1970م.

	•له ثالثة اأبناء.
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م��ا ي���رد اإل��ي��ن��ا م��ن ب��ي��ان��ات، وم����واد اإعالمية 

ي�ساعد  مم��ا  املخت�سة،  االأمنية  اجل��ه��ات  م��ن 

حتكي  وم��ع��ربة  �سادقة  ر�سالة  اإي�����س��ال  على 

الواقع بعيداً عن املبالغة، وتن�سر روح االأمن 

وال�سكينة لدى جمهور املتلقني.

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم 
 

االأمنية، دورة تدريبية بعنوان “دور االإعالم 

يف مواجهة االنحراف الفكري” خالل �سهر 

االإعالم  و�سائل  اأن  وامل�ستغرب  2010م،  يناير 

اأو  اأي اهتمام بهذه الندوة  ال�سعودية مل تلق 

ت��رون �سرورة  اأال  ال��ن��دوات،  م��ا مياثلها م��ن 

منح هذه الفعاليات حيزاً اإعالمياً اأو�سع؟

بجميع  واالإع������الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة   		
قطاعاتها حتر�س ب�سكل كبري على التعامل 

والفعاليات  االأن�سطة  جميع  م��ع  والتفاعل 

بها يف  وامل��ق��ي��م  امل��واط��ن  وت��ع��ري��ف  اململكة  يف 

ك��ل م��ك��ان، وي��ت��م ذل���ك ع��ن ط��ري��ق الن�سرات 

االإخبارية، اأو الطرح والتحليل عرب الربامج 

املتخ�س�سة، ونحن نوؤكد دائماً على جاهزية 

وناأمل  وا�ستعدادها،  ال��وزارة  قطاعات  جميع 

يف  معنا  التن�سيق  االأخ����رى  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 

وقت مبكر حتى يتم االإعداد والتنفيذ جلميع 

التغطيات واملنا�سط على نحو متكامل يخدم 

اجلميع ويحقق الهدف.

ومن  امل�ستقبل  ب��ن��اة  ه��م  االأط���ف���ال   
 

ال�سروري تربوياً وفكرياً توعيتهم مبخاطر 

االإرهاب، وتعليمهم ف�سيلة الت�سامح يف ديننا 

و�سائل  تعترب  االإط����ار  ه���ذا  ويف  االإ���س��الم��ي، 

تهيئ  التي  الو�سائل  واإح��دى  اأعمق  االإع��الم 

الن�سء لكي يعي خطورة الفكر ال�سال، فهل 

ال���وزارة الإع���داد برامج على  ل��دى  هناك نية 

غرار “افتح يا �سم�سم، واملناهل” تهدف اإىل 

توعية هذه ال�سريحة من املجتمع؟

		 اأط��ف��ال ال��ي��وم ه��م رج���ال ال��غ��د، هم 
ووزارة  م�ستقبلنا،  وع��م��اد  اأك��ب��ادن��ا،  ف��ل��ذات 

اأولت  قطاعاتها  بجميع  واالإع����الم،  الثقافة 

برامج  هناك  وك��ان��ت  اهتمامها،  ج��ل  الن�سء 

التلفزيون  بدايات  منذ  لالأطفال  خم�س�سة 

واالإذاعة، وقد واكب تطور التقنية واأ�ساليب 

احل��ي��اة، وات�����س��اع م����دارك االأط���ف���ال، اهتمام 

متزايد من الوزارة بالطفل، ومت اإطالق قناة 

على  وحر�سنا  تقريباً،  ع��ام  قبل  “اأجيال” 
يتعرف  متكاملة،  �سعودية  هويتها  تكون  اأن 

الطفل من خاللها على ما ينا�سب جمتمعه، 

والوطنية،  الدينية  توجهاته  م��ع  وين�سجم 

م�ستمرة  انتقائية  ل��دي��ن��ا  ذل���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الختيار ما ينا�سب مدارك الطفل ال�سعودي 

وثقافته من م�سل�سالت وبرامج اأخرى تهدف 

اإىل التوعية وتو�سيع املدارك.

تطرف  ب��ني  “االإرهاب  م��وؤمت��ر  يف 
  

�سهور  قبل  املنعقد  التطرف”  وف��ك��ر  الفكر 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قال  املنورة،  املدينة  يف 

واالأق�����در  ل���الأك���رث  “نحتاج  ن���اي���ف:  االأم�����ري 

بامل�سوؤولية  االل���ت���زام  م��ع  االإع���الم���ي  للعمل 

- مع  وامل�ستمع، وهذا  وامل�ساهد  القارئ  اأم��ام 

نركز  ف��ق��ط  وك��اأن��ن��ا  ينق�سنا،  م��ا   - االأ����س���ف 

االأفكار  بع�س  ن�سر  املادية يف  اال�ستفادة  على 

يجذب  حتى  منها،  نفع  ال  التي  وامل��ج��ادالت 

املعلنني عن ب�ساعتهم واحتياجاتهم.. وهذا 

تعليقكم؟ ما  ال يجوز لنا كم�سلمني اأواًل”.. 

نايف  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  		 �ساحب 

منا�سبه املختلفة:

	•اأ�ستاذ الكيمياء يف كلية الربية يف مكة 
وم�سرفاً  لها،  عميداً  ع��نّي  ثم  املكرمة، 

ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة يف م��ك��ة املكرمة،  ع��ام��اً 

عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  دّر����س  كما 

يف جدة.

االإع�����الم  وزارة  وك���ي���ل  م��ن�����س��ب  	•ت����وىل 
لل�سوؤون االإعالمية، وقام باأعمال املدير 

العام جلهاز تلفزيون اخلليج.

ع����دة، م��ن��ه��ا املجل�س  	•ت���راأ����س جم��ال�����س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ن��ظ��م��ة اإذاع����������ات ال�����دول 

االإ�سالمية، واملجل�س التنفيذي لوكالة 

االأنباء االإ�سالمية، وعدد من املوؤمترات 

يف  كونه ع�سواً  اإىل  اإ�سافة  االإعالمية، 

جمال�س عدة.

	•ُعنّي �سفرياً للمملكة يف عدد من الدول: 
االحتادية  رو�سيا   ،1992  -  1986 تركيا 

1992 - 1996، اململكة املغربية 1996 – 

2004، ولبنان 2004 - 2009.

 •	1430 �سفر   19 ال�����س��ب��ت  ي���وم  يف  ���س��در 

2009م، مر�سوم  ف��رباي��ر   14 امل��واف��ق  ه��� 

للثقافة واالإعالم  ملكي بتعيينه وزي��راً 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

n  “أجيال” تحمي فلذات أكبادنا من 

يناسب  ما  وننتقي  الضال...  الفكر 
مدارك الطفل السعودي
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االإعالم  عن  يتحدث  عندما  عبدالعزيز  بن 

امل�سوؤول  منطلق  من  يتحدث  فهو  وق�ساياه 

وطنه  م�سلحة  ع��ل��ى  واحل��ري�����س  ال���ع���ارف، 

واأمته يف كل ما يكتب اأو يقال، واأنا اأتفق مع 

روؤى يف  ما طرحه من  كل  الكرمي يف  �سموه 

هذا االجتاه وغريه، ونحن بالفعل يف حاجة 

كل  التعامل مع  ق��ادر على  اإع��الم  اإىل  ما�سة 

امل�سلحة  اعتباره  يف  ي�سع  اإع���الم  املعطيات، 

ال��ع��ام��ة، ول��ي�����س اال���س��ت��ف��ادة امل��ادي��ة وحدها، 

ال����وزارة ن��رح��ب بكل ط��رح هادف،  ون��ح��ن يف 

اإي�����س��ال ر�سالة  ي�����س��اع��د يف  ن���ري  وب��ك��ل ف��ك��ر 

خمرجات  يتلقى  من  لكل  متوازنة  اإعالمية 

اإعالمنا، �سواء املرئي، اأو امل�سموع، اأو املقروء.

بقنواته،  ال�سعودي  التلفزيون  ك��ان 
 

كبرية  م�ساحة  ي��ف��رد  االإخ��ب��اري��ة،  خ�سو�ساً 

االإره����اب، م��ا جعلها  اأح����داث  واآن��ي��ة لتغطية 

م�����س��در م��ع��ل��وم��ات ل��ل��وك��االت ال��ع��امل��ي��ة، كيف 

تنظر لهذا النجاح، وما ماآخذك عليه؟

ال�سعودية  االإع��الم��ي��ة  التغطية  ف��رق  ك��ان��ت 

وبثت  االأوىل،  االأي���ام  احل���دث منذ  م��وق��ع  يف 

حياً  ك��ان  بع�سها  متوا�سلة،  واأخ��ب��اراً  تقارير 

اأ���س��ده، ونوع  النار على  واإط��الق  الهواء  على 

ت�سمح  ما  اإط��ار  كانت يف  التي متت  التغطية 

اعتبارات  لها  التي  الع�سكرية  التعليمات  به 

التغطية  اأخ��رى قد حتد من حترك طواقم 

االإع��الم��ي��ة، وق���د ي��ك��ون ه���ذا ه��و ال�سبب يف 

و�سفك لهذه التغطية باأنها لي�ست بامل�ستوى 

املطلوب.

موؤلفاته ال�سعرية:

	•ديوان » حنانيك «.
	•ديوان » عذاب البوح «.
	•ديوان » بذرة املعني «.

	•ديوان » حلم الفرا�سة «.
	•ديوان » ال�سهيل احلزين «.

	•ديوان » اإىل من اأهواه «.
	•ديوان » اأ�سفار الروؤيا «.
	•ديوان » ق�سائد حب «.

	•ديوان » عبدالعزيز خوجة «.
	•ديوان » مئة ق�سيدة للقمر «.

	•ديوان » رحلة البدء واملنتهى «.
الكيمياء  يف  العلمية  املوؤلفات  بع�س  	•ول��ه 

وميكانيكية التفاعل.

تفرد:

•ُيعد الدكتور عبدالعزيز خوجة، اأول امل�سوؤولني  	
العربي،  العامل  يف  يكن  مل  اإذا  ة،  ال�سعودَيّ يف 

ل مع العامة  فهو اأول من اأن�َساأ م�سروع التوا�سُ

م���ن ال�����س��ع��ب ال�������َس���ُع���ودي، وذل����ك ع���ن طريق 

اإن�ساء �سفحة خا�سة به يف املوِقع االجتماعي 

.»facebook« ال�سهري الفي�س بوك

		 تغطية التلفزيون ال�سعودي الأحداث 
ك��ان��ت مم��ي��زة م��ن جميع اجلوانب،  االإره����اب 

معظم  قامت  عندما  وا�سحاً  ذلك  مل�سنا  وقد 

ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، مبا 

على  باالعتماد  املتخ�س�سة،  االإخبارية  فيها 

خ�سو�ساً  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ق��ن��وات  ت��غ��ط��ي��ات 

االأحداث  فاإن  تعلم،  وكما  االإخبارية، 

ت�سنع الرجال، وكذلك احلال مع 

والعاملون  كانت،  فقد  قنواتنا، 

ف���ي���ه���ا ع���ل���ى ق������در ك���ب���ري من 

عر�ست  وق�����د  امل�������س���وؤول���ي���ة، 

االإخبارية  التغطية  ط��واق��م 

�سبيل  يف  ل��ل��خ��ط��ر  ن��ف�����س��ه��ا 

لالأحداث  قرب  عن  التغطية 

وتتبع االإرهابيني يف كل مكان، 

على  ب��ل  عليها،  يل  م��اآخ��ذ  وال 

القنوات  ه��ذه  م��ن  اأط��ل��ب  العك�س 

والعاملني فيها العمل بروح الفريق 

على  اأنهم  للجميع  يثبتوا  واأن  ال��واح��د، 

للقيام  يوؤهلهم  واحلرفية  الكفاءة  م��ن  ق��در 

بكل ما ُي�سند اإليهم، وعلى اأكمل وجه.

معظم اجلهات التي يجابه من�سوبوها 
 

االإرهاب تخ�س�س  الكوارث واالأخطار ومنها 

ال���وزارة  تعتزم  اأال  الأف���راده���ا،  مالية  ب���دالت 

يعطي  م��ا  مم��اث��ل،  تنظيم  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ون  اأن 

االإعالميني جزءاً من حقوقهم املهنية؟

االإعالم  من�سوبو  ُي��ع��اَم��ل  اأن  اأم��ل��ي   		
االآخرين،  معاملة  للخطر  يتعر�سون  ممن 

مكافاآت  اأو  ب�����دالت  ت��خ�����س��ي�����س  ح��ي��ث  م���ن 

اأوج��ه��ه��ا عرب  دع����وة  وه����ذه  ل��ه��م،  ت�سجيعية 

اخلدمة  وزارت�����ي  يف  ل��ل��م�����س��وؤول��ني  جملتكم 

من  املطالب  ه��ذه  يف  للنظر  واملالية  املدنية 

باب امل�ساواة بني للجميع.

التلفزيون  تغطية  اإعالميون  اعترب 
 

ال�����س��ع��ودي مع  مل��واج��ه��ات اجلي�س  ال�����س��ع��ودي 

احل��وث��ي��ني لتطهري احل����دود اجل��ن��وب��ي��ة مع 

اليمن ال�سقيق لي�ست بامل�ستوى املطلوب من 

احلرفية والكثافة، ما ردك على ذلك؟

���س��ح��ي��ح، فقد  غ����ري  ال����ك����الم  ه�����ذا   		
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ال�سعودي  االإع���الم  ل��دور  نقد  هناك 
 

ما  اإعالمياً،  ومعاجلتها  تغطية اجلرمية  يف 

واألي�س من  ذل��ك؟  الوزير من  موقف معايل 

الواجب التفاهم بني وزارة الثقافة واالإعالم 

واجلهات االأمنية بهذا اخل�سو�س؟

اأخبار  ي��غ��ط��ي  ال�����س��ع��ودي  		االإعالم 
اجل�����رمي�����ة، وي���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ك���غ���ريه���ا من 

االأح�����داث مبهنية رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى، وه���و يف 

ت��غ��ط��ي��ت��ه ي�����س��ور ح��ق��ي��ق��ة م���ا ي��ق��ع م���ن دون 

مبالغة، كما اأنه يتم التاأكيد دائماً على �سحة 

ال�سعودي  امل��ج��ت��م��ع  اإظ���ه���ار  وع����دم  امل�����س��در، 

اأنه يعاين من اجلرمية ب�سورة كبرية،  على 

تغطيتها  اإط���ار  يف  واالإع����الم،  الثقافة  وزارة 

على  اأي�ساً  حتر�س  و�سائلها،  عرب  للجرمية 

ل���دى اجلهات  امل�����س��وؤول��ني  م��ع  ت��ت��وا���س��ل  اأن 

رغبة  فيها،  الر�سميني  واملتحدثني  االأمنية، 

وحتديد  االأح���داث،  حقيقة  على  التعرف  يف 

امل�����س��وؤول ع��ن��ه��ا، وع���دم ت���رك ال��ب��اب مفتوحاً 

لالجتهادات ال�سخ�سية.

رجال  ب��ني  اإ�سكاليات  تقع  م��ا  دائ��م��اً 
 

االأم�����ن واالإع���الم���ي���ني، ف��ه��ن��اك ت��ك��ت��م اأمني 

اأم��ن��ي��ة، وه��ن��اك تناف�س  ل�����س��رورات  اأح��ي��ان��اً 

اأثناء  ال�سبق ال�سحايف  اإعالمي حمموم على 

ال��ع��م��ل��ي��ات االأم���ن���ي���ة.. م���ا احل���ل ال����ذي يراه 

معاليكم لتجاوز هذه االإ�سكالية؟

ت��اأت��ي م�سلحة  		 يف مثل ه��ذه احل���االت 
ال��وط��ن، و���س��الم��ة امل��واط��ن يف امل��رت��ب��ة االأوىل، 

وعلى االإعالمي اأن يدرك متاماً اأن هناك اأموراً 

ال ي�سح االإع��الن عنها ملا قد يرتب على ذلك 

من تاأثري على التحقيق االأمني وتتبع املجرمني، 

اأال  يجب  ن��وع��ه،  ك��ان  مهما  ال�سحايف،  وال�سبق 

يقوم على االإخالل باالحتياطات االأمنية، كما اأن 

املتحدثني االأمنيني تقع عليهم مهمة التوا�سل 

وتزويدهم  م�ستمر،  ب�سكل  االإع���الم  رج��ال  م��ع 

عليها  احل�سول  متاح  معلومات  من  يتوفر  مبا 

ون�سرها ليطلع عليها اجلميع.

و�سيلة  التخ�س�س  اأ���س��ب��ح  اأن  ب��ع��د   
 

الرقي والتطور يف املجاالت كافة، هل هناك 

يف  متخ�س�سة  اإعالمية  ك���وادر  لتدريب  نية 

تناول ق�سايا االإرهاب ومكافحته؟

ق�������س���اي���ا االإره��������اب  ال���ت���ع���ام���ل م����ع   		
وم��ك��اف��ح��ت��ه ي��ح��ت��اج م���ن رج���ل االإع�����الم اإىل 

الق�سايا،  ه��ذه  الأب��ع��اد  كاملني  واإدراك  وع��ي 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و ي��وف��ر املعلومة 

اأن تنظيم  واأعتقد  الفكر اخلاطئ،  ويدح�س 

واأخ���رى  ف���رة  ب��ني  ع��م��ل متخ�س�سة  ور����س 

ي�سارك فيها رجال االأمن واالإع��الم �ستحقق 

نتائج اإيجابية يف هذا االجتاه.

 ق��ب��ل ع�����س��ر ����س���ن���وات، وحت����دي����داً يف 
 

وزراء  اج��ت��م��ع  2001م”  ع���ام   – “اأكتوبر 
االإع�����الم يف جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل��و���س��ع خطة 

اإ�سراتيجية لتفعيل دور االإعالم يف مكافحة 

االإرهاب، ولقد اتخذت تو�سيات عدة، ولكننا 

ع�سر �سنوات – مل نلحظ اأي  مرور  – وبعد 
نتائج ملمو�سة لهذه التو�سيات، ما ال�سبب يف 

راأيكم؟ وهل هناك نية الجتماعات مماثلة؟

		 وزراء االإعالم يف دول جمل�س التعاون، 
يف  يحر�سون  ع��ام��ة  ال��ع��رب  االإع���الم  ووزراء 

ما  كل  وبحث  مناق�سة  على  لقاءاتهم  جميع 

فيه م�سلحة دولهم ومواطنيهم، ومن خالل 

من  الكثري  اتخاذ  مت  املتوا�سلة  اجتماعاتهم 

القرارات والتو�سيات، ولدي قناعة بحر�سهم 

ولكن  اإل��ي��ه،  التو�سل  يتم  ما  كل  تنفيذ  على 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ت��غ��ريات  ظ��ل  يف 

بع�س  تنفيذ  يتعرث  اأو  يتاأخر  قد  املتالحقة 

ال����دوام يف ات�سال  ال��ت��و���س��ي��ات، ون��ح��ن ع��ل��ى 

التي  الفرعية  ال��ل��ج��ان  خ��الل  م��ن  وتن�سيق 

تتبنى تو�سيات مهمة من �ساأنها دعم االإعالم 

العربي، والت�سدي ملوجات املواجهة والتحدي 

التي يتبناها االإعالم الغربي امل�ساد لالإ�سرار 

فاإن  معلوم  ه��و  وك��م��ا  ومعتقداتنا،  بثوابتنا 

ه��ن��اك اج��ت��م��اع��ات دوري����ة الأ���س��ح��اب املعايل 

وال���ع���رب حتت  اخل��ل��ي��ج��ي��ني  االإع�����الم  وزراء 

مظلة االأمانة العامة ملجل�س التعاون وجامعة 

اأن تخرج  اإن �ساء اهلل  الدول العربية، وناأمل 

العربي،  املواطن  بتو�سيات م�ستقبلية تخدم 

وترفع من م�ستوى و�سائل االإعالم وتقنياتها 

لتكون قادرة على التعامل مع التحديات التي 

تواجهنا يف عدد من مناحي احلياة.

 بداأت اململكة تطبيق مفهوم املتحدث 
 

من  اأول  الداخلية  وزارة  وك��ان��ت  االإع��الم��ي، 

بادر باالأمر، ملاذا كانت وزارة الثقافة واالإعالم 

اآخر املطبقني لهذه الفل�سفة؟ وما دور الوزير 

يف بلورة هذا التوجه على العموم؟

n  السبق الصحافي يجب أال يقوم على اإلخالل باالحتياطات األمنية

إصدارات  طلبات  وندرس  الملك...  من  الحرية  هامش  نستمد    n

جديدة لصحف ومجالت أجنبية
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		 وزارة الثقافة واالإعالم مل تكن اآخر 
املطبقني ملفهوم املتحدث االإعالمي، بل على 

البداية  منذ  خاطبنا  فقد  ذل��ك  من  العك�س 

اجلميع ب�سرورة تعيني متحدثني ر�سميني، 

خ�سو�ساً يف قطاعات الدولة التي لها عالقة 

هذا  يف  ي�سبقنا  ومل  ب��امل��واط��ن��ني،  م��ب��ا���س��رة 

وزارة  وتالها  الداخلية،  وزارة  �سوى  ال�ساأن 

الوزارة  با�سم  الر�سمي  واملتحدث  اثنتان،  اأو 

عن  باحلديث  خم��واًل  ر�سمياً  مرجعاً  يعترب 

ال��وزارة، واالإجابة عن جميع ما يرد  اأن�سطة 

االأحيان  ب��ع�����س  وي��ت��م يف  ا���س��ت��ف�����س��ارات،  م��ن 

ال��رج��وع ل��ل��وزي��ر يف م��ا يخ�س اأم�����وراً ق��د ال 

تتوفر لدى املتحدث معلومات عنها، وحتتاج 

اإىل اإي�ساح ر�سمي.

ال�سعودي  االإع����الم  و���س��ائ��ل  دور  م��ا   
 

التي  ال��ت�����س��وي��ه��ي��ة  احل����م����الت  حم����ارب����ة  يف 

تقودها و�سائل االإعالم الغربي �سد االإ�سالم 

وامل�سلمني بذريعة االإرهاب؟

		 االإع�����الم ال�����س��ع��ودي، ان��ط��الق��اً من 
ال�����س��ي��ا���س��ة االإع���الم���ي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، ي�����س��ع يف 

االإ�سالم  ع��ن  ال���دف���اع  ك��ب��ري  ب�سكل  اع��ت��ب��اره 

م����ن يحاول  ل���ك���ل  وال���ت�������س���دي  وق�������س���اي���اه، 

االنتقا�س منه، ويظهر ذلك جلياً يف كل ما 

اإطار ما  ين�سر ويذاع يف جميع الو�سائل، ويف 

وا�سحة  الر�سالة  جت��يء  االإره���اب  ع��ن  يقدم 

ع���رب و���س��ائ��ل اإع��الم��ن��ا يف ال����رد ع��ل��ى جميع 

ا�ستغالل  ي��ح��اول  م��ن  خ�سو�ساً  ال�����س��ب��ه��ات، 

االإ�سالم،  �سماحة  من  للنيل  ذريعة  االإره���اب 

وو�سفه بتهم هو بريء منها.

 ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز خ��وج��ة عمل 
 

����س���ف���رياً، وك����ان ي��ع��م��ل حت���ت اإدارت�������ه ع����دد ال 

ب��اأ���س ب��ه م��ن رج���ال ق���وات االأم����ن اخلا�سة، 

القوات،  من�سوبي  اأداء  يف  معاليكم  راأي  م��ا 

باأداء  قيا�سا  قدراتهم  مل�ستوى  تقييمكم  وم��ا 

الوحدات املماثلة على م�ستوى العامل؟

ق������وات االأم�����ن  احل���م���د هلل رج������ال  •		

اخلا�سة على قدر كبري من التاأهيل، وكانوا 

مثااًل ُيحتذى يف حتمل امل�سوؤولية، بدليل اأنه 

مل يح�سل خلل يف اأدائهم طيلة عملي �سفرياً 

يف بلدان متفرقة.

تعترب  االأمن”،  “فر�سان  جم��ل��ة 
  

االإع�����الم االأمني،  ���س��وق  ج���دي���داً يف  م���ول���وداً 

وت�سدر عن قطاع اأمني من مهامه مكافحة 

االإرهاب، ويطمح القائمون عليها اإىل اأن ت�سكل 

اإ�سافة فكرية اإعالمية متخ�س�سة، ومعاليكم 

ذل����ك ال���رج���ل ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي واالإع����الم����ي 

عليها  القائمني  توجهون  فبماذا  واالأدي����ب، 

م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا، وك��ي��ف تنظرون 

لدورها املاأمول يف هذا املجال؟

		 من خالل تخ�س�سها، فاإن امل�سوؤولية 
غالية  ف��ئ��ة  خ��ط��اب  يف  ك��ب��رية  عليها  امل��ل��ق��اة 

م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن، وم��ن االأم����ور املهمة لكل 

اأخالقيات  م��راع��اة  على  احل��ر���س  مطبوعة 

املهنة ال�سحافية، وحتري الدقة واملو�سوعية 

يف كل ما ُيكتب من مقاالت واأخبار وحتليالت، 



46

حــــــــوار

العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ

اإلعالم األمني بات ضرورة حتمية... وال لالجتهادات الشخصية    n

في تغطية أخبار الجريمة

 n  اإلعالم السعودي يذود عن اإلسالم وقضاياه ويعكس مواقف 
القيادة المشرفة

تاأخذ جملتكم مكانتها بني  اأن  اأمل يف  وكلي 

وتنجح  املتخ�س�سة،  ال�سحف  من  زميالتها 

يف حتقيق االأهداف التي من اأجلها �سدرت.

واحرافاً،  �سناعة  اأ�سبح  االإع���الم   
 

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ي�سع  مرتبة  اأي  ففي 

خوجة االإعالم ال�سعودي؟

		 االإعالم ال�سعودي، واإن كان حكومياً 
اإعالم قادر على  اأنه  اأن يثبت  ا�ستطاع  اأنه  اإال 

العطاء واملناف�سة، والعمل بحرفية متناهية، 

لدينا  تكونت  املا�سية  ال�سنوات  م��دى  فعلى 

كوادر موؤهلة يف التخ�س�سات االإعالمية كافة 

، وق��ام��ت ب��دوره��ا بكل ك��ف��اءة واق���ت���دار، وقد 

هائل  كم  توفري  الب�سرية  القدرة  هذه  واك��ب 

التلفزيون  احلديثة يف جمايل  التقنيات  من 

واالإذاع��ة، لنخرج يف النهاية بركيبة حرفية 

م��ت��ك��ام��ل��ة ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا بكل 

فعالية.

 ن�ستطيع القول باأن معايل الدكتور 
 

ع��ب��دال��ع��زي��ز خ��وج��ة، ف��ج��ر ك��ل ال��ط��اق��ات يف 

خم�س  واإذاعياً،  تلفزيونياً  ال�سعودي  االإعالم 

قنوات تلفزيونية حكومية، والرخي�س اأي�ساً 

اأنه  اإال   ،»FM« االإذاعية  املحطات  لعدد من 

وعلى رغم اأهمية االإعالم املقروء مل يلحظ 

بالو�سائل  مقارنة  لل�سحف  تراخي�س  منح 

االأخرى، هل هناك نية ملنح ت�ساريح ل�سحف 

جديدة؟

		 االإع��الم املقروء هو ال�سقيق الثالث 
ل��الإع��الم��ني امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع، وق���د اأول���ت 

الوزارة جل اهتمامها لهذا الن�ساط، وتعاملت 

م��ع��ه ب��ك��ل اإي��ج��اب��ي��ة، وح��ر���س��ت ع��ل��ى دعمه 

املطبوعات  نظامي  من  وانطالقاً  وتطويره، 

التعامل  ال�سحافية يتم  والن�سر، واملوؤ�س�سات 

م��ع ك��ل م��ا ل��ه ع��الق��ة ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع، ولدينا 

اجلديدة،  االإ����س���دار  ط��ل��ب��ات  م��ن  ع���دد  االآن 

والطباعة ل�سحف وجمالت اأجنبية، و�سيتم 

اإن �ساء اهلل يف امل�ستقبل القريب االنتهاء من 

درا�ستها، ثم منحها الراخي�س الالزمة.

ال يوجد ت�سنيف مهني لالإعالميني 
  

ال�سوق،  ه���ذه  يف  يعمل  وال��ك��ل  ال�����س��ع��ودي��ني، 

عربية  دواًل  ب��اأن  علماً  ال،  اأم  تخ�س�س  �سواء 

جماورة لديها ت�سنيف ونقابة مهنية لل�سوق 

االإع���الم���ي���ة، م��ت��ى ي��ت��م و���س��ع ���س��واب��ط ملن 

ي�ستغلون يف ال�سوق االإعالمية؟

اململكة  يف  ل��دي��ن��ا  االإع�������الم  ����س���وق   		
اأعداد  ا�ستيعاب  وباإمكانها  وكبرية،  مفتوحة 

يف  والعاملون  التخ�س�س،  ذوي  من  اإ�سافية 

م�سميات  وف��ق  ت�سنيفهم  يتم  العام  القطاع 
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على المثقفين واألدباء في المملكة أن يكونوا عونًا ل� “الوزارة”    n

في االرتقاء بالثقافة

دور  وأمارس  والنقاش  األلفة  وأنشر  الوزير  عباءة  أخلع  بيتي  في    n

“المفتي” فكريًا وثقافيًا

املدنية  اخلدمة  وزارة  تقرها  التي  الوظائف 

بالتعاون مع املخت�سني يف هذا املجال، ويعني 

اأو ير�سي عليها من ي�ستويف ال�سروط املطلوبة، 

ويف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ي��ح��دون��ا اأم���ل كبري يف 

هيئة ال�سحافيني يف اأن ت�سع الت�سنيف الذي 

تراه منا�سباً الأرباب املهنة، وكذلك احلال مع 

يف  بالعاملني  يتعلق  م��ا  يف  املنتجني  جمعية 

جمايل االإذاعة والتلفزيون.

 وك��ال��ة االأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة، �سهدت 
 

ا�ستالمكم  ب��ع��د  الطفيفة  ال��ت��غ��ريات  بع�س 

احلقيبة الوزارية،هل ترون اأنها كافية يف ظل 

الثورة االإعالمية العاملية؟

		 وكالة االأنباء ال�سعودية، تقوم بدور 
املحلية  واملنا�سبات  االأح��داث  ب��ارز يف تغطية 

واخلارجية، وقد خطت يف ال�سنوات االأخرية 

خدماتها  دع����م  ���س��ب��ي��ل  يف  ك���ب���رية  خ���ط���وات 

االإخبارية وتو�سع دائرة بثها، وميكن القول 

ت��ن��اف�����س غ��ريه��ا م���ن الوكاالت  اإن���ه���ا  ال���ي���وم 

العربية يف تقدمي خدمة اإخبارية مميزة، كما 

�سهد موقعها على ال�سبكة العنكبوتية حتديثاً 

يف جمال اخلرب وال�سورة، اإ�سافة لتقدميها 

وناأمل   ،”SMS“ الن�سية  الر�سائل  خدمة 

اإن �ساء اهلل بعد اكتمال بناء مقرها اجلديد 

اأن ت�ساف اإليها خدمات اإخبارية اأخرى تعزز 

اإي�سال  �سرعة  يف  وت�ساعدها  مكانتها،  م��ن 

املعلومة لكل من يبحث عنها.

 ال�ساعر عبدالعزيز خوجة مل ي�سع 
 

االأدبية،  االأن��دي��ة  ب�����س��اأن  االآن  حتى  ب�سمته 

فال تزال هذه االأندية على و�سعها، وحراك 

املجتمعي  ودوره���ا  ب��ط��يء،  داخلها  التجديد 

�سعيف.. ما تعليق معاليكم؟

االأدب��ي��ة ت�سغل حيزاً كبرياً  االأن��دي��ة   		
مت  وق��د  الثقافية،  ال�سوؤون  يف  اهتمامنا  من 

ت��وف��ري ال��ك��ث��ري م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، ون��اأم��ل اأن 

جمال�س  وع��رب  ال��ع��اج��ل،  القريب  يف  نتمكن 

اإدارتها واأع�سائها، من اأن تكون هذه املجال�س 

واإي�سالها  ث��ق��اف��ت��ه  ن�����س��ر  يف  للمثقف  ع��ون��اً 

لالآخرين، وهذه دعوة مني جلميع زمالئي 

من املثقفني واالأدباء يف جميع مناطق اململكة 

للوزارة يف االرتقاء بالثقافة  اأن يكونوا عوناً 

واآدابها  فنونها  ون�����س��ر  مناحيها،  جميع  يف 

ومو�سوعية،  ���س��دق  ب��ك��ل  واق��ع��ن��ا  ل��ت��ع��ك�����س 

وتو�سل كلمتنا لالآخرين يف كل مكان.

العمل  يف  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ب��رع 
 

االإعالمي  العمل  وج��د  فهل  الديبلوما�سي، 

اأ�سعب اأم اأ�سهل من الديبلوما�سي؟

		 العمالن الديبلوما�سي واالإعالمي، 
اآليته،  ل���ه  ق���ط���اع  وك����ل  ل���ل���دول���ة،  واج���ه���ت���ان 

وح�سا�سيته، ويحتاج اإىل جهد مت�سافر، وكل 

قطاع يحتاج اإىل خربة القطاع االآخر.

عندما  خوجة  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
 

يكون يف منزله وبني اأفراد اأ�سرته، هل يكون 

اإعالمياً اأم ديبلوما�سيا؟

اأفراد  وب��ني  اأك��ون يف منزيل  		 عندما 
احلنون  االأب  عبدالعزيز  اإىل  اأع���ود  اأ���س��رت��ي 

واأخلع  املتفهم،  وال����زوج  الأب��ن��ائ��ي  وال�سديق 

االألفة  اإاَل  عندي  يبقى  وال  همومي،  جميع 

اإذا  اأو  العائلة،  يهم  ما  يف  والنقا�س  واملحبة 

اأو ثقافية خفيفة  كانت هناك ق�سايا فكرية 

ي�ساأل عنها اأحد االأبناء.
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األمن الفكري
ضرورة األمن الشامل

بقلم

اأ. د. �سليمان بن عبد اهلل اأبا اخليل 

مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 

الرئي�س التنفيذي لحتاد جامعات العامل الإ�سالمي 

�حل��م��د هلل، و�ل�����س��اة و�ل�����س��ام ع��ل��ى ر���س��ول �هلل وع��ل��ى �آله 

و�أ�سحابه، ومن �هتدى بهد�ه، وبعد: 

فاإنه ي�سعدين �أن �أ�سارك يف هذه �ملجلة �ملباركة، جملة    

�لأمن  بقو�ت  و�لتوجيه  للعاقات  �لعامة  �لإد�رة  ت�سدرها  �لتي 

�لأم��ن �حل�سي  وُتعنى مب�سوؤولية ل تقل عن م�سوؤولية  �خلا�سة، 

وتوجيهاً  وتب�سري�ً،  توعية  �لفكر  ح�سانة  بجو�نب  ُتعنى  لأنها 

�مللقاة  �لعظيمة  �لأمانة  لهذه  �أد�ء  وتقعيد�ً،  وتاأ�سيًا  وحتذير�ً، 

على عو�تق رجال �لأمن. 

حت�سر  ل  و�آلء  حُت�����س��ى،  ول  ُت��ع��د  ل  ن��ع��م  يف  نعي�ش  ون��ح��ن 

�لتوحيد  نعمة  و�أوف��اه��ا  و�أكملها  و�أمتها  �أعظمها  ت�ستق�سى،  ول 

�خلال�ش، و�إخا�ش �لعمل هلل �سبحانه، ثم نعمة �لولية �حلكيمة 

�لر��سدة �لتي مل تاأُل جهد�ً يف �إي�سال �سبل �لعي�ش �لرغيد و�لأمن 

�لو�فر، و�ل�سعادة �لتامة لكل مو�طن بل لكل مقيم على هذ� �لرثى 

من  لنا  ولب��د  �لنعم،  ه��ذه  على  حم�سودون  فنحن  ل��ذ�  �لطاهر، 

��ست�سعار �أهميتها، و�حلفاظ عليها، و�أد�ء ما به حتفظ وت�سان، ثم 

حماربة كل فكر �سال، ومبد�أ دخيل يزعزع �أمننا، ويخلخل وحدتنا، 

�مل�سروع  هذ�  يتبنى  �أن  غرو  ول  بيننا،  و�لبغ�ساء  �لعد�وة  ويوقع 

�أيدهم �هلل وحفظهم ذخ��ر�ً وفخر�ً وعز�ً   � �جلبار من ولة �لأم��ر 

- وعلى ر�أ�سهم يف هذ� �لقطاع �ملهم �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

نايف بن عبد�لعزيز، �لنائب �لثاين لرئي�ش جمل�ش �لوزر�ء، وزير 

�لد�خلية، حفظه �هلل، و�أنني �أقول: �إن �لأفكار و�ملنطلقات و�ملبادئ 

�ليوم  لي�ش وليد  نعانيه  �لذي  �لفكري  نتج عنها �لنحر�ف  �لتي 

و�لأم�ش، و�إمنا هو نتاج عمل طويل، وجهد غري مبارك ��ستهدف 

به �أمن هذه �لباد ووحدتها، و�إنه على رغم �لتحذير�ت و�جلهود 

�ملوؤ�سل  �ل�سرعي  �حل��ك��م  ب��ي��ان  م��ن  �ستى  ���س��ور  ب��ذل��ت على  �ل��ت��ي 

بن�سو�ش �لكتاب و�ل�سنة و�أق��و�ل �سلف �لأم��ة، �ل�سادر من علماء 

�لأمة، �إىل �إقامة �لندو�ت و�ملحا�سر�ت، وتاأليف �لكتب و�ملطويات، 

�مل�سالك  ه��ذه  م��ن  للتحذير  �ملتاحة  �ل��ط��رق  ب�ستى  �ل��وع��ي  ون�سر 

�لتكفري  ثقافة  على  �ملبنية  �ل�ساذة  �ملنكرة  و�لت�سرفات  �ملنحرفة، 

و�لتفجري، ومع ذلك فاإن �ل�سور تتكرر و�لأح��د�ث تتو�ىل، وهذ� 

يتطلب منا �ملر�جعة و�ملحا�سبة، و�لتعا�سد و�لتعاون و�أن ن�ستبني 

ط��ري��ق �حل��ق و�ل��ه��دى، و�أن ن���درك �أن��ه��ا ج���ذور �م��ت��دت، و�أ�سول 

كنا  وق��د  منها،  �لتحقري  �أو  �ساأنها  من  �لتهوين  ميكن  ل  ظهرت 
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�إىل وقت قريب نتوقع �أننا مبناأى عن هذه �لفتنة، 

وهاهي حتل بنا، فها جتاوزنا �ملناق�سة و�لتحوير 

�إىل �جتماع  �لذي ميثل �سورة من �سور �لتربير 

وتعا�سد ي�سيق هذه �لفر�ش �لآثمة، ويحول دون 

مر�د هذه �لأنف�ش �ل�سالة �ملنحرفة؟ 

�مل��ب��ن��ي على  �ل�����س��ري��ح  �ل�����س��رع��ي  �مل���وق���ف  �إن 

م�سرتكاً  ق���در�ً  يكون  �أن  يجب  و�مل��ع��ق��ول  �ملنقول 

ل���دى �مل��وؤم��ن��ني وج��م��ي��ع �ل��ع��ق��اء ب��ت��ج��رمي هذه 

�لأعمال �مل�سينة ورف�سها، �نطاقاً من تعظيم �لن�سو�ش، وقبول 

�ملطالب،  �أع��ز  على  حفاظاً  ثم  �ملوؤمنني،  �ساأن  هو  �ل��ذي  مدلولها 

و�أثمن �لنعم ما هو قو�م �حلياة �لإن�سانية كلها، و�أ�سا�ش �حل�سارة 

�ملدنية �أجمعها، ما ل ميكن �أن يهناأ �لعي�ش من دونه ويقام �لدين 

�أو  »�أف�����ر�د�ً  جميعاً  م�سوؤوليتنا  ه��و  م��ا  ظ��ل��ه،  يف  �إل  و�حل�����س��ار�ت 

جماعات« �إنه �لأمن مبعناه �ل�سامل، �لذي يف ظله حتفظ �لنفو�ش، 

وت�سان �لأعر��ش و�لأم��و�ل وتقوم �لدعوة �إىل �هلل، وتقام �جلمع 

�أن  منا  ي�ستدعي  �أل  و�أهميته  �ساأنه  من  جزء  هذ�  �أم  و�جلماعات، 

 � �لأم��ن  ��سطرب  و�إذ�  زو�ل��ه،  ي�سبب  �أو  نقاوم كل مظهر يخلخله 

� ظهرت �لفنت، وكرث �خلبث و�لتب�ش �حلق بالباطل،  ل قدر �هلل 

وعمت �لفو�سى، وهلك �لنا�ش، فكيف مب�سلم �أن تظهر بو�در هذ� 

�لهاك، و�لف�ساد �لعري�ش.

 �إن من يتاأمل �سورة �لنحر�ف �ملتمثلة يف �لدموية و�لتفجري 

�لتي  �لأمنية  �ملعاجلات  و�أن  ��ستنكاره �سرفاً ول عدًل،  ل يقبل يف 

ُتعنى بها �لأجهزة و�لإد�ر�ت �ملرتبطة بالأمن ل يقلل من �ساأنها وقد 

حققت جناحات متو�لية بف�سل �هلل ومنته، لكن �ل�ساأن يف �ملعاجلات 

�لفكرية و�لأمن �لفكري �لذي يعد �أ�سا�ساً لاأمن �حل�سي، و�أ�سًا 

�لأمن  فياأتي  و�لغلو،  �لتطرف  خطاب  ي�ستهدف  لأن��ه  جناحه  يف 

�لفكري كق�سية حيوية ومهمة، لأن �لأمن �لفكري يعني �لوقاية 

يف  وتاأثريه  و�أث��ره  باأخطاره  �ملبكر  بالوعي  �لنحر�ف  من  �مل�سبقة 

�ملجتمع، و�لأمن �لفكري يتم بحفظ عن�سرين عظيمني، �أل وهما: 

عن�سر �لفكر �لتعليمي، وعن�سر �لأمن �لإعامي، �إذ من �ملهم من 

و�لتطرف  �لن��ح��ر�ف  مز�لق  يف  تقع  �أل  �لعن�سرين  هذين  خ��ال 

�لتو�زن  �لعظيمة، وتفقد  �ملفا�سد  ت�سبب  بدورها  �لتي هي  و�لغلو، 

�أمن �لأرو�ح  �أهمية عن  �إن �لأمن على �لعقول، ل يقل  �إذ  �لأمني، 

و�لأمو�ل، فكما �أن للبيوت ل�سو�ساً وخمتل�سني، ولاأمو�ل كذلك، 

�أ�سد  �لعقول  ل�سو�ش  �إن  ب��ل  وخمتل�سني،  ل�سو�ساً  للعقول  ف��اإن 

وقع من  وقع من  وما  �لل�سو�ش،  �سائر  من  و�أنكى جرحاً  خطر�ً، 

�ل�سباب �إل بتلك �جلهود من �ملنظرين و�أرباب �لفكر، يقول �أمري 

نايف بن عبد�لعزيز  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�لأم��ن �ساحب  �لفكر 

لردع  وح��ده  يكفي  ل  �لب�سري  �لأم���ن  »�إن  ووف��ق��ه-  �هلل  حفظه   -

�لأ�سر�ر، بل يجب �أن يكون هناك �أمن فكري، وعلينا توظيف �لقوى 

�لب�سرية يف �حلق لتدحر �لباطل، ونقول ملن �سولت له نف�سه قف 

�أح���د�ً، و�إذ� مل يكن �لأم��ن �لفكري  �أل نخ�سى  عند ح��دك، ويجب 

�أقوى من �لأمن �لب�سري فنحن يف خطر، وعلينا �أن ن�ستخدم كل 

و�سائل �لإعام �حلديثة و�لقنو�ت و�لإنرتنت للدفاع عن عقيدتنا 

ووطننا« و�سدق - حفظه �هلل-. 

�إن هذه �مل�ساهمات من �جلهات �لع�سكرية توؤدي دور�ً مهماً، فكم 

نحن بحاجة �إىل تاأليف �لكتب �لتي تعتمد �ملنهج �ل�سليم و�لطرح 

�لو��سح �ل�سريح يف لزوم �جلماعة، و�لتحذير من نق�ش �لبيعة و�سق 

ع�سا �لطاعة، وبيان خطورة منهج �لتفجري و�لتكفري، وم�سروعية 

حب �لوطن، و�لنتماء �إليه، ومقومات �ملو�طنة �ل�ساحلة، وك�سف 

�سبهات هوؤلء �ملبطلني وغريها، وتاأخذ �مل�ساهمة طابع �ل�سفافية 

و�لو�سوح حتى ن�سهم يف درء �خلطر عن هذه �لباد، وبعد فاإننا 

ي��دمي على هذه  �أن  �إل��ي��ه  ونعت�سم  وع��ا،  نحتمي بحمى �هلل ج��ل 

�لباد �أمنها و�إميانها، ويدر�أ عنها كيد �لكائدين وف�ساد �ملف�سدين 

�أن  �ل��ُع��ا  و�سفاته  �حل�سنى  باأ�سمائه  ون�ساأله  �مل�سلني،  و���س��ال 

يحفظ قادتنا وولة �أمرنا، و�أن ين�سرهم ويعز بهم دينه، �إنه �سميع 

جميب، و�حلمد هلل رب �لعاملني، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد 

و�آله و�سحبه �أجمعني.

�لنائب �لثاني وزير �لد�خلية �أثناء رعايته �أحد فعاليات جامعة �لإمام
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   �إن �لأمن �لفكري �أحد �أهم �لركائز �لتي يعتمد عليها يف �لتنمية 

�لع�سر  ق�سايا  �أهم  من  وهو  �ملجتمعات،  وبناء  �حل�ساري  و�لنهو�ش 

�حلديث �لتي نالت �حليز �لأكرب من �هتمام �لدول وخا�سة بعد �إدر�ك 

�ل�ستقر�ر وحماية  توطيد  �سبيل  �لفكري هو  �لأم��ن  �أن  �ل��دول  هذه 

�ملقدر�ت، و�أنه ل تنمية علمية ول �قت�سادية ول �سحية دون �لتنمية 

�لفكرية �ملتمثلة با�ستيعاب �لأمن �لفكري وجت�سيده عمليا يف حياتنا 

�ليومية، و�إن تعددت �لأطر�ف �مل�سئولة عن هذ� �لأمن تبقى �مل�سئولية 

�لأعظم على عاتق �أفر�د �ملجتمع يف �ملقام �لأول لأنهم �للبنة �لأ�سا�سية 

يف هذ� �لبناء �ملجتمعي، و�إن ما يبدر منهم من �أفعال ما هو �إل �نعكا�ش 

ملا يعتنقونه من معتقد�ت و�إيديولوجيات فكرية، كما �أنها هي �لدرع 

�لو�قي �لتي توؤهلهم للت�سدي لأية �أفكار يحملها �لطرف �لآخر �لذي 

ينوي بث �سمومه يف �ملجتمعات �ملحافظة عقائديا و�جتماعيا.

هو:  �أخ��رى  �أو  ب�سورة  تعريفاته  تعددت  و�إن  �لفكري  فالأمن     

بها  ينزل  اأو  عدوان  ينالها  اأن  من  وعقائده  املجتمع  فكر  »حماية 

اأذى لأن من �شاأنه اأن يق�شي على ما لدى النا�س من �شعور بالهدوء 

والطماأنينة وال�شتقرار ويهدد حياة املجتمع«)1(، ول �سك �أن هذ� 

و�أنو�عها حتى  �لفكرية  �لنحر�فات  �أوج��ه  ي�ساعد يف حتديد  �ملفهوم 

من  لأنها  �لفكرية  �لنحر�فات  ح�سر  مبكان  �ل�سعوبة  من  كان  و�إن 

�لتطور ما يجعل �لإمل��ام بها و�إح�ساءها من �لأم��ور �ل�سعبة، فكل ما 

ي�سكل �عتد�ء على �لأمن و�لطماأنينة هو بالتاأكيد �نحر�ف ناجت عن 

نف�سه،  �ملعتدي  معتقد  �أو  فكر  يف  ذ�ت��ي  خلل  �أو  موجه  عقلي  ن�ساط 

هو  �ملجتمعات  منها  تعاين  �لتي  �لفكرية  �لنحر�فات  �أك��رث  من  و�إن 

جماعة  ع��ن  و�لرغبة  �لإره���اب  �إىل  �مل���وؤدي  �لديني  و�لغلو  �لتطرف 

وكبار  و�لدعاة  �لفقهاء  وت�سفيه  �لأم��ر  ولة  على  و�خل��روج  �مل�سلمني 

يعد  ما  وكل  و�لهد�مة،  �لتغريبية  و�ملبادئ  �لأفكار  و�عتناق  �لعلماء 

خروجاً عن �ملاألوف و�لن�سق �لجتماعي وبالذ�ت يف بادنا �لإ�سامية 

�أن��ه كل ما  �أي  �لإ�سامي،  �لأخاقي  �لنمط  ي�سود يف  �لتي  �ملحافظة 

 ميثل غزو�ً فكرياً و�فد�ً بجميع �أ�سكاله �ملعروفة كاملا�سونية و�لعلمانية 

من  وغ��ريه��ا  و�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة  و�ل���س��رت�ك��ي��ة  و�ل�سهيونية  و�ل�سيوعية 

�لأ�ساليب �ملو�سوعة من قبل �لب�سر و�ملنحرفة يف فهم حقيقة �حلياة 

�لإ�سامي  و�أفكار ديننا  و�ل�سيا�سة مبا ل يتو�فق مع تعاليم  و�لدين 

�حلنيف، ف�ستان بني ما و�سعه �لب�سر وما �أنزله رب �لب�سر.

   �إن �لغزو �لفكري باأ�سكاله �مل�سار �إليها له عدة �أ�ساليب للو�سول 

لأهد�فه �ملبتغاة، منها �لو��سح �جللي ومنها �لغام�ش �خلفي �لذي ل 

�لغربية  �لتعليمية  �ملناهج  �جللية  �أ�ساليبه  �أمثلة  ومن  للعيان،  يظهر 

�ملعتقد�ت  يف  �لت�سكيك  على  �أ�سا�ساً  تبنى  �لتي  �ملا�سونية  �ل�سبغة  ذ�ت 

األمن الفكري
في بيئة قوات 
األمن الخاصة 

العقيد

بدر بن عبداهلل بن زرعه

مدير اإدارة اأمن املعلومات والوثائق
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و�لثو�بت �لدينية و�إثارة �ل�سبهات و�إ�سعاف روح �لولء للدين و�لقيادة 

و�ل���وط���ن و�ل��ق��ي��م �لج��ت��م��اع��ي��ة، ون���رى ت��اأث��ريه��ا و����س��ح��ا يف �لفرتة 

�لأخرية على �للغة �لعربية، لغة �لقر�آن، �لتي �أدركو� �أنها �سلة �لو�سل 

ميادين  م��ن  و�إق�سائها  �إ�سعافها  �إىل  ف�سعو�  �هلل  وك��ت��اب  �مل�سلم  ب��ني 

�لغزو  �أ�ساليب  ومن  عنها،  بديلة  لغات  و�إح��ال  و�لتكنولوجيا  �لعلم 

�لفكري �أي�سا �لو�سائل �لإعامية، وهنا �أركز على �لإعام �ملرئي وما 

ي�سهده �لعامل من طفرة ف�سائية ت�سهل تد�ول ونقل �لأفكار �لهد�مة، 

�لقيم  وبث  �ل�ستطاع  حب  و�إث��ارة  �جلن�سية  �لغريزة  على  و�لرتكيز 

�ملرفو�سة و�لعقائد �ملنحرفة عن طريق م�ساهري �ل�سينما وجنوم �لفن، 

ي�سمى  وم��ا  و�ملعلومات  �لت�سال  جم��ايل  يف  �لتقنية  �لثورة  نغفل  ول 

بال�سبكة �لعنكبوتية )�لإنرتنت(، فهذه و�إن ظهرت �أنها من �لأ�ساليب 

�لو��سحة لكنها يف �حلقيقة خفية غري ظاهرة للعيان ي�ستخدم فيها 

ون�سر  لنقل  مبهمة  و����س��ط��اح��ات  متخفية  حركية  و�أ���س��م��اء  �أل��ق��اب 

�لأفكار �ملتطرفة يف �لدهاليز �ملظلمة بعيد�ً عن �أعني �لرقابة.

�لكثري من �جلهود  و�لوثائق  �ملعلومات  �أم��ن  �إد�رة  بذلت  وق��د     

��ستفادت  فقد  �ل�سر�سة،  �لفكرية  �لهجمات  هذه  مثل  ومنع  لحتو�ء 

يف  �ملتمثلة  �لد�خلية  وز�رة  �أوجدتها  �لتي  �لعاج  �أ�ساليب  �أه��م  من 

للمنا�سحة  نايف  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  برنامج 

وقدرته على �حتو�ء �ملغرر بهم من �ل�سالني عن جادة �ل�سو�ب، كما 

توجيهات  �سوء  يف  �ح��رت�زي��ة  �إج����ر�ء�ت  باتخاذ  �لو�سع  معاجلة  مت 

�لقائد حتى تكون يف م�ستوى  �ل��وز�رة وتعليماتها، وتوجيهات �سعادة 

�لتحديات، فقدمت �لإد�رة جميع �لو�سائل �ملمكنة لتحقيق هذ� �لهدف، 

ويظهر للعيان مقد�ر �لهتمام �لذي توليه �جلهات �لعليا لهذ� �لأمر، 

فقد جندت �لطاقات �لب�سرية و�ملالية وجرى تهيئة �لكو�در و�إعد�دها 

ب�سورة �سحيحة �سليمة ملو�جهة هذه �لأعباء و�أهمها بناء رجل �أمن 

مدرك �سرورة �لأمن �لفكري ومت�سلح بها، فكان �ختيار رجل �لأمن 

مم��ن ل��دي��ه م��ه��ار�ت �ل��ق��ي��ام ب��ه��ذ� �لعمل م��ع حت��دي��د و�سبط ماهية 

�لعمل �ملكلف به كال�سفات �ل�سخ�سية و�ملظهر �خلارجي و�خل�سائ�ش 

ورفع  به  �ملناطة  �ملهام  مع  �لتكيف  على  و�لقدرة  �لنفعالية  �لعقلية 

للرقي  و�لتدريبية  �لعلمية  �لنو�حي  من  �ملعلومات  �أمن  رجل  كفاءة 

وروح  �لأمنية  �مل�سوؤولية  تبعات  �لأمني وحتمل  وتنمية �حل�ش  باأد�ئه 

�ملو�طنة، كما قدمت �لإد�رة �لعديد من �ملحا�سر�ت �لتوعوية �لفكرية 

و�إدخال مناهج �لتثقيف �لأمني �سمن �لدور�ت و�لرب�مج �لتن�سيطية 

ولديها  �لقو�ت،  منا�سط  �أو يف  للقو�ت  �لتدريب  تعقد يف معهد  �لتي 

�لخت�سا�ش،  بهذ�  �ملتعلقة  �لعمل  لور�ش  ب��الإع��د�د  م�ستقبلي  توجه 

�لفكري يجري  �لديني يف معاجلة �لنحر�ف  �ل��و�زع  وحتى ل يغفل 

�لدينية  �ل�سوؤون  ك���اإد�رة  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �مل�ستمر  �لتن�سيق 

لإلقاء �ملحا�سر�ت ون�سر �لتوعية باأخطار �لنحر�ف �لفكري و�أ�ساليبه 

�مل�ستمر  و�لتوجيه  و�لتقومي  �لفردية  �لرقابة  وبر�مج  ومعاجلتها، 

و�إي�ساح �لوجهة �ل�سليمة مع �لتن�سيق مع جميع �لإد�ر�ت و�لوحد�ت 

عن �ملو�سوعات �لتي لها �سلة بهذ� �ل�ساأن وتطبيق �لأنظمة و�لتعليمات 

�ملتعلقة بها.

ت�سرتك  ت�سامنية  م�سئولية  حقيقته  يف  �ل��ف��ك��ري  �لأم����ن  �إن 

�لدولة  �أج��ه��زة  �أو خارجه من  �لقطاع  د�خ��ل  ���س��و�ًء  ع��دة جهات  فيها 

ك��الأ���س��رة و�ل��رف��ق��اء و�ملجتمع  ذ�ت����ه  �مل��ج��ت��م��ع  �أو م��ن  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

و�ملوؤ�س�سات �لدينية كهيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وكذلك 

�أن تطبيق �لأنظمة ب�سكل دقيق بعد  و�سائل �لإعام �ملختلفة، ونرى 

�أن يتم معاجلة �ملنحرف فكرياً هو �أحد �أهم �لأ�سباب �لتي �ستحد من 

�إل  يعقبه  ل  و�لعاج  �لتقومي  و�سائل  ��ستنفاد  �إن  �إذ  �لظاهرة،  ه��ذه 

�ل��ر�دع للمنحرف ولغريه حتى ل يحذى ح��ذوه، فا�ست�سهال  �جل��ز�ء 

�ملنحرفة  �لأفكار  فمخاطر  و�لتمادي،  �ل�ستمر�ر  يف  �أث��ره  له  �لعقاب 

ل تتوقف عند معتنقها فقط بل لها تاأثري قوى على �ملجتمع باأ�سره 

تفوق يف خ�سائرها مقد�ر ما يخلفه �لغزو �لع�سكري من خ�سائر، ول 

�سك �أن �لعودة �إىل �لدين �لإ�سامي يف كل �سيء هو �أحد �أهم �أ�سباب 

�لنجاة و�لعاج جلميع �نحر�فات �ملجتمع ويف ذلك يقول �لهادي عليه 

�ل�ساة و�ل�سام ) تركت فيكم ما �إن مت�سكتم به لن ت�سلو� بعدي �أبد�ً 

كتاب �هلل و�سنتي ( .

كل مكروه  �أمرنا من  وولة  �أن يحفظ بادنا  �هلل  �أ�ساأل  و�أخ��ري�ً 

وهو خري �حلافظني.

)1( �لأمن �لفكري يف مو�جهة �ملوؤثر�ت �لفكرية  د. حيدر �حليدر – 1422ه� - �ش 21.



�لإرهاب،  بنار  �كتوت  كغريها،  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 

من  فيها  �لآم��ن��ني  وح��ي��اة  و��ستقر�رها  �أمنها  ��ستهد�ف  مت  �إذ 

وو�سائل  وباأ�ساليب  �لإرهابية،  �لفئات  مو�طنني ومقيمني من 

تنم عن مدى �ل�سر �لذي ي�سمره هوؤلء جتاه �لآخرين، �لذين 

�لعتد�ء  �سملت  نف�سها،  �لإجر�مية  توجهاتهم  ي�ساركونهم  ل 

�سكنية،  وجم��م��ع��ات  حكومية  م��و�ق��ع  على  مفخخة  ب�����س��ي��ار�ت 

�عتد�ء�ت م�سلحة على �ملباين، �عتد�ء�ت فردية على �ملو�طنني 

و�ملقيمني، حماولة تفجري معامل �لتكرير يف »�أبقيق«، وغريها 

خال  �لعتد�ء�ت  تلك  وخلفت  و�لتدمري،  �لقتل  �أ�ساليب  من 

من  م�ساباً   )136( و  ���س��ه��د�ء،   )10(  : نحو  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 

�لو�فدين،  من  م�ساباً  و)434(  و�ف��د�ً   )88( وت��ويف  �ملو�طنني، 

 )158( وع���دد  �لأم���ن،  رج���ال  م��ن  و)371(  �سهيد�ً   )60( وع���دد 

قتيًا و)34( م�ساباً من �لفئة �ل�سالة.

و�لإجر�ء�ت  �لرتتيبات  من  عدد  باتخاذ  �ململكة  قامت  وقد 

�حلازمة، �سملت جمالت عدة بهدف ت�سييق �خلناق على �لعنا�سر 

منها  وماحقتهم،  �لإجر�مية  خمططاتهم  و�إف�سال  �لإرهابية، 

ما ياأتي:

وال�شعوب،  املجتمعات  يهدد  خطرًا  كافة  واأ�شكاله  ب�شوره  الإره��اب  ُيعد 

ويقو�س مظاهر الأمن وال�شتقرار يف البلدان التي ي�شتهدفها، كما اأن �شحايا 

اأو عرق معني، فاجلميع  اأو جن�شية  الأعمال الإرهابية ل ينح�شرون يف دين 

م�شتهدفون، وهذا بكل تاأكيد يتطلب تكثيف اجلهود الدولية يف �شبيل مكافحة 

هذه الظاهرة والق�شاء عليها، ومالحقة مرتكبيها وتقدميهم للعدالة.

اأبرز التفاقيات املتعددة الأطراف يف جمال مكافحة الإرهاب:

مبكافحة  املعنية  ال��دول��ي��ة  وال�شكوك  الت��ف��اق��ي��ات  � 
الإرهاب التي ُتعد اململكة طرفًا فيها:

الأخ��رى  الأف��ع��ال  وبع�س  ب��اجل��رائ��م  اخلا�شة  التفاقيات  y 

املرتكبة على منت الطائرات، )طوكيو/ 1963 م(.

الطائرات،  على  امل�شروع  غري  ال�شتيالء  مكافحة  اتفاقية  y 

)لهاي/ 1970 م(.

�شالمة  �شد  املوجهة  امل�شروعة  غري  الأع��م��ال  قمع  اتفاقية  y 

الطريان املدين، )مونرتيال/ 1970م(.

املتمتعني  الأ�شخا�س  �شد  املرتكبة  اجل��رائ��م  منع  اتفاقية  y 

بحماية دولية مبن فيهم املوظفون والديبلوما�شيون واملعاقبة 

عليها، )نيويورك/ 1973 م(.

)نيويورك/  ال��ره��ائ��ن،  اأخ��ذ  ملناه�شة  الدولية  التفاقية  y 

1979م(.

يف  امل�شروعة  غري  العنف  اأعمال  بقمع  املتعلق  الربوتوكول  y 

املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، امللحق باتفاقية 

الطريان  �شالمة  �شد  املوجهة  امل�شروعة  غري  الأع��م��ال  قمع 
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املدين، )مونرتيال/ 1988م(.

�شالمة  �شد  املوجهة  امل�شروعة  غري  الأع��م��ال  قمع  اتفاقية  y 

 / )روم���ا  ال��ق��اري،  اجل��رف  على  امل��وج��ودة  الثابتة  املن�شاآت 

1988م(.

ك�شفها،  بغر�س  البال�شتيكية  املتفجرات  متييز  اتفاقية  y 

)مونرتيال/ 1991م(.

)نيويورك/  الإره�����اب،  مت��وي��ل  لقمع  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  y 

1999م(.

بالقنابل،  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  لقمع  الدولية  التفاقية  y 

)نيويورك/ 1997م(.

م(. y 1980 /اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، )فيينا

�لتفاقية  �سياغة  يف  �مل�ساركة  �ل��دول  �سمن  من  �ململكة  �أن  كما 

�لدولية ملكافحة �لإرهاب، �لتي ل تز�ل قيد �لإعد�د و�لدر��سة �سمن 

�إطار �لأمم �ملتحدة.

مكافحة  جم��ال  يف  الإقليمية  وال�شكوك  التفاقيات  � 
الإرهاب التي اململكة طرف فيها:

م(. y 1998( ،التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

الدويل،  الإره��اب  ملكافحة  الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  معاهدة  y 

)1999م(.

ملكافحة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  اتفاقية  y 

الإرهاب، )2004م(.

�شالمة  �شد  امل�شروعة  غري  الأع��م��ال  ملكافحة  بغداد  اإع��الن  y 

الطريان املدين، )1989م(.

العربية  الإ�شرتاتيجية  y 

عن  ال�شادرة  الإرهاب  ملكافحة 

وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة 

الداخلية العرب، )1996م(.

ال�شلوك  قواعد  مدونة  y 

مل��ك��اف��ح��ة الإره�������اب ال����دويل 

املوؤمتر  منظمة  م��ن  املعتمدة 

القمة  م��وؤمت��ر  يف  الإ���ش��الم��ي 

الإ�شالمي ال�شابع، )1995م(.

الأمنية  الإ�شرتاتيجية  y 

امل���وح���دة مل��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة 

بالإرهاب  امل�شحوب  التطرف 

اخلليج  التعاون  جمل�س  ل��دول 

العربي، )2003م(.

التعاون الثنائي بني اململكة والدول الأخرى:

مع  ع��دة  �أمنية  �تفاقيات  �ململكة  �أب��رم��ت  �لثنائي  �ل�سعيد  على 

بع�ش �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة يف جمال مكافحة �لإرهاب ومتويله 

�مل�ستبه  �أو  �مل��ت��ورط��ني  �لأ�سخا�ش  ب�ساأن  �لأم��ن��ي��ة  �ملعلومات  وت��ب��ادل 

بتورطهم يف �لأن�سطة �لإرهابية، �إ�سافة �إىل تعاونها �لودي مع �لدول 

�ملعاملة  �أ�سا�ش  على  �أمنية  �تفاقيات  �ململكة  وب��ني  بينها  لي�ش  �لتي 

باملثل، ومن �أبرز �لتفاقيات �لأمنية ومذكر�ت �لتفاهم �لثنائية �لتي 

تعنى  �أحكام  على  ��ستملت  و�لتي  �ل��دول  �ململكة مع عدد من  وقعتها 

مبكافحة �لإرهاب:

اتفاق يف جمال مكافحة اجلرمية بني حكومة اململكة العربية  y 

ال�شعودية وحكومة اإيطاليا )عام 2007م(.

اتفاق بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية وحكومة جمهورية  y 

بولندا للتعاون يف جمال مكافحة اجلرمية )عام 2007م(.

املخدرة  امل��واد  ومكافحة  الأم��ن  جمالت  يف  التعاون  اتفاقية  y 

ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  العقلية  وامل��وؤث��رات 

وحكومة اجلمهورية الرتكية  )عام 2005م(.

وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  ب��ني  ات��ف��اق  y 

اجلمهورية الفرن�شية يف جمال الأمن الداخلي والدفاع املدين 

)عام 2008م(.

اتفاق بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية اأملانيا  y 

الحتادية حول التعاون يف املجال الأمني )عام 2009(.

مذكرة التفاهم للتعاون بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية  y 

وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�شمال ايرلندا يف 

جمال مكافحة الإرهاب ومكافحة املخدرات واجلرمية املنظمة 

)عام 1990م (.
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اتفاقية التعاون الأمني بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية  y 

وجمهورية ال�شني ال�شعبية )عام 2006(.

اتفاق تعاون اأمني بني اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية  y 

اليمنية )عام 1996م (.

العربية  اململكة  بني  اجلرمية  مكافحة  حول  تفاهم  مذكرة  y 

ال�شعودية وجمهورية الهند )عام 2006م(.

ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ني  الأم��ن��ي  للتعاون  اتفاقية  y 

واجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية )عام 2001م(.

ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اأمني  تعاون  اتفاق  y 

وحكومة جمهورية ال�شودان )عام 2005م(.

الداخلية  وزارة  بني  جمرمني  وت�شليم  اأمني  تعاون  اتفاق  y 

عمان  ب�شلطنة  الداخلية  ووزارة  ال�شعودية  العربية  باململكة 

)عام 1990م(.

غري  والجت��ار  الإره��اب  مكافحة  جمال  يف  التعاون  اتفاقية  y 

اململكة  بني  وتهريبها  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�شروع 

العربية ال�شعودية وجمهورية ت�شاد )عام 2007م(.

تعاون اململكة وتن�سيقها على ال�سعيد الدويل يف جمال مكافحة الإرهاب:

ال�شديد  رف�شها  ع��دة  وم��واق��ف  منا�شبات  يف  اململكة  اأك���دت  y 

كان  واأي��ًا  كافة،  و�شوره  باأ�شكاله  لالإرهاب  و�شجبها  واإدانتها 

م�شدره واأهدافه. وانطالقًا من هذا املوقف فقد اأ�شهمت اململكة 

ملواجهة  املبذولة  والدولية  الإقليمية  اجلهود  يف  بفاعلية 

الإرهاب ومتويله.

اململكة ملتزمة بالقرارات الدولية ال�شادرة عن جمل�س الأمن  y 

ذات �شلة مبكافحة الإرهاب ومتويله، ومنها ما يتعلق بتجميد 

القائمة  على  املدرجة  والكيانات  لالأ�شخا�س  العائدة  الأ�شول 

ب�شورة  ون�شري  الأم���ن،  مبجل�س  العقوبات  للجنة  امل��وح��دة 

2001م  لعام   )1373( رقم  الأمن  جمل�س  قرارات  اإىل  خا�شة 

الدوليان  والأم��ن  ال�شالم  لها  يتعر�س  التي  التهديدات  ب�شاأن 

2001م  لعام   )1368  ( ورق��م  الإره��اب��ي��ة،  لالأعمال  نتيجة 

الأعمال  ت�شببها  التي  الدوليني  وال�شلم  الأمن  ب�شاأن تهديدات 

2003م ب�شاأن مكافحة  الإرهابية، والقرار رقم )1456( لعام 

امل�شتوى،  رفيعة  الأمن  جمل�س  جل�شة  خالل  وال�شادر  الإرهاب 

ورقم )1390( لعام 2002م ب�شاأن احلالة يف اأفغان�شتان، ورقم 

)1455( لعام 2003م ب�شاأن التهديدات التي يتعر�س لها ال�شالم 

والأمن الدوليان الناجمة عن الأعمال الإرهابية.

الأر�شدة  جتميد  الإط��ار  ه��ذا  �شمن  اململكة  اإج���راءات  وم��ن  y 

الأمن  جمل�س  لقرار  ا�شتنادًا  طالبان  حلركة  املالية  والأ�شول 

رقم )1267( لعام 1999م، وجتميد اأر�شدة الأ�شخا�س الواردة 

اأ�شماوؤهم يف القوائم ال�شادرة من جمل�س الأمن ا�شتنادًا لقرار 

اململكة  عملت  كما  2000م،  لعام   )1333( رقم  الأمن  جمل�س 

لدن  بن  لأ�شامة  امل�شرفية  احل�شابات  جتميد  على  منفردة 

�شبتمرب  حادثة  قبل  اأي  به  �شلة  على  هم  ومن  1994م  عام 

اململكة بتاريخ  اإىل  ذلك قامت  اإ�شافة  2001م ب�شنوات عدة، 

2001/9/26م باحلجز على قائمة ح�شابات اأفراد ومنظمات 

جمل�س  من  القائمة  تلك  �شدور  وقبل  2001/9/23م  بتاريخ 

الأمن ب�شكل ر�شمي.

اأن�شاأت اململكة جلنة دائمة ملكافحة الإرهاب تتاألف من خرباء  y 

وم�شت�شارين ومتخ�ش�شني يف جمال مكافحة الإرهاب من اجلهات 

التالية: )وزارة الداخلية، رئا�شة ال�شتخبارات  العامة، وزارة 

اخلارجية، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي(، ومن اأبرز مهامها 

الآتي:

�لدول  م��ن  للمملكة  �ل���و�ردة  �لطلبات  ودر����س��ة  تلقي   ���

و�لهيئات �لدولية ذ�ت �ل�سلة مبو�سوع مكافحة �لإرهاب 

و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة حيالها. 

��� مر�جعة قر�ر جمل�ش �لأمن رقم 1373 )لعام 2001م( 

وحت���دي���د �ل��ن��ق��اط �ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب م���ن �مل��م��ل��ك��ة �تخاذ 

�أو تنفيذية ب�ساأنها، و�إب��د�ء ما تر�ه  �إج��ر�ء�ت ت�سريعية 

من مقرتحات حيالها. 

ملا  �ستطلب وفقا  �لتي  �لاحقة  �ململكة  تقارير  �إع��د�د   ���

رقم  �لأم���ن  ق��ر�ر جمل�ش  م��ن   )6( �لفقرة  عليه  ن�ست 

)1373( لعام 2001م. 

��� �إعد�د تقارير �ململكة �لتي قد تطلب منها بناًء على قر�ر�ت 

جمل�ش �لأمن �ل�سادرة لحقاً حول مكافحة �لإرهاب. 

��� در��سة �ملو��سيع �لتي ي�سدر لها �أمر من �للجنة �لعليا 

ملكافحة �لإرهاب يف ما يتعلق مبكافحة �لإرهاب. 

م�شتوى  على  الإره���اب  ملكافحة  عليا  جلنة  اململكة  اأن�����ش��اأت  y 

الداخلية،  )وزارة  التالية:  اجلهات  من  كل  وزراء  م�شاعدي 

النقد  موؤ�ش�شة  وزارة اخلارجية،  العامة،  رئا�شة ال�شتخبارات 
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العربي( ومهامها كالآتي: 

�إليها م��ن مو��سيع  ي��رد  م��ا  ك��ل  در����س��ة   ���

تتعلق مبكافحة �لإرهاب. 

������� در�����س���ة �ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي ت��رف��ع ل��ه��ا من 

�للجنة �لد�ئمة ملكافحة �لإرهاب. 

 ��� �لرفع مبرئياتها عما يجب �تخاذه حيال 

�ملخت�سة  �جلهات  �إىل  �لإره���اب  مكافحة 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لنظامية �لازمة. 

مفتوحة  مبا�شرة  ات�شال  قنوات  اململكة  اأن�شاأت  y 

للتن�شيق مع املنظمات والهيئات الدولية والدول 

الإره���اب  مكافحة  جم��ال  يف  للتعاون  الأخ���رى 

اململكة  ووف��د  اخلارجية،  وزارة  عرب  ومتويله 

الدائم لدى الأمم املتحدة. 

�شاركت اململكة يف اأعمال اللجنة ال�شاد�شة )اللجنة القانونية(  y 

على  املدرج  البند  مناق�شة  خالل  من  وذلك  املتحدة،  الأمم  يف 

على  الق�شاء  اإىل  الرامية  )التدابري  املعنون  الأعمال  جدول 

الإرهاب الدويل( منذ اأن مت اإدراجه على جدول اأعمال دورات 

اجلمعية العامة عام  1972م. 

الع�شرين   جمموعة  اجتماعات  يف  بفعالية  اململكة  �شاركت  y 

املجموعة  من  ال�شادرة  التو�شيات  تنفيذ  وكذلك   ،)G20(

واملتعلقة مبكافحة متويل الإرهاب. 

 ) y FATF( خ�شعت اململكة لتقييم امل�شرتك من فريق العمل املايل

يف �شبتمرب 2003م، وقد اجتازت التقييم اأثناء اجتماع الفريق 

الذي انعقد يف مدينة باري�س ب�شهر فرباير 2004م، كما تعاونت 

يف  مقره  خارج  للفريق  موؤمتر  اأول  لعقد   )FATF( مع  اململكة 

عام 1994م باملعهد امل�شريف بالريا�س، كما خ�شعت لتقييم اآخر 

ملكافحة  العملية  واملمار�شات  الت�شريعات  �شاماًل  2010م  عام 

غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب كافة، وا�شتطاعت  اجتياز هذا 

2004م،  عام  يف  �شابقه  من  تعقيدًا  اأكرث  يعترب  الذي  التقييم 

العربية  ال��دول  بني  من  الأوىل  املرتبة  اململكة  احتلت  حيث 

من  لديها  اململكة  اأن  على  يدل  مما  دوليًا،  العا�شرة  واملرتبة 

على  اخلناق  ت�شييق  يكفل  ما  العملية  واملمار�شات  الت�شريعات 

مرتكبي جرائم الإرهاب. 

( على  y IMF( قامت اململكة بالتفاق مع �شندوق النقد الدويل

يف  املالية  القطاعات  تقييم  برنامج  بتنفيذ  ال�شندوق  قيام 

حيث  2004م،  عام  من  الأول  الربع  خالل    )FSAP( اململكة 

مكافحة  جمال  يف  اململكة  جهود  تقييم  الربنامج  هذا  ت�شمن 

متويل الإرهاب وغ�شل الأموال. 

�شبق للمملكة تنظيم وا�شت�شافة عدد من الفعاليات الدولية يف  y 

جمال مكافحة الإرهاب، اأبرزها: 

�ل��دويل ملكافحة �لإره��اب( �لذي عقد يف مدينة  ��� )�ملوؤمتر 

و�سدر  /2005م،  �أغ�سط�ش   8  -  5 �ل��ف��رتة  خ��ال  �ل��ري��ا���ش 

عنه عدد من �لتو�سيات �ملهمة يف جمال مكافحة �لإرهاب 

�ملوؤمتر  �ململكة خال  �لأم��و�ل. وقد تبنت  ومتويله وغ�سل 

�إن�ساء مركز دويل ملكافحة �لإره��اب و�لذي ل تز�ل  �قرت�ح 

فكرته قيد �لدر��سة. 

�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لأول  �لإقليمي  �لآ�سيوي  �لجتماع   ���  

و�ملوؤ�س�سات  للقانون  �ملنفذة  �جلهات  بني  بالتعاون  �خلا�ش 

يناير2002م   30  -  28 �لفرتة  خ��ال  عقد  �ل��ذي  �مل�سرفية 

�ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  ملوؤ�س�سة  �لتابع  �مل�سريف  �ملعهد  يف 

بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية �ل�سعودية. 

��� موؤمتر دويل بعنو�ن )موقف �لإ�سام من �لإرهاب( و�لذي 

�لإ�سامية  �سعود  بن  �لإم��ام حممد  تنظيمه يف جامعة  مت 

ملعاجلة ق�سايا �لإرهاب و�لعنف و�لغلو )عام2004م(. 

�للقاء�ت،  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ململكة  م�����س��ارك��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة   �������

و�لندو�ت، و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبكافحة �لإرهاب. 
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ال�سعيد  على  اململكة  اتخذتها  التي  والتدابري  الإجــراءات  اأبرز 

الداخلي يف جمال مكافحة الإرهاب: 

اأ �� الإطار الت�شريعي: 

ولئحته  م  y 2003 ع���ام  يف  �لأمو�ل”  غ�سل  مكافحة  “نظام  ���س��در 

�لعاقة،  ذ�ت  �ملخت�سة  �جلهات  من  �إع��د�ده��ا  مت  �ل��ذي  �لتنفيذية، 

ت�سمل  م�سددة  عقوبات  و�إي��ق��اع  �لإره����اب،  متويل  جت��رمي  وت�سمنا 

�رتكابه جرمية  �ملالية بحق كل من يثبت  تقييد �حلرية و�لغر�مة 

متويل �لإرهاب، مع م�سادرة �لأمو�ل و�ملتح�سات حمل �جلرمية.

�أعمال �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �خلريية وللتحقق  �إىل تنظيم  �سعياً  y 
�أمو�ل �لتربعات �لتي مت جمعها �سيقت�سر ��ستخد�مها يف  �أن  من 

يف  �لأم���و�ل  تلك  ت�ستخدم  ل  وحتى  �لإن�سانية،  �خل��دم��ات  جم��ال 

�جلمعيات  “لئحة  �ململكة  �أ���س��درت  فقد  م�سروعة،  غري  �أن�سطة 

لها �جلمعيات  تخ�سع  �لتي  1990م  عام  و�ملوؤ�س�سات �خلريية” يف 

�خل��ريي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل���د�خ���ل، ك��م��ا �أ����س���درت �ململكة 

�لقو�عد �لتنفيذية لائحة يف عام 1991م، و�نطاقاً من �لائحة 

فاإنه يحظر قيام �أي جمعية مبز�ولة �ملهام �خلريية، مبا يف ذلك 

وز�رة  ل��دى  م�سجلة  تكن  مل  م��ا  �لهبات،  وق��ب��ول  �لتربعات  جمع 

�ل�سوؤون �لجتماعية  �لائحة لوزير  �ل�سوؤون �لجتماعية، وتتيح 

�أو  �أهد�فها،  �أي جمعية خريية يف حال خرجت �جلمعية عن  حل 

يف  ت�سرفت  �إذ�  �أو  �لأ�سا�سي،  لنظامها  ج�سيمة  خمالفة  �رتكبت 

�أمو�لها يف غري �لأوجه �ملحددة لها، �أو �إذ� خالفت �لنظام �لعام �أو 

�لآد�ب �لعامة �أو �لتقاليد �ملرعية يف �ململكة.

)�لهيئة  با�سم  خ��ريي��ة  هيئة  �لإط����ار  ه��ذ�  �سمن  �ململكة  �أ�س�ست  كما  y 
ل��اإغ��اث��ة و�لأع���م���ال �خل��ريي��ة يف �خل����ارج( وذلك  �لأه��ل��ي��ة  �ل�سعودية 

�ل�سعودية  �جلهة  لتكون  2004م  عام  يف  )�أ/1(  �مللكي  �ملر�سوم  مبوجب 

ومت  �خل��ارج.  يف  خريية  ن�ساطات  مبمار�سات  نظاماً  �ملخولة  �لوحيدة 

حظر �أي جهة �أهلية �أو فردية من ممار�سة �أي ن�ساط خريي يف �خلارج، 

�أو تقدمي تربعات �أو م�ساعد�ت عينية �إل عن طريق �لهيئة �مل�سار �إليها، 

وباأن كل من يخالف ذلك �سيكون عر�سة للمحا�سبة �حلازمة. 

من �ملعلوم لدى �جلميع وجود عاقة بني جتار �ملخدر�ت ومتويل  y 
جلر�ئم  �لت�سدي  باأهمية  �ململكة  قناعة  من  و�نطاقاً  �لإره���اب، 

�ملخدر�ت وبالتايل �لق�ساء على �جلر�ئم �لأخرى �ملرتبطة بها مثل 

“نظام  2005م  �ململكة يف عام  �أ�سدرت  �لأم��و�ل ونحوه فقد  غ�سل 

�أحكام  على  ��ستمل  �لعقلية” �ل��ذي  و�مل��وؤث��ر�ت  �ملخدر�ت  مكافحة 

و�ملوؤثر�ت  �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  �سملت  متنوعة 

�لعقلية كافة، وماحقة �لأ�سخا�ش �ملتورطني يف �لجتار فيها �أو 

تهريبها �أو ترويجها ومعاقبتهم، و�لتعاون مع �لدول �لأخرى يف 

ومر�قبة  وغريها،  �ملر�قب  �لت�سليم  عمليات  عرب  �ملكافحة  جمال 

�ل�سائف �لكيميائية و�لتي تدخل يف ت�سنيع �ملو�د �ملتفجرة وبوجه 

عام فاإنه يطبق على مهربي �ملخدر�ت ومروجيها يف �ململكة عقوبات 

�سارمة تعترب من �سمن �لأ�سد بني مثياتها يف دول �لعامل. 

�لأم����و�ل  غ�سيل  عمليات  ملكافحة  �لأرب���ع���ني  �ل��ت��و���س��ي��ات  تطبيق  y 
�لت�سع  و�لتو�سيات   ،)FATF( �مل��ايل  �لعمل  فريق  من  �ل�سادرة 

�خلا�سة مبكافحة متويل �لإرهاب. 

قامت �ململكة بو�سع ت�سريعات وتعليمات للقطاع �مل�سريف و�ملايل،  y 
مببد�أي  ت��اأخ��ذ  �ملالية  و�لقطاعات  �لبنوك  �أن  م��ن  للتاأكد  وذل��ك 

�حليطة و�حلذر، و�أن �إجر�ء�تها �لد�خلية متكن من معرفة هوية 

�لعماء، و�لأن�سطة و�لعمليات �لتي يقومون بها، كما قامت باتخاذ 

عدة �إجر�ء�ت لتدعم �لإطار �لقانوين لها.

باإ�سد�ر  م  y 1995 ع��ام  يف  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  قامت 

عمليات  ومكافحة  ملنع  كافة  �ل�سعودية  للبنوك  ��سرت�سادي  دليل 

غ�سل �لأم��و�ل، وه��ذه �لإر���س��اد�ت م�ستمدة مما ورد يف �لتو�سيات 

�لأرب����ع����ني، وم��ن��ه��ا م��ر�ق��ب��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����س��ب��وه��ة، و�ل��ت��ب��ل��ي��غ عن 

�لأن�سطة �مل�ستبه بها �إىل �جلهات �ملخت�سة و�إ�سعار موؤ�س�سة �لنقد 

ومبادئ جلنة  �أي�ساً  �لإر�ساد�ت متو�ئمة  �ل�سعودي، وهذه  �لعربي 

بازل �خلا�سة بالإ�سر�ف على هذه �مل�سارف و�ملمار�سات �لدولية يف 

�لقطاع �لبنكي، وقد مت حتديث هذه �لإر�ساد�ت و�إ�سد�رها مبوجب 

تعميم �ملوؤ�س�سة للبنوك �ل�سعودية كقو�عد لعمليات مكافحة غ�سل 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب. 
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و�لقو�عد  �لتجارية  �لبنوك  يف  �حل�سابات  فتح  قو�عد  �إ�سد�ر  مت  y 
�لعامة لت�سغيلها عام 2002م وت�سمل ما ت�سمنته �ملعايري �لدولية 

عميلك”  “�عرف  م��ب��د�أ  مثل  �لبنكية،  باحل�سابات  �لعاقة  ذ�ت 

ومعايري �للتز�مات �لتعاقدية �لنظامية ما بني �لعماء و�لبنوك 

�ل�سادرة من جلنة بازل بهدف حماية �لقطاع �مل�سريف يف مو�جهة 

مت  كما  �لأم����و�ل،  غ�سل  وعمليات  و�مل��ال��ي��ة  �لقت�سادية  �جل��ر�ئ��م 

�إ�سافة قو�عد �إحلاقية لها يف عام 2003م. 

�أو  �أف���ر�د  م��ن  �ململكة  يف  �ملقيمني  لغري  بنكية  ح�سابات  فتح  منع  y 
�ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  من  �ملو�فقة  �أخ��ذ  قبل  �سركات 

وبناًء على مربر�ت مقبولة لديها. 

مت تنفيذ بر�مج تدريب يف هذ� �ملجال خا�ساً بالبنوك، وهيئة �لتحقيق  y 
و�لإدعاء �لعام، وم�سلحة �جلمارك، وغريها من �جلهات و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية، �إ�سافة �إىل عقد بر�مج تدريبية بالتعاون مع جامعة نايف 

�لتدريب  �لأمنية، ومدينة  �مللك فهد  �لأمنية، وكلية  للعلوم  �لعربية 

بالأمن �لعام، وجميع تلك �لرب�مج �لتدريبية مت تقدميها من خرب�ء 

من موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل 

ومتويل �لإرهاب. 

ب �� الإطار الإداري والتنظيمي: 

�ل�سعودي،  �لعربي  �لنقد  �لأم��و�ل يف موؤ�س�سة  �إن�ساء وحدة غ�سيل  y 
مزودة مبوظفني ذوي تدريب وكفاءة عالية، كما مت �إن�ساء وحدة 

ملكافحة غ�سل �لأمو�ل بوز�رتي �لعدل و�لتجارة و�ل�سناعة. 

�لتاأكد  �ل�سعودية، مهمتها  �لبنوك  �أم��و�ل يف  �إن�ساء وح��د�ت غ�سل  y 
و�إباغ  �أن�سطة م�سبوهة،  �أو  �أم��و�ل  من عدم وجود عمليات غ�سل 

�جلهات �لأمنية يف حالة �ل�ستباه وكذلك �إ�سعار �ملوؤ�س�سة.

غ�سل  لعمليات  خا�سة  عناية  ب��ذل  على  �ل�سعودية  �لبنوك  ح��ث  y 
)جلنة  �لبنوك  تلك  يف  �ملختلفة  �للجان  �إىل  وتوجيهها  �لأم���و�ل 

لتبادل  �لح��ت��ي��ال...(  جلنة  �لعاملني،  �ملديرين  جلنة  �لعمليات، 

�ملعلومات وتوحيد �جلهود. 

�لد�خلية، مهمتها  ب��وز�رة   ) y FIU( ملالية� �لتحريات  �إن�ساء وحدة 

�لتعامل مع ق�سايا غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، و�لتن�سيق مع 

وحدة غ�سل �لأمو�ل مبوؤ�س�سة �لنقد. 

موؤ�س�سة  ومقرها  �لأم���و�ل  غ�سل  ملكافحة  �لد�ئمة  �للجنة  �إن�ساء  y 
وز�ر�ت  �سبع  ع��ن  ممثلني  م��ن  م�سكلة  �ل�����س��ع��ودي  �ل��ع��رب��ي  �لنقد 

كافة  م��ع  �لتعامل  مهمتها  �ل��ع��اق��ة،  ذ�ت  �حلكومية  و�لإد�ر�ت 

�ملو��سيع �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل. 

�لد�ئمة  �للجنة  يف  �ملمثلة  �حلكومية  �لإد�ر�ت  جميع  يف  �أن�سئت  y 
�لأم���و�ل  غ�سل  مبكافحة  خا�سة  �أق�����س��ام  �لأم����و�ل  غ�سل  ملكافحة 

ملتابعة عمليات غ�سل �لأمو�ل كافة و�لتن�سيق �ملبا�سر يف ما بينهما 

وبني وحدة �لتحريات �ملالية.

حركة  مر�قبة  �خت�سا�سها  من  �لتي  �ملالية  �ل�سوق  بهيئة  �أن�سئت  y 
�لأ�سهم وعدم �لتاعب يف �أ�سهم �ل�سركات �لتي من �ساأنها �لدخول 

يف عمليات غ�سل �لأمو�ل. 

�لإره����اب  مبكافحة  �ملعنية  و�لأب���ح���اث  �خل����رب�ت  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  y 
ومتويله، وتبادلها على كل �مل�ستويات �لإقليمية و�لدولية. 

زيادة �لت�سالت و�لتن�سيق و�لتعاون �لأمني، وتبادل �ملعلومات مع  y 
�لدول �ل�سديقة للت�سدي لظاهرة �لإرهاب ومتويله. 

جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �لأمنية  و�لبحوث  �لدر��سات  وت�سجيع  دعم  y 
مكافحة �لإرهاب ومتويله. 

تطوير �لإعام �لأمني �ملوجه للتوعية بخطورة �لظو�هر �مل�ستجدة  y 
كظاهرة �لإرهاب. 

وغري  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  خمتلف  ب��ني  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  y 
�لأمنية يف �لت�سدي جلر�ئم �لإرهاب. 

مو��سلة تعزيز وتطوير �لأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �لعاقة مبكافحة  y 
�لإرهاب و�جلر�ئم بوجه عام. 

ج� �� الإطار الق�شائي: 

�ل�سلطة  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن  متخ�س�سة  حم��ك��م��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �أن�����س��اأت  y 
وجر�ئم  ومتويله  �لإره���اب  جر�ئم  يف  بالنظر  تخت�ش  �لق�سائية 

�لأحكام  م��ن  ع����دد�ً  �ملحكمة  ه���ذه  �أ����س���درت  وق���د  �لأم�����و�ل،  غ�سل 

�لق�سائية يف جر�ئم �إرهابية وجر�ئم غ�سل �لأمو�ل. 

�لإرهابية  باجلر�ئم  �سلة  ذ�ت  للق�ساة  تدريبية  بر�مج  تنفيذ  مت  y 
وغ�سل �لأم��و�ل و�جلر�ئم �لقت�سادية وطرق مكافحتها، وكل ما 

�أهد�ف  �أب��رز  ب�ساأن هذه �جلر�ئم، وكان من  ي�ستجد من تطور�ت 

وت�سليط  مهار�تهم  و�سقل  �لق�ساة  ق���در�ت  زي���ادة  �ل��رب�م��ج  ه��ذه 

�ملحلية  و�جلهود  و�لإ�سر�فية  �لرقابية  �جلهات  دور  على  �ل�سوء 

و�آث���ار غ�سل  �لأم����و�ل وخم��اط��ر  ملكافحة ج��ر�ئ��م �لإره����اب وغ�سل 

�إىل  �إ�سافة  �لأخ���رى،  باجلر�ئم  �لأم���و�ل  غ�سل  وعاقة  �لأم���و�ل 

�جلهود �لدولية يف هذ� �ملجال.
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n والة األمر حريصون على حفظ »حقوق 

ارتكاب  في  تورطوا  الذين  المتهمين« 
جرائم إرهابية ضد الوطن والمواطن

لهجمة شرسة  المملكة  تعرض  رغم   n

أي  تتخذ  لم  أنها  إال  الضالة«  »الفئة  من 
إجراءات استثنائية ضد المتهمين

معالي مدير الأمن العام

: الفريق �سعيد بن عبداهلل القحطاني لـ 

التدريبات التي تلقتها 
قوات األمن الخاصة 

أثبتت فاعليتها أثناء 
مواجهاتها الميدانية 

للفئة الضالة

ا�شت�شافت مجلة  ، في عددها الثاني، على �شفحاتها معالي مدير 

الأمن العام الفريق �شعيد بن عبداهلل القحطاني، الذي اأكد في حواره هذا 

على الكثير من الأمور والق�شايا التي تهم من�شوبي الأمن والمواطن، تلك 

المنظومة الأمنية التي تحظى باهتمام ولة الأمر في مملكتنا الغالية، 

التي تقوم على حفظ اأمن الوطن والمواطن.

قال معالي مدير الأمن العام: “اإن التعامل مع الآخر يتطلب مد ج�شور 

الأمن  رجل  بين  الُخلق  وح�شن  والل��ت��زام  ال�شدق  على  المبنية  الثقة 

الذين  الأمن  بمن�شوبي  الرقي  اأهمية  اإلى  حواره  في  واأ�شار  والمواطن”، 

مع  الراقي  التعامل  كيفية  في  دورات  باإعطائهم  الجمهور  مع  يتعاملون 

من  الوطن  لحماية  الأمن  لرجال  التدريب  اأهمية  اإلى  وتطرق  الجمهور، 

المترب�شين به من الإرهابيين، واإلى اأ�شياء اأخرى كثيرة تهم رجل الأمن 

والمواطن... فاإلى ن�س الحوار:        

حاوره - مدير التحرير:
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بوجود  الخا�شة  الأم��ن  ق��وات  ت�شرفت   

معاليكم في معية �شاحب ال�شمو الملكي م�شاعد 

رعاية  اأثناء  الأمنية  لل�شوؤون  الداخلية  وزير 

الأمن  ق��وات  وتطبيقات  تمارين  لجميع  �شموه 

التدريب  م�شتوى  معاليكم  يرى  كيف  الخا�شة، 

والتجهيزات في القوات؟

�لأم��ن��ي��ة بمر�فقة  �ل��ق��ط��اع��ات  ق���ادة  م��ع زم��ائ��ي  ••  ت�سرفت 
�ساحب �ل�سمو �لملكي م�ساعد وزير �لد�خلية لل�سوؤون �لأمنية �أثناء 

وبد�ية  �لخا�سة،  �لأم��ن  ق��و�ت  وتطبيقات  تمارين  فعاليات  رعايته 

وهذه  �لميد�ني،  �لأد�ء  على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�ش  �ل��ت��دري��ب  نجاح  ف��اإن 

�لتي تلقتها،  �لتدريبات  �أثبتت فاعلية  �لقو�ت، وباقي قو�ت �لأمن، 

�أثناء مو�جهاتها �لميد�نية للفئة �ل�سالة، في كل مناطق �لمملكة، 

وتمرين �لقو�ت �لذي �ساهدناه �أدخل �ل�سرور و�لبهجة على قلوبنا، 

نظر�ً لاأثر �لو��سح للتدريب �لناجح �لذي تلقاه من�سوبو �لقو�ت 

دوره  وف��رد  �سابط  كل  فيها  �أدى  �لتي  �لعالية  �لمهنية  خ��ال  من 

فاإلى  �ل��ح��ا���س��رون..  ومعه  �لم�ساعد  �سمو  �إع��ج��اب  ح��ازت  بطريقة 

مزيد من �لرقي و�لتقدم.

اإعالميين  ناطقين  وجود  المالحظ  من   

ما مدى  المملكة،  »ال�شرط« في جميع مناطق  ل� 

واإلحاقهم  تاأهيلهم  يتم  وهل  ذلك؟  مثل  جدوى 

بدورات متخ�ش�شة؟

�لمتحدث  دور  تفعيل  �أق���رت  عندما  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �إن    ••
�لر�سمي للوز�رة، وكذلك م�سروع �لناطقين �لإعاميين في »�سرط« 

�لر�هن  �ل��و���س��ع  يفر�سه  مطلب  ذل��ك  �أن  ت���درك  ك��ان��ت  �ل��م��ن��اط��ق، 

و�لتطور �لتقني و�ل�سفافية �لإعامية في �لعمل �لأمني، فما يقدم 

�لمو�طن  جانب  �إل��ى  فيه،  ي�سارك  جماعياً  عمًا  ُيعد  خدمات  من 

�أنها ر�فد  �إليها على  �لتي ننظر  و�لمقيم، و�سائل �لإعام �لمحلية 

�أ�سخا�ساً  نحدد  وعندما  �لوطن،  ه��ذ�  �أم��ن  تحقيق  في  مهم  �أمني 

للتو��سل مع و�سائل �لإعام فاإن ذلك ل يخرج عن نطاق تاأكيد هذ� 

�لتعاون وهذه �ل�سر�كة �لتي ن�سعى �إلى تاأكيدها مع و�سائل �لإعام 

وفق مجموعة من �ل�سو�بط و�لآليات �لتي تحدد لو�سائل �لإعام 

طريقة �لح�سول على �لمعلومات و�لبيانات بكل ي�سر و�سهولة، وتبرز 

من  �نطاقاً  �سدق،  بكل  مطروحة  ق�سية  �أو  مو�سوع  �أي  حقيقة 

�أ�س�ش �ل�سيا�سة �لإعامية في �لمملكة �لتي ُتغلٍّب م�سلحة �لجماعة 
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م�سلحة  هناك  �أن  �إل��ى  ت�سير  �لعامة  فالنظرة  �لفرد..  م�سلحة  على 

�إلى  ي�سعى  �لعام  و�لأم��ن  �لمعلومات،  نقل  متبادلة من خال عملية 

�لإعام �ل�سحيح و�ل�سحافي �لمن�سبط �لذي يبحث عن �لمعلومة، 

ومن هنا يلتقي �لطرفان في �سر�كة �إيجابية قو�مها �لتكاتف و�إبر�ز 

�لحقيقة من دون تحريف.

�أم���ا ع��ن �ل�����دور�ت و�ل��م��ل��ت��ق��ي��ات �ل��ت��ي ن��ف��ذت ل��ت��اأه��ي��ل �لناطقين 

�لجانب  ه��ذ�  على  �لعام  �لأم��ن  عمل  فقد  وم�ساعديهم  �لإعاميين 

منذ وقت مبكر وحظي بالدعم غير �لمحدود من قبل �سيدي �ساحب 

لرئي�ش  �لثاني  �لنائب  عبد�لعزيز  ب��ن  نايف  �لأم��ي��ر  �لملكي  �ل�سمو 

م�ستمرة  وبمتابعة  نائبه  و�سمو  �لد�خلية  وزي��ر   – �ل���وزر�ء  مجل�ش 

لل�سوؤون  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  �لملكي  �ل�سمو  �ساحب  ل��دن  م��ن 

�لأمنية، حفظهم �هلل جميعاً، مما َمكَّن �لأمن �لعام من تحقيق كثير 

من �لتطلعات �لتي �أ�سهمت في نجاح مهمة �لناطق �لإعامي، �إذ تم 

�إلى  تهدف  �لتي  �لعمل  وور���ش  و�لملتقيات  �ل���دور�ت  ع��دد من  تنفيذ 

�لإع��ام لتوحيد م�سدر  �لم�ستمر مع و�سائل  �لتو��سل  تاأ�سيل مبد�أ 

�لمعلومة �لمن�سبطة، �إ�سافة �إلى رغبة �لأمن �لعام لتكوين عاقات 

بالمعلومة  لتزويدهم  �ل�سحف  ومندوبي  م��ح��رري  م��ع  جيدة  عمل 

�لازمة في �لوقت �لمنا�سب و�ل�سرعة �لمطلوبة وب�سكل موثق، وهذ� 

�لأمر من �ساأنه �أن ُيَغيٍّب �لم�سادر �لتي قد ل تتوفر �لمعلومة لديها 

بجو�نبها كافة، كما �أنه ي�سهل لو�سائل �لإعام �لتعاطي مع مو��سيع 

ثابتة  �لحمد ي�سير بخطى  �لم�سروع وهلل  �أكثر �سمولية، وهذ�  �أمنية 

بكل مكوناته �لمعرفية و�لتدريبية في �سوء �آلية و��سحة و�أطر تخدم 

تحقيق �لهدف �لأ�سمى من هذه �ل�سر�كة، حتى �أنه �أ�سبح في �لوقت 

�لحا�سر تجربة ناجحة ��ستفادت منها �لكثير من �لجهات �لحكومية 

�لتي �سارعت �إلى ��ستحد�ث ناطقين با�سمها، لذلك، و�إنفاذ�ً لتوجيهات 

�ساحب �ل�سمو �لملكي �لأمير محمد بن نايف م�ساعد وزير �لد�خلية 

ل��ل�����س��وؤون �لأم��ن��ي��ة، حفظه �هلل، �ل���ذي ي��ول��ي ه��ذ� �لأم���ر ج��ل عنايته 

و�هتمامه، فاإنه من �سمن �لدور�ت �لتي �ألحق �لناطقون �لإعاميون 

وو�سائل  �أجهزة  مع  �لتعامل  فن  »دورة  �لد�خل  في  بها  وم�ساعدوهم 

�لإعام، ودورة �لإعام و�لأزمات و�لأ�س�ش و�ل�ستر�تيجيات، وملتقى 

مع  �لتو��سل  وملتقى  �لعام،  �لأم��ن  في  عقد  �ل��ذي  �لم�سوؤول  �لن�سر 

و�سائل �لإعام بح�سور عدد من من�سوبي �ل�سحف �ل�سعودية، وكذلك 

�ل�ستفادة من �ل��دور�ت �لتي عقدت خارج �لمملكة وتمثلت في  دورة 

�إلى �لماأ و�لعر�ش �لجيد«، �لتي عقدت بجمهورية م�سر  »�لتحدث 

�لعربية، ودورة »�لكتابة �لموؤثرة«، �لتي عقدت بالجمهورية �لتون�سية، 

و�لم�ساركة في كثير من �لدور�ت �لمتخ�س�سة �لتي عقدت بالتعاون 

وغيرها،   �لأمنية  للعلوم  �لعربية  نايف  كجامعة  حكومية،  جهات  مع 

�لتي  �ل��زي��ار�ت  �إل��ى   �إ�سافة  وم�ساعديهم،  �لناطقين  �أد�ء  رفع  بهدف 

لتوثيق  �لمناطق  »�سرط«  في  �لجانب  ه��ذ�  في  �لمخت�سون  بها  ق��ام 

�لمبا�سرة  و�ل��ل��ق��اء�ت  ب��ال��زي��ارة  كافة  �لمحلية  �ل�سحف  م��ع  �لعاقة 

ب�سفة م�ستمرة.

n تم إنشاء إدارة شعبة “حقوق اإلنسان” في كثير 
من مناطق المملكة لنشر ثقافة الحقوق

n تبنت الدولة أسلوب “المناصحة” إلصالح حال المتطرفين 
وحفظ حقوقهم وعودتهم إلى صوابهم مرة أخرى
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ماذا عن الجهود التوعوية التي يقوم 
 

بها الأمن العام؟

تبعاً  تتعدد  �لعام  �لأم��ن  بها  يقوم  �لتي  �لتوعوية  �لجهود   ••
للمنا�سبات و�لحتياج و�لماحظة �لمنطقية، فهناك جو�نب نركز 

و�لمقيم من  �لمو�طن  بتوعية  ترتبط  ما  د�ئ��م، وهي  ب�سكل  عليها 

بع�ش �لظو�هر �ل�سلبية، �سو�ًء كانت مرورية �أو �أمنية، كذلك �لجهود 

�لمجتمعية،  و�لموؤ�س�سات  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة  م��ع  متو��سلة 

�إذ  وو�سائل �لإعام �لمختلفة، على ر�أ�سها وز�رة �لثقافة و�لإع��ام، 

نعمل على بث ر�سائل ت�ستهدف توعية �لنا�سئة بالكثير من �لمخاطر، 

كما �أننا نقوم دوماً من خال �لمو��سم، كالإجازة �ل�سيفية و�لأعياد 

و�لحج، باإطاق حمات توعوية ت�ستهدف �لمو�طن و�لمقيم، وهذه 

جميعاً تاأخذ ن�سيبها من �لهتمام و�لعناية، �إ�سافة �لى ما نقدمه 

من توعية لمن�سوبي �لأمن �لعام �سمن برنامج �لتطوير و�لتثقيف 

�لأمني من خال ما تم تقديمه من بر�مج تتمثل في »برنامج فن 

�لتعامل  مهار�ت  وبرنامج  �لمعرفي،  �لت�سال  وبرنامج  �لت�سال، 

مع �لجمهور«، حيث نفذت هذه �لبر�مج في مناطق �لمملكة كافة 

�لتي تحمل م�سموناً مجمًا: »�إن �لتعامل مع �لآخرين يتطلب مد 

ج�سور �لثقة �لمبنية على �ل�سدق و�للتز�م وح�سن �لخلق بين رجل 

�لأمن و�لمو�طن، وقد تحقق �ل�سيء �لكثير من هذه �لبر�مج �لتي 

�أ�سهمت وهلل �لحمد في بلورة روح �لتعاون و�لتكاتف �لذي يتمثل في 

دور �لمو�طن �لذي ي�سهم في تعزيز م�سيرة �لأمن بتكاتفه وتعاونه 

بالمعروف  و�أم��ر  �لبر  على  تعاون  �هلل  عند  نحت�سبه  �ل��ذي  �ل��د�ئ��م 

تف�سير�ت  �إع��ط��اء  على  حري�سون  فنحن  لذلك  �لمنكر،  عن  ونهي 

�إيجابية ل�سلوك ونو�يا �لآخرين، وهذ� �لتف�سير �لإيجابي من �ساأنه 

من  و�لمقيم  و�لمو�طن  جانب  من  �لأم��ن  بين  �لعاقة  يقوي  �أن 

�إليه  ننظر  �لآخ��ر  ي�سدر من  �ل��ذي  �ل�سلبي  فال�سلوك  �آخ��ر،  جانب 

تطبيق  خ��ال  من  �إ�ساحه  بالتعاون  يمكننا  خارجي  �سلوك  باأنه 

�لأنظمة و�لتعليمات �لمحددة، فالأمن �لعام با �سك د�ئماً حري�ش 

على تنفيذ دور�ت ق�سيرة لمن�سوبيه متى تطلب �لأمر لتوجيههم 

ومر�كز  �لميد�ن  ف��ي  �لعاملين  خ�سو�ساً  �أد�ئ�����ه��م،  م�ستوى  ورف��ع 

د�ئمة،  ب�سفة  بالجمهور  �للتقاء  عملهم  يتطلب  �ل��ذي  »�ل�سرط« 

لاأمن  �لعامة  �لإد�رة  خ��ال  م��ن  �ل��ع��ام  �لأم���ن  نفذ  �أن  �سبق  وق��د 

و�لحماية برنامج �لإر�ساد �لجتماعي و�ل�سلوكي لتعريف من�سوبي 

�لأمن �لعام بال�سطر�بات �ل�سلوكية و�لجتماعية، وكيفية �لتعامل 

معها، وكيفية �لتعامل مع �أنماط �ل�سلوك �لب�سري �لمتعددة، وهذ� 

ما يلزم رجل �لأمن �أن يختار �لأ�سلوب �لذي يتنا�سب مع كل نمط 

من �أنماط هذ� �ل�سلوك.

�لتوجيهية  �ل��ر���س��ائ��ل  م���ن  �ل��ك��ث��ي��ر  ي��ق��دم  �ل���ع���ام  �لأم�����ن  �أن  ك��م��ا 

لمن�سوبيه، م�ستخدمين �لو�سائل �لإعامية �لمتاحة كافة، معتمدين 

باإنتاج  قامت  �لتي  و�لمتخ�س�سة  �لموؤهلة  �لكو�در  من  مجموعة  على 

�لكثير من ر�سائل �لإعام و�لتوعية، �سو�ًء كانت تلفزيونية �و �إذ�عية �أو 

�سحافية، �إ�سافة �إلى ما يتم �إنتاجه من  »بر�سور�ت« �أو مطويات هادفة، 

�لإ�ستر�تيجية  �أو كتيبات متخ�س�سة موجهة لل�سباب ولاأطفال وفق 

�لتوعوية �لتي يتم �إقر�رها كل عام.
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 يعلم معاليكم مدى الأهمية الكبرى 

المتغيرات  ظ��ل  ف��ي  خ�شو�شًا  ل��ل��ت��دري��ب، 

الأمنية وتطور الجريمة المنظمة منها ذات 

ال�شبغة العالمية، اأين يقع التدريب في �شلم 

الأولويات لديكم؟

بناء  من  جعلت  �لتي  �لر�سيدة  لقيادتنا  ثم  �أوًل،  هلل  �لحمد   ••
�لإن�سان هدفاً من �أهد�فها �لأ�سا�سية منذ عهد �لموؤ�س�ش جالة �لملك 

�لنهج،  ه��ذ�  على  �أب��ن��اوؤه  بعده  من  �سار  ثم  ل��ه،  �هلل  غفر  عبد�لعزيز، 

�لمعرفة،  رو�فد  وتو�سعت  �لمعارف  �سنوف  وتعددت  �لتعليم  فانت�سر 

�لمبكرة  بد�ياته  �ل�ساأن منذ  ه��ذ�  في  �سباقاً  دوم��اً  ك��ان  �لعام  و�لأم��ن 

�أو  بالقطاع،  يلتحق  �ل��ذي  �لأم��ن  تدريب رجل  �سو�ًء في  �لآن،  وحتى 

تطوير مهارته في جو�نب معينة يحتاجها �لعمل �لأمني، حيث ن�سير 

متخ�س�سة  �إد�ر�ت  تنفيذها  على  ي�سرف  تدريبية  ��ستر�تيجية  وف��ق 

متكاملة بقيادة م�ساعد مدير �لأمن �لعام ل�سوؤون �لتدريب وتنفذها 

مدن ومر�كز �لتدريب �لمنت�سرة في هذ� �لوطن، عاقدين �لعزم باإذن 

�هلل �أن يح�سل كل رجل �أمن على �أ�سبوعين في �لعام كتدريب في �لحد 

�لأدنى، ولكون �لمهمة و��سعة ورغبة في تعدد وتنوع م�سادر �لتدريب 

 17 �أكثر من  �إلى دور �لخت�سا�ش بتوقيع  �لتوجه  و�لمعرفة فقد تم 

�تفاقية تعاون مع �لجامعات �ل�سعودية، كان �آخرها مع جامعة �لملك 

�إذ تقدم �لمعرفة لمن�سوبي �لأمن في كل منطقة في جو�نب  �سعود، 

متعددة منها:

�إد�رة �لوقت، �لحا�سب �لآلي، و�للغة �لإنجليزية، فن �لت�سال، 

�ل�ستر�تيجي،  �لتخطيط  �لأزم��ات،  �إد�رة  �لجمهور،  مع  �لتخاطب 

معتمدين  �لتغيير،  مقاومة  ثقافة  و�لتخطيط،  �لتطوير  دور�ت 

على نهج محدد باأن تكون هذه �لبر�مج ق�سيرة ومركزة، ول تكون 

منها  ي�ستفيد  �أ�س�ش  وف��ق  �لمعرفية  �لر�سالة  وتقدم  وتخدم  مملة 

�لمتلقي من رجال �لأمن، و�لأميز من ذلك �نتقال رجال �لأمن �إلى 

�لجامعات، فمن �لجميل جد�ً �أن نرى من�سوبي �لأمن �لعام في كل 

منطقة يختلطون مع طاب �لجامعة و�أ�ساتذتها ويتبادلون وجهات 

�لنظر مما يكر�ش مبد�أ �لتو��سل مع رجل �لأمن وهذ� جانب مهم، 

ونحن عندما ن�سير بهذ� �لم�سار نعجل من فر�ش �لتدريب و�لتاأهيل، 

ولم يقف �لأمر عند هذ� �لحد فقط بل تم �لعمل على توقيع �أكثر 

�لتدريب،  في  �لمتخ�س�سة  �ل��دور  من  عدد  مع  تعاون  �تفاقية  من 

على  المبنية  الثقة  جسور  بناء  من  بد  ال   n

األمن  رجل  بين  الخلق  وااللتزام وحسن  الصدق 
والمواطن

في  والفكرية  المعرفية  بالجوانب  العناية   n

التدريب تحظى باهتمام المسؤولين عن القطاع 
األمني وتطويره
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�لمعلومات  ومركز  �لعامة،  �لإد�رة  ومعهد  �لعربية،  نايف  كجامعة 

�لوطني، وبع�ش �لكليات و�لمعاهد ذ�ت �لتخ�س�ش �لأمني.

�لجو�نب  ف��ي  كبيرة  ت��ح��ولت  �أم���ام  �أن��ن��ا  �لتجربة  �أث��ب��ت��ت  لقد 

�لتي  �ل�سعوبات  من  �لكثير  وتعالج  �لأم��ن  تخدم  �لتي  �لمعرفية 

يعاني منها �لتدريب، منها �لطاقة �ل�ستيعابية للتدريب �ل�سنوي، 

ف���ا ي��خ��ت��ل��ف �ث���ن���ان ف���ي �أن �ل��م��ع��ل��وم��ات هي 

�لمحرك �لأ�سا�ش لتطور �لب�سرية منذ �لقدم، 

لما تقدمه من دعم للعلوم �لإن�سانية، و�لبحث 

�لعلمية  �ل��ح��ي��اة  ه���و ع�����س��ب  �ل�����ذي  �ل��ع��ل��م��ي 

�لأ�سا�سية  بنيتها  وع��م��اد  �لناب�ش  و�سريانها 

لذلك  �لمختلفة،  �لموؤ�س�سات  به  تقوم  �ل��ذي 

مع  �لتو��سل  على  �ل��ع��ام  �لأم���ن  ح��ر���ش  فقد 

من�سوبيه بالتدريب في �أي منطقة من مناطق 

فقد  �لملحة  �لرغبة  ه��ذه  ولتاأكيد  �لمملكة، 

�إل���ى تبني ف��ك��رة »�لتعليم  �ل��ع��ام  ���س��ارع �لأم���ن 

عن ُبعد« ووقع على �سوئها �تفاقية مع هيئة 

�لحمد  وهلل  �لمعلومات،  وتقنية  �لت�����س��الت 

�لتي  �لجهات  �أو�ئ���ل  م��ن  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �أ�سبح 

�سباقاً  كان  فقد  �لتعليم،  �لنوع من  تنفذ هذ� 

لذلك، �سو�ًء �لقطاعات �لع�سكرية، �أو �لأمنية، حتى �أننا �سبقنا بع�ش 

�لجامعات في »�لتدريب عن بُعد« با�ستخد�م تقنية »�لنترنت«، حيث 

عقدنا �أكثر من 16 دورة تدريبية ��ستفاد منها �أكثر من 600 �سابط 

من من�سوبي �لأمن �لعام في مختلف مناطق �لمملكة، وهذ� يجعل 

�لتدريب في متناول رجل �لأم��ن، �سو�ء في مكتبه �أو منزله �أو في 

�أي مدينة ينتقل لها بكل ي�سر و�سهولة، مما يوفر عليه عناء �لوجود 

و�لح�سور في �لدور�ت �لمبا�سرة، وهذ� فيه نوع من �خت�سار �لجهد 

و�لوقت على �لمتدرب، ومن �لممكن م�ستقبًا �لقول باأنه في حال 

�كتمال م�سروع »�لتدريب �لأمني عن ُبعد« فاإن )�لجميع يتدرب(.

�أم��ام م�سوؤولية ج�سيمة من خال تفعيل هذ�  كل ذلك يجعلنا 

�لأمام،  �إل��ى  دوم��اً خطوة  نتقدم  �أن  �قتد�ر، متطلعين  بكل  �لجانب 

فالنقلة  تحقيقه،  �إل���ى  ن�سعى  ه��دف  د�ئ��م��اً  �لأف�����س��ل  �إل���ى  و�ل��ع��م��ل 

حيز�ً  ت��اأخ��ذ  للتدريب  و�لفكرية  �لمعرفية  �لجو�نب  ف��ي  �لنوعية 

و��سعاً في م�سيرة �لأمن �لعام، و�سمن �أولوياته �لتطويرية يو�كبه 

تو�سع ملحوظ في �لبنية �لتحتية للتدريب، �إذ �إن �لعمل جاٍر لإن�ساء 

�إلى �لمدن �لتدريبية �لقائمة حالياً، هذ�  8 مدن تدريبية لت�ساف 

�لملمو�ش  �لتطور  �أي�ساً  ذل��ك  يو�كب  �آخ��ر  وم��ن جانب  من جانب، 

�للياقة  مهار�ت  على  �أ�سا�ساً  يعتمد  �ل��ذي  �لع�سكري،  �لتدريب  في 

�لبدنية، وي�سب ب�سكل مبا�سر في مهارة �ل�سلوك �لوظيفي، �لمتمثل 

في �لن�سباط �لع�سكري �لمن�سود بالأمن �لعام، فالعناية بالمعرفة 

ف��ي خطين  ي�سير�ن  �لأم���ن  ل��رج��ل  و�ل��ب��دن��ي  �لميد�ني  و�ل��ت��دري��ب 

�لم�ستوى  �إل���ى  �لأم���ن  رج��ل  بم�ستوى  �ل��و���س��ول  ب��ه��دف  متو�زيين 

�لمن�سود، باإذن �هلل تعالى.

 هل هناك خطوط اتخذتموها لن�شر 

الثقافة الحقوقية للمتهمين؟

�لحرمين  خ��ادم  �سيدي  حكومة  حر�ش  ي��درك  �لجميع  �إن   ••
»وزير  �لثاني  �لنائب  و�سمو  �لأمين،  عهده  ولي  و�سمو  �ل�سريفين، 

�لد�خلية«، حفظهم �هلل، �لر�مية لحفظ حقوق �لمو�طنين ومنهم 

�ل�سريعة  تطبق  �ل��ب��اد  ه��ذه  لأن  بغريب  ذل��ك  ولي�ش  �لمتهمون، 

�لإ�سامية ن�ساً وروحاً، فمنذ ن�ساأت هذه �لباد �أخذت هذ� �لتوجه، 

�لأخيرة  �ل�سنو�ت  في  �سدرت  �لتي  و�لجز�ئية  �لعدلية  فالأنظمة 

ف��ي عهد  �أن��ه  �لبع�ش  يعلم  ق��د ل  لكن  �ل�سيء،  ه��ذ�  لتاأكيد  ج��اءت 

جالة �لملك عبد�لعزيز، رحمه �هلل، ومنذ �أكثر من 62 عاماً �سدر 

نظام مديرية �لأمن �لعام �لذي �حتوى ف�سًا كامًا على �لإجر�ء�ت 

�أن�سئت  �لعام عندما  و�لدع��اء  �لتحقيق  ب��د�أت هيئة  �لجز�ئية، وقد 

�لحفاظ  في  �لتو�سع  �لذي من �سمنه  �لكامل  �لف�سل  تطبيق هذ� 

على حقوق �لمتهم حتى �سدر نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية، وبالرغم 

من �أن هذه �لباد تعر�ست لهجمة �سر�سة من بع�ش �لخو�رج �لذين 

بتفجير�تهم  �ل��وط��ن  و�أب��ن��اء  و�لمعاهدين  �لم�سالمين  ��ستهدفو� 

بعض  م��ع  ت��ع��اون  ات��ف��اق  م��ن  أكثر  يوجد   n

الجامعات السعودية لتدريب رجال األمن
n التدريب في مقدمة أولوياتنا في ظل المتغيرات 

األمنية وتطور الجريمة المنظمة عالميًا
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�إجر�ء�ت  �أي  لهم  �لت�سدي  ير�فق  لم  �ل�سال،  تفكيرهم  من خال 

��ستثنائية، كما في دول ح�سل فيها �لأمر نف�سه، فقد حر�ش ولة 

تلك  في  تورطو�  �لذين  حتى  �لمتهمين،  حقوق  حفظ  على  �لأم��ر 

م��ن يت�سل  �ل��دول��ة على حفظ حقوقهم وح��ق��وق  �ل��ج��ر�ئ��م، عملت 

بهم من �أ�سرهم، �سو�ًء �سغار�ً �أو كبار�ً بمختلف �لأجنا�ش، بل و�سل 

�لأمر �إلى �أنها نا�سحتهم وعملت على ��ست�ساحهم، كل ذلك دللة 

�سدرت  فقد  �لتوجه،  لهذ�  و�م��ت��د�د  للجميع،  �لحقوق  حفظ  على 

لل�سوؤون  �لد�خلية  وزي��ر  م�ساعد  �لملكي  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات 

�لعام تحت  �ل�ساأن في �لأمن  ُتعنى بهذ�  �إد�رة  �أد�ء  �لأمنية لتطوير 

�لعامة  �لإد�رة  عمل  تطوير  وكذلك  �لإن�سان  حقوق  �سعبة  م�سمى 

لل�سئون �لقانونية و�فتتح عدد من �لفروع لها في عدد من مناطق 

�لمملكة لن�سر ثقافة �لحقوق على �لنحو �لتالي:

ومقرها  �ل��م��ن��ورة  �لمدينة  بمنطقة  �لقانونية  �ل�����س��وؤون  �إد�رة 

�لمدينة �لمنورة، وت�سمل �أعمالها منطقة تبوك وجميع �لمحافظات 

بهاتين �لمنطقتين، �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية بمنطقة ع�سير ومقرها 

ون��ج��ر�ن وجميع  وج����از�ن  �ل��ب��اح��ة  �أع��م��ال��ه��ا منطقة  وت�سمل  �أب��ه��ا، 

بالمنطقة  �لقانونية  �ل�سوؤون  �إد�رة  �لمناطق،  تلك  �لمحافظات في 

في  �لمحافظات  جميع  �أعمالها  وت�سمل  �لدمام،  ومقرها  �ل�سرقية 

ومقرها  �لق�سيم  بمنطقة  �لقانونية  �ل�سوؤون  �إد�رة  �لمنطقة،  تلك 

م��دي��ن��ة ب���ري���دة، وت�����س��م��ل منطقة ح��ائ��ل وج��م��ي��ع �ل��م��ح��اف��ظ��ات في 

�لجوف  بمنطقة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل�����س��وؤون  �إد�رة  �لمنطقتين،  ه��ات��ي��ن 

�أعمالها منطقة �لحدود �ل�سمالية وجميع  ومقرها �سكاكا، وت�سمل 

بال�سكل  �لحمد  ت�سير وهلل  وهي   �لمنطقتين،  بهاتين  �لمحافظات 

�أن  �أعمالها، خ�سو�ساً  ت�طويرها وتو�سع  �لماأمول منذ �سدور قر�ر 

هذه �لإد�رة تعتمد على �لفكر �لمتخ�س�ش مدعوماً بفهم �لأنظمة 

و�لقو�نين �لم�ستجدة.

وكما هو معلوم �أن �لأمن �لعام من �لقطاعات �لحيوية �لتي يلتقي 

ب�سكل مبا�سر في �أعماله مع �لمو�طن و�لمقيم، وتتمثل م�سوؤوليته 

�لق�سايا،  و�أط���ر�ف  �لجميع  على  �لأنظمة  تطبيق  في  ومن�سوبيه 

�لأم��ر �لذي قد ين�ساأ عنه �ختاف وجهات �لنظر حيال ذلك، مما 

قد يعر�ش �لأمن �لعام �أو �أحد كو�دره للم�ساءلة، لذلك كان �لتركيز 

�لأمن  �لمهمة بتوعية وتثقيف من�سوبي  �لإد�رة  �أن تقوم هذه  على 

�لعام بما ي�ستجد من �أنظمة جنائية �أو ق�سائية �أو قانونية رغبة في 

�لتطبيق �ل�سليم لاأنظمة و�للو�ئح، وحفظاً لحقوق �لمتهمين، بدًء� 

قيا�ساً  �لكثير  �ل�سيء  تحقق  وقد  �لحكم،  �سدور  حتى  �لقب�ش  من 

الذين  األم��ن  رج��ال  إعطاء  على  حريصون   n

يتعاملون مع الجمهور دورات تدريبية لتثقيفهم 
وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الجمهور



6565 العدد الثاين - ذو القعدة 1431هـ

“شرط”  في  اإلعالميين  الناطقين  مشروع   n

المناطق مطلب حيوي فرضه الوضع الراهن
ضمن  تأتي  اإلعالم  وسائل  مع  “الشراكة”   n  
ضوابط وآليات معينة للحصول على المعلومة 

األمنية الصحيحة

توؤديها  �أن  يمكن  �لتي  فالإيجابيات  وتطويرها،  �لإد�رة  هذه  بعمر 

عدد  بتنفيذ  ثمارها  �أول��ى  ب��د�أت  �لقانونية  لل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة 

كملتقى  �لعام،  �لأم��ن  لمن�سوبي  �لهادفة  و�للقاء�ت  �لملتقيات  من 

�لم�سوؤولية �لقانونية في �سياغة �لقر�ر �لإد�ري، �لذي تم تنفيذه 

و��ستفاد منه �لعاملون في �ل�سوؤون �لإد�رية بمختلف �إد�ر�ت �لأمن 

�لعام، �إ�سافة �إلى برنامج »رجال �ل�سبط �لجنائي و�خت�سا�ساتهم«، 

�لذي �عتمد على بث �سل�سلة من �لمحا�سر�ت �لموجهة للعاملين في 

�لميد�ن من من�سوبي �لأمن �لعام، وبالأم�ش �لقريب �ختتم �لأمن 

�لعام، ممثًا في �لإد�رة �لعامة لل�سوؤون �لقانونية، �لحلقة �لعلمية 

�لخا�سة بمن�سوبي �لأمن �لعام، �لتي روعي فيها �أن ت�ستعر�ش حقوق 

�لمتهم في �ل�سريعة �لإ�سامية و�لنظام، وحقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية 

في �ل�سريعة �لإ�سامية و�لوثائق �لدولية

- حقوق �لإن�سان في نظم �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

�لقب�ش  ومرحلة  �لتحريات  في مرحلة جمع  �لمتهم  - حقوق 

و�لتفتي�ش، و�أثناء �إجر�ء�ت �لتحقيق. 

- حقوق �لمتهم في مرحلة �لمحاكمة.

ب�سلطات  �لعام  و�لدع��اء  �لتحقيق  لهيئة  �لوظيفية  �لعاقة   -

�ل�سبط �لجنائي.

- �لتز�م �سابط �ل�سرطة بمبادئ حقوق �لإن�سان.

�إب��ر�ز دور �لأم��ن �لعام في حفظ و�سيانة  ُه��ِدَف منها  وكذلك 

�لحقوق �ل�سرعية و�لنظامية لاإن�سان، �إذ تاأتي متو�فقة مع �لتعاون 

وز�رة  �لعربية،  نايف  كجامعة  �لمتخ�س�سة  �لجهات  من  عدد  مع 

�لعدل، وديو�ن �لمظالم، و�لهيئة �لوطنية لحقوق �لإن�سان، �إ�سافة 

�لجامعات، ومن  �أ�ساتذة  �لمتخ�س�سين من  �إلى م�ساركة عدد من 

�لموؤهلين و�أ�سحاب �لخبرة �لعاملين في مجال �ل�سبط بم�ساركة 

�سمن  تاأتي  �لحلقة  فهذه  �لأمنية،  للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة 

�لأم��ن من من�سوبي  رج��ال  وت�ستهدف  تباعاً،  تقام  �سل�سلة حلقات  

�لأمن �لعام، و�لعمل جاٍر �لآن لنقل هذه �لثقافة �إلى �إد�ر�ت �لأمن 

�لعام في جميع مناطق �لمملكة وفق �خت�سا�ش كل �إد�رة.
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ي�����س��ادف ي��وم �ل��ر�ب��ع ع�سر م��ن ���س��و�ل 1431ه����� �ملو�فق 

للثالث و�لع�سرين من �سهر �سبتمرب 2010 م �حتفال �لوطن 

بالذكرى �لثمانني لتوحيد �ململكة �لعربية �ل�سعودية على 

يد �مللك �ملوؤ�س�ش عبد �لعزيز طيب �هلل ثر�ه فُجمع �ل�ستات 

ونبذت �لفرقة وتوحد �ل�سف فاأت�سع �لوطن للجميع يعي�ش 

�أبناوؤه مت�ساوين يف �حلقوق و�لو�جبات يف ظل حكم جعل 

وق�سي  �لعدل  فتحقق  ود�ستور�  منهجا  له  �ملطهر  �ل�سرع 

على �جلهل و��ستتب �لأمن �لو�رف و�سار �لأبناء على خطى 

على  �حل��ف��اظ  م��ع  �لتطور  ومو�كبة  �مل�سرية  لإك��م��ال  �لأب 

�لثو�بت فاأ�سبح للمملكة مكانتها يف �ل�سف �لأول بني دول 

�لعامل. 

�أنف�سهم  ن��ذرو�  �أم��ر  ب��ولة  �لوطن  ه��ذ�  ولقد حبى �هلل 

خلدمة �حلرمني �ل�سريفني فاأحتل بيت �هلل وم�سجد نبيه 

ورعاية  وعناية  �هتماما  �ل�سد�رة  و�ل�سام  �ل�ساة  عليه 

وهذ� �سرف كبري للحاكم و�ملحكوم . فال�سوؤ�ل �لقائم ماذ� 

�أي وطن؟  �ل��ذي لي�ش  �لوطن  يجب علينا فعله جتاه هذ� 

ما  بكل  ب��ررة  �أبناء  نكون  �أن  �جل��و�ب  يكون  ب�سيطة  بعبارة 

تعنيه هذه �لكلمة من معنى . 

ن��ق��ط��ة �لنطاق  ����س��ت��ذك��ار  �مل��ن��ا���س��ب��ة ع��ل��ي��ن��ا  ويف ه���ذه 

للموؤ�س�ش و�ملوحد لهذ� �لكيان لتكون �لبو�سلة �لتي ي�ستدل 

ُق��دم م��ن ت�سحيات  بها يف خ�سم �لح���د�ث ف��ا نن�سى م��ا 

لتحقيق �لهدف �لرئي�ش وهو توحيد وطٍن ُيعز فيه �أبنائه 

ومن بعدهم �أحفادهم.

ق��ي��ادت��ه ر�ع��ي��ة وم��ك��م��ل��ة للم�سرية  ل��ل��وط��ن  ح��ف��ظ �هلل 

وحفظك �هلل ياوطني �ساخماً بني �لوطان . 

اللواء

حممد بن ح�سن الوها�س
قائد قوة الأمن واحلماية
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مياده  �أم�سى  �ل�سمل  ومل  �لتوحيد  ل��ي��وم  ����س��م  �لوطني  �ل��ي��وم 

�لثمانني عاما منذ فتح �لريا�ش 1319ه� وكان ور�ء هذ� �ليوم �لطموح 

هدف وغاية نبيلة منطقها ن�سر �لدعوة �ملحمدية وتوحيد �لعباد�ت 

هلل تعاىل. وجمع �ل�ستات وتاألف �لأم�سار د�خل �سبه �جلزيرة �لعربية 

�لأوطان  لأمن  �ل�سعودية رمز�ً  �لعربية  �ململكة  �أ�سبح �لأمن يف  حتى 

فهي بلد �ل�سموخ منذ تاأ�سي�سها على يد �ملوؤ�س�ش �ملغفور له باإذن �هلل 

�مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل �سعود، يف عام 1351ه� - 1932م .. 

وها نحن يف عامنا �لثمانون من بعد مياد يوم �لتوحيد.. 

منهج  نف�ش  حكامها  وت��اب��ع  �لإ���س��ام��ي  �ملنهج  على  �أ�س�ست  دول���ة 

و�لأمن  �لتقدم  م�سرية  للم�سرية  ومو��سلة  للبناء  ��ستكمال  �ملوؤ�س�ش 

و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل���ج���الت  ك���ل  يف  و�لزده��������ار  و�لأم�������ان 

و�ل�سيا�سية.. وتتالت �لعهود �مليمونة لأبناء �مللك عبد �لعزيز �لربرة، 

كل عهد ي�سهد ملا قبله باحل�سارة و�لرقي.

ففي عهد خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

- حفظه �هلل -  �لذي �سهد �لنمو يف جميع �ملجالت �لقت�سادية منها 

و�لتعليمية لتعم مناطق �ململكة حيث حتققت �أمنيات �حلاكم و�ملحكوم 

ن�ساأت �ملدن �ل�سناعية لتحت�سن بني جنباتها �لفكر و�ملعرفة وتقوم 
ُ
فاأ

بجانب  ويلحق  و�مل�����س��ت��وردة.  منها  �ملحلية  �لعاملة  �لأي���دي  بت�سغيل 

�حلكومية  �جل��ام��ع��ات  ع���دد  فيت�ساعف  �لعلمي  �جل��ان��ب  �ل�سناعة 

و�خلا�سة ويفتح باب �لبتعاث للتح�سيل �لعلمي لع�سر�ت �لآلف من 

�ل�سباب و�ل�سابات خارج �ململكة ويتوج �جلانب �لعلمي �عتماد م�سروع 

ن�ساأت يف مدينة جدة. 
ُ
مدينة �مللك عبد �هلل للعلوم و�لتقنية �لتي �أ

هذ� �لطموح و�لعطاء يتو�ىل يف كل عهد حلكام هذ� �لبلد �لأمني 

�لتاريخ  ي�سهدها  مل  ك��ربى  بتو�سعه  �ل�سريف  �ملكي  �حل��رم  فيحظى 

مليون  مائة  �سبع  تكلفته  �ل��ذي جت��اوزت  زم��زم  �سقيا  م�سروع  ويليها 

ريال.. وما هذ� �إل غي�ش من في�ش و�مل�ستقبل ينبئ باملزيد. 

عطاء متدفق من خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد 

�لعزيز �آل �سعود وويل عهده �لأمني وزير �لدفاع و�لطري�ن و�ملفت�ش 

�آل �سعود  �لعزيز  �مللكي �لأم��ري �سلطان بن عبد  �ل�سمو  �لعام �ساحب 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لد�خلية  وزي��ر  �لثاين  �لنائب  و�سمو 

�أبناء �ملوؤ�س�ش جميعا و�أحفاده مثل  �آل �سعود ..  نايف بن عبد �لعزيز 

�لوطن و�سد  وت��ر�ب  تعا�سدهم درعا �سد �لعتد�ء�ت على ممتلكات 

�لإرهاب بكل �أ�سكاله. 

فما �ملوقف �لنبيل �لذي �سهده �ملجتمع لأحد رموز �لأمن �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد �لعزيز �آل �سعود م�ساعد 

منه  نكر�نا  �لت�سامح  يد  مد  عندما  �لأمنية  لل�سوؤون  �لد�خلية  وزير 

بهدف  نف�سه  وفجر  بالغدر  �لوفاء  قابل  �ل��ذي  �ملو�طن  لذلك  لذ�ته 

�أن حتيطه برعايته..  �إل  ق��درة �هلل  ف��اأب��ت  �ل��وط��ن.  رم��وز  م��ن  �لنيل 

ويحيط �ملكر �ل�سيئ باأهله. 

للوطن رجاله �لأوفياء �ملخل�سني لدينهم ومليكهم ووطنهم. �أينما 

كانو� يف ربوع �لوطن �لذين مل ياألو جهد�ً يف تقدمي �لغايل و�لنفي�ش 

حتى لو باأرو�حهم. 

و�أ�ست�سهد بقول �ل�ساعر : 

�أجل نحن �حلجاز ونحن جند ... هنا جمد ولنا هناك جم��د

ونحن جزيرة �لعرب �فتد�ها ...  ويفدي���ها غط�ارفة و�أ�س��د

وبهذه �ملنا�سبة نتقدم بخال�ش �لتهنئة خلادم �حلرمني �ل�سريفني 

وويل عهده �لأمني و�سمو �لنائب �لثاين وكافة �لأ�سرة �ملالكة و�ل�سعب 

�ل�سعودي مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني �لثمانني �سائا �هلل عز وجل 

�أن يدمي على بلدنا �أمنه وعزه يف ظل قيادتنا �لر�سيدة. 

العميد

عبد اخلالق الزهراين
قائد كتيبة ال�سرطة الع�سكرية



شهداء الواجب

الشهيد حامد بن مسفر الحالفي الشمراني

َسَبَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواًتا َبْل    }َواَل َتْ

َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن{
يف العدد الأول من جملة  تطرقنا لل�شهيد 

�شل�شلة  العدد تتوا�شل  فايز هديان املطريي، ويف هذا 

وقدموا  الوطن،  اأر�س  بدمائهم  رووا  الذين  الأبطال 

عامًا   30 من  اأكرث  مرور  رغم  وعلى  الت�شحيات،  اأروع 

بيننا  يعي�شون  يزالون  ل  اأنهم  اإل  ا�شت�شهادهم  على 

الكلمات  وتتناثر  حُتكى،  وبطولت  خالدة  بذكرى 

وتتملكك الرهبة عندما تكتب عن �شريتهم فال تدري 

من اأين تبداأ ول اإىل اأين تنتهي؟

حياته  ب���د�أ  �حل���ايف،  م�سفر  ب��ن  ح��ام��د  �ل�سهيد  �لبطل 

برتبة  1393/4/1ه������،  بتاريخ  بالقو�ت  بالتحاقه  �لع�سكرية 

ي�ستطيع  ما  ب��ذل كل  - على  - رحمه �هلل  جندي، وحلر�سه 

و�ل�ساعقة  �ملظات  ب��دورت��ي  �لتحق  ووطنه  مليكه  خلدمة 
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الرياض - المالزم أول/ فيصل الشيباني:



مت  وعندما  �ملظليني،  وح��دة  يف  تعيينه  ليتم  بتفوق،  و�جتازهما 

1399ه����� طلب  ع��ام  �لإره����اب  ملكافحة  �خل��ا���س��ة  �ل��وح��دة  ت�سكيل 

�للتحاق بها، و�جتاز دورة تخ�س�سية، يف �سهر رم�سان من �لعام 

نف�سه، عقدت يف مدينة �لطائف وت�سلم �سهادة �لتخرج من �سمو 

�لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  جمل�ش  لرئي�ش  �لثاين  �لنائب  �سيدي 

عندما كان نائباً لوزير �لد�خلية، ومل يتوقف عند هذ� �حلد، بل 

حر�ش على �كت�ساب �ملهار�ت عرب �حل�سول على �لدور�ت، ومنها 

�ملميزين يف  كان، رحمه �هلل، من  �ل�سخ�سيات، وقد  دورة حماية 

وقفز  �ل�ساحية  �خ���رت�ق  يف  و�ملتفوقني  �لريا�سية  �لن�ساطات 

�إىل رتبة عريف، وتاأتي  �أن و�سل  �إىل  وت��درج يف عمله  �حلو�جز، 

بل  �جل��دي��دة،  وحدته  يف  �لأول  عامه  يكمل  �أن  قبل  �هلل  م�سيئة 

بعد �أ�سهر قليلة، بالمتحان �لأكرب و�حلرم ينادي وي�ستغيث من 

جهلة ��ستباحو� حرمته يف �ل�سهر �حلر�م، و�لوطن ينادي �أبناءه 

�لند�ء  فلبى  دينهم ووطنهم،  ي��ذودون عن  �لذين  �لأب��ط��ال  �أي��ن 

�سريعاً، ومل يرتدد ومل ينتظر لريى مولوده �لأول عندما كانت 

زوجته حامًا يف �لأ�سهر �لأخرية.

 يقول عنه �سقيقه حممد بن م�سفر �حلايف: »�إنه كان يحب 

�أو  دورة  يكون يف  �أن  ف��اإم��ا  قليًا،  �إل  ن��ر�ه  ل  وكنا  ك��ث��ري�ً،  عمله 

مهمة، ومل ن�سمع عنه من زمائه �إل كل خري، فقد كان حمبوباً 

ويروي  و�ل��ك��ب��ري«،  �ل�سغري  ي�ساعد  معهم،  ك��رمي��اً  زم��ائ��ه،  م��ن 

�لوحدة  يف  زميله  �لبقمي  عاي�ش  بن  عبد�هلل  رق��ب��اء/  �لرئي�ش 

»كان  فيقول:  ��ست�سهاده،  ق�سة  �لقتحام  يف  جمموعته  وق��ائ��د 

معي، رحمه �هلل، يف �ملجموعة وعند و�سولنا �إىل �حلرم مت حتديد 

مهمتنا بالقتحام من باب �ل�سفا، وملا كانت �أبو�ب �حلرم مقفلة 

ومل ن�ستطع �لدخول فانتظرنا حتى يتم تفجري �لباب، وملا دخلنا 

�إىل �مل�سعى فوجئنا بو�بل من �لنري�ن �لكثيفة من د�خل �حلرم، 

وقد  �لنري�ن،  م�سادر  على  و�ل��رد  �ل�سو�تر  �خذ  �إىل  فا�سطررنا 

كان، رحمه �هلل، يتحفز �إىل مو�جهة �أعد�ئه وجهاً لوجه ويتقدم 

باأن ياأخذ �حلذر، ولكن  �أن��ادي عليه  يف مقدمة �ملجموعة، وكنت 

�آخر  ن����د�ًء  ي�سمع  ب��ل  ي�سمعني  مل 

ند�ء �جلنة، ويتقدم من دون خوف 

�أو رهبة، �إىل �أن �أتته ر�سا�سة �لغدر 

قلباً  تفجر  �أن  تريد  وه��ي  قلبه  يف 

ووطنه،  ومليكه  دينه  بحب  ينب�ش 

بقعة  �أطهر  يف  �هلل،  رحمه  و�سقط، 

وهو  �سهيد�ً  �هلل  �إىل  �أر����ش  و�أح���ب 

عامه  يبلغ  ومل  �سبابه،  عنفو�ن  يف 

�ملكرمة«، فكان ممن  �لر�بع و�لثاثني من عمره ودف��ن يف مكة 

َعاَهُدوْا  َما  َصَدُقوْا  ِرَج��اٌل  اْلُْؤِمِننَي  َن  }مِّ تعاىل:  �هلل  ق��ول  ينطبق 

ُلوْا َتْبِدياًل {  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم مَّ اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم مَّ
�لأحز�ب:23.

و�لده  ي��َر  �ل��ذي مل  �لوحيد  �بنه  �لعطرة مع  �سريته  ونكمل 

وعا�ش �ليتم قبل �أن يولد و�سمي با�سم �أبيه »حامد«، وبعدها غري 

��سمه �إىل ح�سن، �لذي يعمل مدر�ساً ملادة �لكيمياء باإحدى �ملد�ر�ش 

�لثانوية بالريا�ش، فيقول: »ولدت بعد ��ست�سهاد و�لدي وتربيت 

يف كنف عمي حممد وكربت و�أنا �أ�سمع عن �سرية و�لدي، رحمه 

لعدم  وح�سرتي  �أملي  رغم  وعلى  وت�سحياته،  بطولته  وعن  �هلل، 

همومي،  كل  �أن�ساين  به  و�فتخاري  عز�ئي  �أن  �إل  و�ل��دي  روؤيتي 

و�حلمد هلل �أنا مل �أفقد و�لدي لأن �لدولة، رعاها �هلل، مل ترتكنا 

مبلغاً  لنا  و�سرفت  �ل��وط��ن،  �سهد�ء  م��ع  كعادتها  بنا  تكفلت  ب��ل 

��ست�سهاده،  منذ  م�ستمرة  ورو�تبه  و�ل��دي  ��ست�سهاد  فور  جمزياً 

�إىل رتبة وكيل رقيب، و�إىل يومنا هذ� وزم��اء و�لدي  وترقيته 

و�لدي  عن  �لكثري  معرفة  على  �أحر�ش  وكنت  معي،  يتو��سلون 

منهم، ويدخلني �لفخر و�لزهو عندما �أ�سمع �لق�س�ش عنه، كيف 

ل و�أنا �بن �ل�سهيد؟«. 
عائلة �ل�سهيد حامد �لحافي

ح�سن بن حامد �لحافي �بن �ل�سهيد

محمد بن م�سفر �سقيق �ل�سهيد
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