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ستة أعوام من العطاء.. حكـــــــــــــــــــــمة ملك ولحمة وطن
ن�سيبها من هذا الهتمام.

اهلل  حفظه  ب��رن��اجم��ه  ا�ستحدث  كما 

لالبتعاث اخلارجي يف تخ�س�سات علمية 

وعملية نادرة وباإ�سراف مبا�سر من وزارة 

اأك��ر  طموحات  لتحقيق  ال��ع��ايل  التعليم 

قدر من اأبنائه الطلبة والرفع من الكفاءة 

والتاأهيل العلمي لديهم وتبادل اخلرات 

العلمية والثقافية مع خمتلف دول العامل 

العملية  ومكانتها  اململكة  م�ستوى  لرفع 

ال����دول  اإىل م�����س��اف  وال��ع��ل��م��ي��ة ون��ق��ل��ه��ا 

العظمى.

ويف ���س��ي��اق احل���ر����س ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار 

جاءت  رغباته  وحتقق  ورفاهيته  املواطن 

ح��زم��ة الأوام�������ر امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��دره��ا 

حفظه اهلل يف جمعه احلب الأبوي والولء 

الوطن  ورخ��اء  اأمن  م�ستهدفة  والرتابط 

وامل���واط���ن ل��ت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لكل 

اأب��ن��اوؤه  ا�ستقبلها  وال��ت��ي  ف��رد  ولكل  اأ���س��رة 

املواطنني بكل فرحة وابتهاج فكان جت�سيد 

اللحمة بني القيادة واملواطن. 

اأول�����ه�����ا م���ع���اجل���ة م�����س��ك��ل��ة ال��ب��ط��ال��ة 

بتخ�سي�س رواتب �سهرية لغري العاملني 

لهم فر�سة  ت�سنح  الوطن حتى  اأبناء  من 

امل�������س���ارك���ة يف ت�����س��ي��ري ع���ج���ل���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

والن������خ������راط يف ال���ع���م���ل وذل������ك ���س��م��ن 

ال���رن���ام���ج ال���وط���ن���ي لإع����ان����ة ال��ب��اح��ث��ني 

خ��ادم  برنامج  ع��ن  اأع��ل��ن  العمل. كما  ع��ن 

الوظائف  لتوطني  ال�سريفني  احل��رم��ني 

يف القطاع اخلا�س والذي �سيكون مبثابة 

ال�سعوديني  ن�سبة  ل���زي���ادة  م��راق��ب��ة  اأداة 

العاملني.

اأ�سدر حفظه اهلل  ال�سحة  ويف جمال 

اأوامره الكرمية لنقل هذا القطاع احليوي 

وال���ه���ام ج���داً اإىل م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة غري 

م�سبوقة وذلك باإن�ساء خم�س مدن �سحية 

اإ���س��اف��ة اإىل م���امت اع��ت��م��اده يف ال�����س��ن��وات 

م�ست�سفيات  لبناء  م�ساريع  من  ال�سابقة 

ع����ام����ة وت��خ�����س�����س��ي��ة يف ك����اف����ة م��ن��اط��ق 

اململكة ومدنها والتي تقدم خدماتها من 

مل  حيث  التكلفة  ع��ايل  ال��راب��ع  امل�ستوى 

لرفع كفاءة هذا  يذخر حفظه اهلل جهداً 

بكثافة  مرتبطة  كونها  احليوي.  القطاع 

ال�����س��ك��ان وح��اج��ت��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة ومعايري 

اجل�����ودة امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��ت��وى 

املاأمول.  املقدمة كما هو  للرعاية  الرفيع 

�سرير.  اآلف   7 ح���وايل  �ست�سيف  وال��ت��ي 

واحلديث يف ه�ذا اجلانب كبري وطويل ل 

ميكن ح�سره. 

ح��ف��ظ��ه   - م���ن���ه  ح����ازم����ة  وق����ف����ة  ويف 

ج��ذري��اً  ح��ل  الإ���س��ك��ان  اهلل- حل��ل م�سكلة 

ب��اإن�����س��اء وزارة  ال��ك��رمي  امللكي  الأم���ر  ج��اء 

اأن   - اهلل  حفظه   - راأى  حيث  لالإ�سكان. 
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كلمة القائد

اإىل  امل�سكلة حت��ت��اج  ه���ذه   النظر يف  اإىل  احل��اج��ة 

اإداري��ة مب�ستوى وزارة حتى ت�ستطيع و�سع  قدرة 

هذا  ممار�سات  �سبط  �ساأنها  من  التي  ال�سيا�سات 

ال��ن�����س��اط احل��ي��وي وال���ه���ام. ج���اء ذل���ك يف ال��وق��ت 

الذي حتتاج فيه اململكة لبناء ع�سرات الآلف من 

القليلة  ال�سنوات  م��دى  على  ال�سكنية  ال��وح��دات 

النمو  ومواكبة  املواطنني  حاجة  ل�سد  ال��ق��ادم��ة  

ورفع  العقاري  التنمية  �سندوق  ودع��م  ال�سكاين 

�سقف راأ�س ماله اإىل م�ستويات �سخمة. 

مليون  ن�سف  اإىل  القر�س  ح��د  رف��ع  وك��ذل��ك 

و�سعياً  امل�سكلة  ه��ذه  حلل  جازماً  تاأكيداً  اإل  ري��ال 

الوطن  ه��ذا  اأبناء  لكافة  املنا�سب  ال�سكن  لتوفري 

الغايل. 

اإن املتاأمل يف اأمره - حفظه اهلل - بدفع راتب 

ت��ف��اع��ل معها  وال����ذي  ال��دول��ة  مل��وظ��ف��ي  �سهرين 

بالتبعية بهدف زيادة رفاهيهة  القطاع اخلا�س 

املواطنني و�سخ �سيولة ت�ساهم يف مقدار  اأبنائه 

ال�سوق  كفاءة  رف��ع  وت�ساهم يف  الإج��م��ايل  النمو 

بحق  لهي  الأن��ي��ة  املواطنني  اأبنائه  حاجة  و�سد 

نظرة اأبوية كرمية من والد عطوف على اأبنائه. 

وم���ا ق��دم��ه حفظه اهلل لأب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن 

من املوظفني يف جميع قطاعات الدولة املدنية 

والع�سكرية وجلميع الفئات وامل�ستويات الإدارية 

وال����ك����وادر ال��ق�����س��ائ��ي��ة و ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  

وغريها من اإ�سافة بدل غالء املعي�سة اإىل الراتب 

الأ�سا�سي وكذلك رفع احلد الأدنى لالأجور اإىل 

3000 ثالثة اآلف ريال وتعديل �سالمل الرواتب 

واحلوافز على خمتلف اأ�سكالها. 

ي��ن��ال��ه ع��ل��م��اوؤن��ا الأج�����الء م���ن الن�سيب  وم���ا 

الوافر يف اأوامر اخلري والبناء من تقدير يف كلمته 

�سكر  من  ورع��اه  اهلل  حفظه  األقاها  التي  املباركة 

وتقدير واأي�ساً ما تناوله اأمره ال�سامي من حفظ 

وو�سعهم  ق��دره��م  وت��ع��ظ��ي��م  وك��رام��ت��ه��م  هيبتهم 

باملو�سع املنا�سب لهم ومنع التطرق لهم مبا ي�سيئ 

لهم وللدين كونهم ورثة الأنبياء اإل دليل عظيم 

مالهذا الدين من قيمة تثل به املحور لبناء هذا 
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البلد. واإي�ساح اآداب التعامل والتخاطب مع 

العلماء حفظهم اهلل. 

القطاعات  الذي لقيته  الدعم  اأن  كما 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��اي��ة ب��ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة 

الإ���س��الم��ي��ة  ال�������س���وؤون  ووزارة  وال��دي��ن��ي��ة 

واإدارات البحوث العلمية والإفتاء وكذلك 

املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأم��ر  هيئات 

ب��ه��ا م���ن عظيم  وم����ا خ�����س��ه��ا ح��ف��ظ اهلل 

بحوث  م��راك��ز  بتوفري  وال��رع��اي��ة  العناية 

مببالغ  الهيئات  ودع��م  املناطق  جميع  يف 

مالية كبرية مل�ساعدتها يف تنفيذ خططها 

وال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل ه���ذا اجل��ان��ب 

واأ�سا�سيات  جمتمعنا  اآداب  حلفظ  املنري 

اهلل  حفظه  اأم��ر  وكذلك  والدين  العقيدة 

لدرا�سة  ال�سعودي  الفقهي  املجمع  باإن�ساء 

املجتمع  خلدمة  الهامة  امل�سائل  وتاأهيل 

والدين وزيادة يف اإعداد الوظائف لتنفيذ 

ما  وا�سحة على  دلل��ة  لهو  الغر�س.  هذا 

يعنيه هذا ال�ساأن لدى قيادتنا احلكيمة. 

اأم������ا ع����ن م�������س���روع���ه ح��ف��ظ��ه اهلل يف 

م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد وم��واج��ه��ة ه���ذه الآف���ة 

اأجمع  العامل  التي تعاين منها جمتمعات 

واملتخلف  املتقدم منها  كبريها و�سغريها 

اإل نظرة واقعية منه حفظه اهلل ملواجهة 

التنمية  عجلة  ت��اأخ��ري  يف  ي�����س��اه��م  خ��ط��ر 

وكذلك  و�سرعته  ال��رك��ب  �سري  واإ���س��ع��اف 

اإن�سافاً منه رعاه اهلل ل�سعبه وحفاظاً على 

ومل  ومكت�سباتهم  ومقدراتهم  حقوقهم 

لقوله  م�����س��داق��اً  اأح����داً  ذل���ك  م��ن  ي�ستثن 

اإمنا  النا�س  اأيها   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

فيهم  �سرق  اإذا  اأن��ه  قبلكم  ك��ان  من  اأهلك 

�سرق  واإذا  احل���د  عليه  اأق���ام���وا  ال�سعيف 

اأن  ل��و  واأمي اهلل  ت��رك��وه  ال�����س��ري��ف  ف��ي��ه��م 

فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها(. 

رواه م�سلم. 

ما  ع��ن  احل��دي��ث  خ��ات��ة  جعلت  اإن  واإين 

من  الع�سكريني  اأب��ن��اءه  اهلل  حفظه  ب��ه  خ�س 

التكرمي فاإين واإن اأطلت لن اأيف هذا الأمر حقه 

ال�سافية  كلمته  يف  الأم���ن  رج��ال  خ�س  حيث 

من�سوبي  وجعلنا  وال��ث��ن��اء  بال�سكر  ال��ك��رمي��ة 

اأب��ن��ائ��ه  وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف م��وق��ع مم��ي��ز ب��ني 

الرفيع  الو�سام  مبثابة  هو  ب�سكر  الع�سكريني 

م��ا حيينا  ب��ه  ون��ع��ت��ز  ���س��دورن��ا نحفظه  ع��ل��ى 

البوا�سل  اأيها الرجال  حني قال حفظه اهلل ) 

بالذكر  واأخ�س  الع�سكرية  القطاعات  كافة  يف 

اإخوانكم رجال الأمن يف وزارة الداخلية اإنكم 

درع هذا الوطن واليد ال�سارمة لكل من ت�سول 

له نف�سه امل�سا�س باأمنه وا�ستقراره فبارك اهلل 

فيكم يف كل ما تقومون به (. 

فاأي كلمات تقال بعد هذا احلديث واأي 

الكلمات  ب��ه��ذه  ���س��رف  ي��ق��ارب��ه  نناله  ���س��رف 

اأب���ن���ائ���ه م��ن�����س��وب��ي وزارة  ب���دع���م  ال���ك���ب���رية 

الوظائف   من  الكبري  الكم  بهذا  الداخلية 

والبالغ عددها )�ستون األف( وظيفة حر�ساً 

منه حفظه اهلل على رفع م�ستوى اخلدمة 

الأمنية وحتقيقاً لروؤيته يف اأن ل تنمية ول 

رفاه ول حياة كرمية بدون الأمن. 

�سيدي  �سمو  اأه��ن��ىء  املنا�سبة  بهذه  واأين 

نائبه  و�سمو  الداخلية  وزي���ر  ال��ث��اين  النائب 

و�سمو م�ساعده لل�سوؤون الأمنية وجميع رجال 

عملهم  ومواقع  م�ستوياتهم  مبختلف  الأم��ن 

بهذه الثقة الغالية التي نعتز بها جميعاً. 

فاأنت يا والدنا  وقائدنا يف قلوبنا مثل 

روؤيتنا  ون�ستمد  الكبري  قلبك  يف  نحن  م��ا 

توجيهاتكم  ب��ف�����س��ل  ط��ري��ق��ن��ا  ون�����س��رت���س��د 

بعد ر�سد اهلل وجندد لكم العرفان وال�سكر 

ولويل عهدكم الأمني و�سمو النائب الثاين 

وزير الداخلية و�سمو نائبه و�سمو م�ساعده 

لل�سوؤون الأمنية الولء والطاعة ونعاهدكم 

على الإخال�س واجلد يف العمل واأن نكون 

���س��اء اهلل وع��ن��د ح�سن  اإن  ت��اأم��ل��ون منا  كما 

الظن الكرمي دائماً باإذن اهلل.
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معالي رئي�ض المجل�ض الأعلى للق�ساء ال�سيخ الدكتور �سالح بن عبداهلل بن حميد:

 العلم

الفكري(  )الأمــن  م�صطلح  الأخــرية  الآونــة  يف  يكرث  ال�صيخ  معايل  بداية   

كم�صطلح  الفكري  لالأمن  املجتمع..هل  فئات  بني  املفهوم  هذا  تعزيز  و�صرورة 

جديد تاأ�صيل �صرعي وما عالقته مبقا�صد ال�صريعة؟

التي  اأن الإ�سالم �سالٌح لكل زم��اٍن ومكان، واأن �سريعة اهلل  مما ل�سك فيه 

جلب  م��ب��داأ  على  قامت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��داً  نبينا  بها  اهلل  بعث 

املعتر  واجل��ل��ب  ال���داري���ن،  يف  وتقليلها  املفا�سد  ودرء  وتكثريها  امل�سالح 

للم�سالح والدرء للمفا�سد �سابطه ما حتققت به ال�سعادة يف الدنيا والنجاة 

امل�ستدفعة  واملفا�سد  �سرًعا،  املجتلبة  )امل�سالح  ال�ساطبي:  قال  القيامة  يوم 

�سرًعا، اإمنا تعتر من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة الآخرة، ل من حيث 

وهذه  العادية(.  مفا�سدها  درء  اأو  العادية  امل�سالح  جلب  يف  النفو�س  اأه��واء 

والنف�س  الدين  وه��ي  اخلم�س  ال�سرورات  وروده��ا  حمل  واملفا�سد  امل�سالح 

والعقل والعر�س واملال لذا وجب �سيانتها ب�سد الذرائع املوؤدية اإىل الإخالل 

اأث��ره��ا يف  وق��ي��ام  على حفظها  املعينة  ال��ذرائ��ع  وفتح  لها،  اأوامل��ك��م��ل  باأ�سلها 

الأق����وال والأف��ع��ال والأح�����وال، ق��ال �سيخ الإ���س��الم اب��ن تيميية: )ك��ل فعل 

اأف�سى اإىل املحرم كثرياً، كان �سببا لل�سر والف�ساد، فاإذا مل يكن فيه م�سلحة 

راجحة �سرعية وكانت مف�سدته راجحة: نهي عنه؛ بل كل �سبب يف�سي اإىل 

الف�ساد نهي عنه اإذا مل يكن فيه م�سلحة راجحة( وقال القرايف: )اعلم اأن 

الذريعة كما يجب �سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فاإن الذريعة هي 

الو�سيلة، فكما اأن و�سيلة املحرم حمرمة فو�سيلة الواجب واجبة كال�سعي اإىل 

اأقبح  واإىل  الو�سائل،  اأف�سل  املقا�سد  اأف�سل  اإىل  والو�سيلة  واحلج.  اجلمعة 

يدل على ح�سن  يتو�سط متو�سطة. ومما  ما  واإىل  الو�سائل،  اأقبح  املقا�سد 

الو�سائل احل�سنة قول اهلل تعاىل: { ذلك باأنهم ل ي�سيبهم ظماأ ول ن�سب 

ول خمم�سة يف �سبيل اهلل ول يطئون موطئا يغيظ الكفار ول ينالون من 

عدو نيال اإل كتب لهم به عمل �سالح } فاأثابهم اهلل على الظماأ والن�سب 

واإن مل يكونا من فعلهم لأنهما ح�سال لهم ب�سبب التو�سل اإىل اجلهاد الذي 

هوو�سيلة لإعزاز الدين و�سون امل�سلمني(.

ومن هذه الو�سائل املعززة ملبداأ حفظ ال�سروريات اخلم�س الأمن الفكري 

ال�����س��رورات لأم��ن  ب��ه عناية بالغة وجعله ���س��رورة م��ن  الإ���س��الم  ل��ذا عني 

ليعي�س اجلميع يف  بل لالإن�سانية جميعاً  والأم��ة،  واملجتمع  والأ�سرة  الفرد 

اأمن وا�ستقرار وطماأنينة وهوا�سطالح معا�سر ولكنه لي�س وليد اليوم، بل 

هو ق�سية موجودة على مّر الأزمنة والع�سور، ولكّنها برزت ب�سكل اأكر يف 

الآونة الأخرية نتيجة عّدة عوامل داخلية وخارجية.

الوقائية والعالجية ل�سالمة  التدابري  باأنه )جملة  الفكرّي  الأمن  َف  وُع��رِّ

الفكر وال�سلوك و�سائر الت�سرفات من خالل فهم املجتمع حقيقة لالإ�سالم 

من يحاول عبثًا زعزعة األمن واالستقــــــــــــــــــــرار في البلدان ال يفهم حقيقة األمن
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ال�سعودية.

احلالة الجتماعية: متزوج وله اأولد.••

العنوان الدائم: الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية.••

املوؤهالت العلمية: الدكتوراه: �سريعة )الفقه واأ�سوله( ••

جامعة اأم القرى يف مكة املكرمة 1402ه�.
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من يحاول عبثًا زعزعة األمن واالستقــــــــــــــــــــرار في البلدان ال يفهم حقيقة األمن
العدل  واإق��ام��ة  احل��ق  تفعيل  خ��الل  م��ن  للواقع  وفقهه  مبادئه  وا�ستيعاب 

فكرية،  قر�سنة  كل  من  والأم���ة  واملجتمع  الفرد  على  واحل��ف��اظ  ربوعه  يف 

وت�س  قيمه،  وتخد�س  مبادئه،  تهز  عوملية  اأوت�سلالت  ثقافية،  اأو�سم�سرة 

ثوابته..حتى يعي�س اآمناً مطمئناً على مكوناته ال�س��خ�سية، وتيزه الثقايف 

واملع��ريف، ومنظ��ومته الفك��رية امل�س�تمدة واملنبثقة عن الكتاب وال�سنة.

فالأمن الفكري يبحث يف منهج الإ�سالم يف حت�سني النف�س بالفكر ال�سالح 

من  الغلووغريه  من  الفكر  وقاية  باأ�سباب  الإ�سالم  وعناية  لالأمن  املحقق 

مزالق النحراف(.

كما اأن الذين يحاولون عبثاً زعزعة الأمن وال�ستقرار يف البلدان مل يفهموا 

حقيقة الأمن. فعن عبد اهلل بن عمروبن العا�س ر�سي اهلل عنه قال: قال 

اأعظم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )وال��ذي نف�سي بيده لقتل موؤمن 

عند اهلل من زوال الدنيا( اأخرجه الن�سائي.

اإذن فالأمن الفكري ي�سهم يف �سيانة ال�سريعة ون�سرها واإعمالها يف الواقع 

لت�سبح طريقة حياة وقارب جناة.

املجتمعية  املوؤ�س�سات  وكذلك هوم�سوؤولية اجتماعية تقع على عاتق جميع 

املختلفة ابتداء بالفرد ثم بالأ�سرة ثم املدر�سة فاجلامعة وامل�سجد وو�سائل 

الإعالم املختلفة وبقية املوؤ�س�سات املجتمعية الأخرى. واأي تق�سري من اأي 

من هذه املوؤ�س�سات �ستكون عاقبته وخيمة على املجتمع باأكمله.

100األف مبتعث من اأبنائنا وبناتنا يدر�صون يف عدة دول   لدينا اأكرث من 

كيف  املختلفة..  والعقائد  والديانات  الثقافات  من  بالكثري  ويحتكون  بالعامل 

تلك  يف  والتاأثري  الثقافات  من  املتنوع  املزيج  هذا  من  ال�صتفادة  لهم  ميكن 

ال�صعوب من خالل بث الر�صالة ال�صحيحة عن اأخالق امل�صلم وت�صحيح املفاهيم 

هذه  بع�ض  يف  الن�صهار  عدم  الوقت  نف�ض  ويف  الإ�صالمي  الدين  عن  املغلوطة 

الثقافات التي تخالف تعاليم ديننا والتاأثر ال�صلبي بها؟

ق��ب��ل احل��دي��ث ع��م��ا اأ����س���رت اإل��ي��ه يف 

�سوؤالك اأود بيان ثالث م�سائل:

مع  التعامل  قبل  الأوىل:  امل�����س��األ��ة 

الثقافات الأخرى يجب اإدراك عدة 

تلك  تاريخ  مرتكزات منها: معرفة 

وم�سادر  ن�ساأتها  وطبيعة  الثقافات 

معارفها  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التلقي 

�سابقة؟،  ح�سارة  من  ت�سكلت  وه��ل 

والتقاليد  ال��ع��ادات  معرفة  ومنها 

وال�سلوكية  الأخ��الق��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 

يف  ال��ق��راءة  ومنها  املجتمع،  ل��ذل��ك 

الأدي���ان  م��ن  الثقافات  تلك  موقف 

ومنها  الإ�سالم،  وخا�سة  ال�سماوية 

ال��ب��ح��ث يف ط��ب��ي��ع��ة وع����ي ط��الب��ن��ا 

الديني  ل�سيما  بالدهم  واق��ع  نحو 

ومدى  والجتماعي،  والقت�سادي 

امل����ج����الت  ه�������ذه  م�������س���ارك���ت���ه���م يف 

ومامقدار وعيهم ل�سيا�سة بالدهم اخلارجية وا�ستيعاب الأنظمة والقوانني 

ذات العالقة من نظام الإقامة والأحوال ال�سخ�سية والعالقات بني الأفراد 

النا�س  لحتياجات  املنظمة  والإج����راءات  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

الأم��ور يف  ه��ذه  العناية مبثل  ف��اإن  والإ�سكان ونحوها.  وامل��روري��ة  ال�سحية 

بلدان البتعاث تنح املبتعث قدراً من الوعي الذي يعك�س مفهوم التعاي�س 

لدى ال�سخ�سية امل�سلمة يف اأي واقع مع العتزاز بالأحكام ال�سرعية والآداب 

الإ�سالمية.

امل�ساألة الثانية: العتزاز بالقيم الإ�سالمية واأ�سول ال�سريعة عقيدًة وعبادًة 

واأخالقاً و�سلوكاً، مما يتحقق به باإذن اهلل قوة املناعة �سد ما يخالف ذلك 

التعامل معها.قال  و�سبل  الأح��داث  املواقف من  اتخاذ  ثم ح�سن  ومن  كله 

َعْنُكْم  ْر  َوُيَكفِّ ُفْرَقاناً  َلُكْم  َيْجَعْل   
َ َّ
َتتَُّقوا اهلل اإِْن  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ

َ
اأ تعاىل: {َيا 

ِل اْلَعِظيِم}. قال الطاهر بن عا�سور:) اإن   ُذواْلَف�سْ
ُ َّ
َئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهلل �َسيِّ

الفرقان �سيء نافع لهم فالظاهر اأن املراد منه كل ما فيه خمرج لهم وجناة 

من التبا�س الأحوال وارتباك الأمور وانبهام املقا�سد، فيوؤول اإىل ا�ستقامة 

وذل��ك  ال��ب��ال من�سرحي اخل��اط��ر  ي��ك��ون��وا مطمئني  اأح����وال احل��ي��اة، ح��ت��ى 

الأخ��الق  كملة  بالأمور،  ب�سراء  غالبني،  من�سورين،  يكونوا:  اأن  ي�ستدعي 

�سائرين يف طريق احلق والر�سد، وذلك هومالك ا�ستقامة الأمم(.

امل�سلمني  غ��ري  م��ع  التعامل  يف  ال�سرعية  ال��ق��واع��د  ت��اأم��ل  الثالثة:  امل�ساألة 

الشريعة  صيانة  في  يسهم  الفكري  األمن   n

لتصبح طريقة  الواقع  وإعمالها في  ونشرها 
حياة وقارب نجاة.
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والأ�سخا�س  الأح���وال  اأم مبداأ مع مراعاة  اأم جماعًة  ف��رداً  ذل��ك  ك��ان  �سواًء 

العبد  على  فما  القيم:  ابن  يقول  املرعية،  والآداب  ال�سرعية  الأحكام  وفق 

الت�سبه  عند  واقفة  وهمته  قا�سر  فنظره  جن�سه  واأبناء  ع�سائره  من  اأ�سر 

اأن  لأح��ب  �سب  لودخلوا جحر  �سلكوا حتى  اأي��ن  وال�سلوك  ومباهاتهم  بهم 

�سائرا  وطاقته  بجهده  ويح�سهم  ا�ستطاع  ما  املعاذير  لهم  يدخله،...يقيم 

فيهم بعينني عني ناظرة اإىل الأمر والنهى بها ياأمرهم وينهاهم...ويوؤدي 

بها  وال��ق��در  الق�ساء  اإىل  ن��اظ��رة  وع��ني  عليهم  وي�ستوفيها  احل��ق��وق  لهم 

يرحمهم ويدعولهم وي�ستغفر لهم ويلتم�س وجوه املعاذير فيما ليخل باأمر 

واقفاً  ومعذرته  ولينه  ورحمته  ب�سطته  و�سعهم  وقد  �سرع  بنق�س  وليعود 

عند قوله تعاىل: )خذ العفو واأمر بالعرف واعر�س عن اجلاهلني( متدبرا 

فيهم  اهلل  واأداء حق  اخللق  املعا�سرة مع  الآي��ة من ح�سن  ه��ذه  ت�سمنته  ملا 

و�سفتهم  لكفتهم  الآي��ة  بهذه  كلهم  النا�س  فلواخذ  �سرهم  من  وال�سالمة 

بذلة من  وو�سعهم  به طبائعهم  و�سمحت  اأخالقهم  العفو ماعفي من  فان 

فاأمرهم  اإليهم  منه  مايكون  واأم��ا  اإليه  منهم  ما  فهذا  واأخالقهم  اأموالهم 

واأم��ا  به  اهلل  وهومااأمر  ح�سنة  وتعرف  العقول  به  ت�سهد  وهوما  باملعروف 

مايتقي به اأذى جاهلهم فالإعرا�س عنه وترك النتقام لنف�سه والقت�سار 

لها فاأي كمال للعبد وراء هذا واأي معا�سرة و�سيا�سة لهذا العامل اأح�سن من 

هذه املعا�سرة وال�سيا�سة فلوفكر الرجل يف كل �سر يلحقه من العامل اأعني 

ال�سر احلقيقي الذي ل يوجب له الرفعة والزلفى من اهلل...(

فاإذا تبني ذلك للعبد وفقه اهلل ل�سالح ال�سري وكرمي امل�سلك.

كما اأن العلم وحت�سيله ليوؤتي ثمره ولينعك�س اأثره اإذا مل ي�ساحب املتعلم 

فقها نف�سيا ي�ستطيع اأن مييز به اأخري اخلريين واأ�سر ال�سرين، وهذه ال�سمة 

ذاتها م�ستعينة  لبناء  اإل يف �سخ�سية جادة يف عملها وتخطيطها  لتتجلى 

احل�سنة،  ال��ق��دوة  مكونات  جملة  م��ن  وه��ذه  �سبحانه،  عليه  ومتوكلة  ب��اهلل 

والتوا�سل العلمي مع العلماء واأهل الخت�سا�س يف كل ما يحتاج اإىل �سوؤال 

نافذة من نوافذ التعاون على الر والتقوى التي ينتفي بها الإثم والعدوان 

واأوؤك��د  الواحدة،  كالقرية  الت�سال احلديثة  و�سائل  العامل مع  اأ�سبح  فقد 

���س��ف��ارات حكومة خ��ادم  املبتعثني ورج����الت  ب��ني  اأه��م��ي��ة م��د اجل�����س��ور  على 

احلرمني ال�سريفني والقن�سليات التابعة لها بحث يتحقق بذلك الرتابط 

كافة  على  اإيجابية  ذلك من م�سالح  على  ملا يرتتب  ورعاياها  الدولة  بني 

الحتياجات والحتياطات امل�ستقبلية.

 كيف يرى معاليكم اأهمية تعزيز مفهوم )الو�صطية( وتر�صيخه مع عدد من 

القيم واملبادئ حلفظ املجتمع من كل انحراف عقدي اأوفكري ومادور موؤ�ص�صات 

املجتمع الر�صمية وغريها يف ذلك؟.

عن  ونهاهم  والع��ت��دال  بال�ستقامة  عباده  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأم��ر  لقد 

الغلووالنحالل، ودين الإ�سالم يعار�س التطرف والتع�سب، ويقر التعددية 

اهلل  ق��ال  العن�سرية،ويدعوللو�سطية.فقد  وينبذ  واحل�����س��اري��ة  الثقافية 

ْهَل الِكَتاِب ل َتْغُلوا يِف ِديِنُكْم}،وقال �سبحانه وتعاىل:{َوَكَذِلَك 
َ
تعاىل:- {َيااأ

َعلَْيُكْم  الَر�ُسوُل  َوَي��ُك��وَن  النَّا�ِس  على  �سهداء  ِلَتُكوُنواْ  و�َسَطاً  َم���ًة 
ُ
اأ َجَعْلَناُكْم 

�َسِهَيداً}.

ويقعون  الر�سيدة،  وال��ق��دوة  ال�سليم،  ال��وع��ي  النا�س  م��ن  كثري  يفتقد  ق��د 

فرائ�س ال�سراعات النف�سية بني احلالل واحلرام، بني الفطرة وم�ستجدات 

الع�سر، يبحثون عن �سبل واأ�ساليب يجدون فيها تعبرياً عن الرف�س لل�سور 

غري املقبولة باملجتمع ويتمردون على واقع يرون اأنه ل يعر عن حاجاتهم 

وهجرة  اأوالتكفري  التطرف  اأ�سكال  من  �سكل  اإىل  كاللجوء  ومتطلباتهم؛ 

اأوالتفريط  واملمار�سات،  الأفكار  يف  اأوالتع�سب  العبادة  اأوالغلويف  املجتمع، 

والتهاون يف الأ�سول والنحالل والت�سيب.

وتعد الو�سطية يف كل الأمور من اأهم مزايا املنهج الإ�سالمي، فاأمة الإ�سالم 

اأمة الو�سط وال�سراط امل�ستقيم مبعنى اأنها ت�ستغل جميع طاقاتها وجهودها 

يف البناء والعمران املادي والرتبوي والعلمي والثقايف من غري اإفراط ول 

تفريط، فهي حتقق التوازن بني الفرد واجلماعة، وبني الدين والدنيا وبني 

العقل والقوة وبني املثالية والواقعية وبني الروحانية واملادية وغريها. 

ل �سك اأن اأهم اأهداف الرتبية قدمياً وحديثاً،هواإيجاد الفرد ال�سالح النافع 

لنف�سه واأمته، واإن جنوح الفرد مييناً اأوي�ساراً بالغلووالتطرف، اأوالالمبالة 

مب�سئولية  ي�سطلع  من  كل  تنبيه  ي�ستوجب  خطري  موؤ�سر  لهو  والتهاون، 

و�سبل  التطرف  ه��ذا  اأ���س��ب��اب  لبحث  باملجتمع  الرتبية 

اجليل  لوقاية  العدة  واإع���داد  احلا�سر،  للجيل  عالجه 

اجلديد من ا�ستفحال تلك الظواهر فيه.

فقد ح��ذر ع��دد م��ن املخت�سني م��ن الن��ح��راف يف فهم 

الدين والنغالق و�سيق الأفق واأنه �سبب رئي�س للتفكك 

الذي تعي�سه الأمة، لأنه يتنافى مع الو�سطية وروحها 

اأعادوا ال�سبب يف بروز الغلواإىل الإعجاب بالنف�س  وقد 

وتقدي�س الأ�سخا�س واجلهل وال�سعف املعريف والتن�سئة 

مع  التعامل  اأخ��الق��ي��ات  وغ��ي��اب  اخلاطئة  الجتماعية 

امل��خ��ال��ف��ني وال��ب��ع��د ع��ن اأه����ل ال��ع��ل��م وغ��ي��اب املرجعية 

اأن عالج  راأوا  املعا�سر، وقد  ال�سرعية يف ق�سايا الواقع 

العلمية  امل��رج��ع��ي��ة  وج����ود  ي��ك��م��ن يف  ال��غ��ل��ووال��ت��ع�����س��ب 

امل��ع��رتف ب��ه��ا، وك����رثة الت�����س��ال ب��ال��ع��ل��م��اء ال��رب��ان��ي��ني، 

وال��ت��وا���س��ل م���ع الآخ����ري����ن واحل������وار م��ع��ه��م وال��ق��ب��ول 

وحرية  املخالف  ال���راأي  واح���رتام  الفكرية  بالتعددية 

واق��ع  كله  ذل��ك  ك��ون  يف  املن�سبطتني  والتعبري  ال����راأي 

اأن يتداول بينها احل��وار على موائد البحث عن  ميكن 

اهلل  حلكم  والت�سليم  بال�سرع  العتزاز  ومايحقق  احلق 

مزايا  أه��م  من  األم��ور  كل  في  الوسطية   n

الوسط  أمة  اإلسام  فأمة  اإلسامي،  المنهج 
والصراط المستقيم

 العلم
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مع مراعاة الق�سايا الجتهادية التي ل يتوا�سل بها اإىل مال ي�سوغ �سرعا. 

وقائية حتقق  تدابري  لكونها  وتفعيلها  اأهمية مراعاتها  اأرى  اإملاحات  وثمة 

قدراً من اإ�سباع الحتياجات للنخب وال�سباب يف املجتمع الو�سطي باإذن اهلل:

الأهلية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  بني  التكامل  مفهوم  تعزيز  اأوًل: 

الثالث اخلريي للقيام مب�ساريع يتحقق بها  من القطاع اخلا�س والقطاع 

ن�سر الوعي يف جميع جوانب احلياة ور�سد كافة الحتياجات التي بدعمها 

واعي  واق��ٍع  لبناء  املجتمع  مع  التوا�سل  ليت�سنى  املعي�سي  الكتفاء  يتحقق 

وتعبيد  العبودية هلل  اإق��ام��ة  وه��ي  اأجلها  اهلل من  التي خلقه  الغاية  ي��درك 

النا�س له �سبحانه.

امل�سوؤوليات  واكت�ساف  وجمتمعهم  الأف��راد  بني  ال�سراكة  عقد  اإب��راز  ثانياً: 

والهتمامات لدى ال�سباب ودعمها بالأذرعة امل�ساندة لإقامة م�ساريعهم يف 

بيئة تربوية تقدر العلم واملعرفة والنظام.

ثالثاً: التثقيف احلقوقي من خالل ن�سر تعريف املجتمع بحقوقه وواجباته 

و�سماناته يف اأي اإجراء اأونظام.

العلمية  اجلمعيات  تفعيل  خ��الل  م��ن  العلمية  املحا�سن  ت�سجيع  راب��ع��اً: 

م�ساركة  يف  ودوره���ا  التعاونية  املوؤ�س�سات  مفهوم  تن�سر  التي  واملتخ�س�سة 

الدولة يف التنمية والنه�سة.

خام�ساً: حث جميع اأفراد املجتمع على اتباع منهج الو�سطية ملواجهة الغلو 

والتطرف وت�سجيع الكفاءات العلمية والفكرية والإعالمية املتميزة للعمل 

وو�سف  ظ��واه��ره  وحتليل  التطرف  ملفهوم  والتحليل  البحث  جم��الت  يف 

العالج له.

الو�سطية،  مفاهيم  لتحديد  �ساملة  علمية  م��و���س��وع��ة  اإ����س���دار  ���س��اد���س��اً: 

واآث��اره��ا،  ال�سرعية،  و�سوابطها  معاملها  ثم  بها،  ال�سلة  ذات  وامل�سطلحات 

من  العالقة  ذات  امل��ج��الت  كل  يف  والخت�سا�س  اخل��رة  باأهل  بال�ستعانة 

داخل اململكة وخارجها.

تبداأ  واأول��ه��ا، حيث  ال��رتب��وي��ة  املحا�سن  اأه���م  الأ���س��رة  اإن  واأخ����رياً: 

م�����س��وار ال��رتب��ي��ة ب��ح��ي��اة ال��ف��رد، وه���ي امل�����س��ئ��ول الأول 

مع  دوره��ا  عظم  لذا  اأوانحرافه،  ا�ستقامته  عن 

وما  ومتطلباته،  العوملة  ع�سر  م�ستجدات 

ط����راأ ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س��الم��ي��ة 

ال�سباب،  ت�ستقطب  مغريات  من 

وه��ن��ا ت���ب���داأ امل���غ���الة وال��ت��ط��رف 

اأوال���ت���ه���اون وال��ق�����س��ور، وخ��ري 

ا�ستقامة  ه���ي  ال���ع���الج  و���س��ائ��ل 

واعتدالها  الجتهاد  يف  الأ�سرة 

الأ���س��رة  ا�ستعانة  ث��م  وات��زان��ه��ا 

برامج علمية وعملية تزاولها 

بنف�سها اأومب�ساركة بيوت خرة 

تربوية متخ�س�سة مع التاأكيد 

املوؤ�س�سة  مراجعة  اأهمية  على 

ال��ع��الق��ة  لطبيعة  ال��رتب��وي��ة 

ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة ب�����ني الأ������س�����رة 

املدر�سة وامل�ساركة يف بناء ذوات اأبنائنا.

الكثري  الفرتة  هذه  يف  تعلمون  كما  والإ�صالمي  العربي  بالعاملني  حتيط   

كيف  معاليكم  نظر  وجهة  من  واخلارجية..  الداخلية  وال�صراعات  الفنت  من 

ال�صبيل للخروج من هذا النفق اخلطري وحماية ال�صعوب العربية والإ�صالمية 

الأمة  ومكت�صبات  مقدرات  على  احلفاظ  مع  ب�صالم  حتديدًا  املنطقة  ودول 

وحلمتها التي بداأت تتاأثر وتت�صدع يف بع�ض الأقطار العربية؟.

امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  اإىل  الع�سر يحتاج  ه��ذا  امل�سلمني يف  واق���ع  ع��ن  احل��دي��ث 

والق�سايا �سواء يف طبيعة هذه الأحداث و�سياقها يف ال�س� الإلهية اأوموقف 

مبا  اهلل  �سريعة  وف��ق  توظيفها  اأدوات  اأوب��ي��ان  الأح���داث  تلك  حيال  امل�سلم 

يحقق العدل والتوازن يف احلكم على الأ�سياء وحتليل الأ�سباب والتداعيات 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.

ذات  الإ�سالمي  العامل  خريطة  على  الطارئة  التغريات  ه��ذه  ب��اأن  �سك  ول 

اخلارجي،  ال��واق��ع  الثاين  وال��واق��ع  الداخلي  ال��واق��ع  الأول  ال��واق��ع  واقعني 

ولهذا لينبغي اأن تخلط الأوراق يف التعامل مع هذه الأحداث فيغلب الواقع 

الداخلي دون مراعاة الواقع اخلارجي ول يكون الواقع اخلارجي عائقا عن 

معاجلة الواقع الداخلي.

ولهذا اأرى اأهمية ا�ست�سحاب عدد من الق�سايا املعززة ملبداأ املوازنة ال�سرعية 

يف التعامل مع هذه التغريات:

الق�سية الأوىل: اأن التجارب الإ�سالحية التي حتققت يف بلد ما ينبغي األ 

الظروف  الأخ��رى، لختالف  ال��دول  باقي  تتداول يف  قابلة لأن  اأنها  يفهم 

وال�سياقات وتباعا لذلك تختلف امل�سوغات ال�سرعية.

لدى  حا�سرا  يكون  اأن  لب��د  ال�سرعية  امل��وازن��ات  فقه  ال��ث��ان��ي��ة:اأن  الق�سية 

اأن  ذلك  بتحليلها واحلكم عليها مثال  وتقوم  الأح��داث  تتابع  التي  النخب 

تلم�س امل�سالح املتوقعة بنق�س امل�سالح املتحققة يف املكا�سب احلالية يخالف 

مبداأ العدلية يف التعامل مع الأحداث.

ي�ستقل  اأن  الأح��داث  الفقهية يف هذه  ال�سناعة  لي�س من  الثالث:  الق�سية 

الفقيه عن ال�سيا�سي يف النظر اإليها واحلكم عليها كما ل ي�ستقل ال�سيا�سي 

يف احلكم على الأحداث والتعامل معها عمليا دون مراجعة الفقيه، فاإن تلك 

الأحداث تفتقر للت�سور ال�سحيح الذي يبنى عليه احلكم ال�سرعي. 

الأح��داث  تاأمل تلك  الأم��ة اخلا�سة والعامة  اأف��رد  الرابعة: يجب على  الق�سية 

لتحديد  شاملة  علمية  موسوعة  إصدار  يجب   n

مفاهيم الوسطية، والمصطلحات ذات الصلة بها، 
ومعالمها وضوابطها الشرعية، وآثارها
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فقد  لتالفيها.  وذل��ك  حدوثها  اأ�سباب  عن  والبحث  وماآلها  بحالها  والعتبار 

ًة}. يَبَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخا�سَّ رنا اهلل �سبحانه بقوله:{َواتَُّقوا ِفْتَنًة ل ُت�سِ حذَّ

قال ابن كثري – رحمه اهلل – يف تف�سري هذه الآي��ة:)ه��ذه الآي��ة؛ واإن كان 

املخاطب بها هم اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم،لكنها عامة لكل 

م�سلم؛لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يحذر من الفنت(.يعني: اأنه اإذا 

َواتَُّقوا  بقوله:{  بع�ساً  بع�سنا  ر  واختالف؛فليحِذّ ق  تفرُّ زمان  الزمان  كان 

ة}؛ يعني: اتقوا تفّرقاً واختالفاً  يَبَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخا�سَّ ِفْتَنًة ل ُت�سِ

ل ي�سيب ماآله ول ت�سيب نتيجته الذين ظلموا منكم خا�سة، واإمنا ي�سيب 

اجلميع، ول يخ�س ذلك الأثر-للتفرق والختالف -الظامل وحده.

ب��ن ع��ا���س��ور- رح��م��ه اهلل-: )ع��ق��ب حت��ري�����س جميعهم على  ال��ط��اه��ر  ق���ال 

ال�ستجابة، امل�ستلزم حتذيرهم من �سدها بتحذير امل�ستجيبني من اإعرا�س 

املعر�سني، ليعلموا اأنهم قد يلحقهم اأذى من جراء فعل غريهم اإذا هم مل 

اإذا ع�سى دهماوؤهم،  امتثالهم كاف  اأن  موا عوج قومهم، كيال يح�سبوا  ُيَقوِّ

يكونوا  مل  اإن  امل�سلمني  وغ��ريه.ف��ان  الظامل  فتعم  تلحقهم  فتنة  فحذرهم 

بينهم  وال�سالم دب  ال�سالة  ال�ستجابة هلل وللر�سول عليه  كلمة واح��دة يف 

الآراء  باختالف  جماعتهم  نظام  واخ��ت��ل  اأح��وال��ه��م  وا�سطربت  الخ��ت��الف 

وذلك احلال هواملعر عنه بالفتنة.

وحا�سل معنى الفتنة يرجع اإىل ا�سطراب الآراء، واختالل ال�سري، وحلول 

اخلوف واحلذر يف نفو�س النا�س، قال تعاىل: {َوَفَتنَّاَك ُفُتوناً} )طه: 40(.

يف  الف�ساد  دب��ي��ب  راأوا  اإذا  منهم  الأح���الم  واأ���س��ح��اب  الأق����وام  ع��ق��الء  فعلى 

عامتهم اأن يبادروا لل�سعي اإىل بيان ما حل بالنا�س من ال�سالل يف نفو�سهم، 

واأن يك�سفوا لهم ماهيته و�سبهته وعواقبه، واأن مينعوهم منه مبا اأوتوه من 

يرتدعوا،  حتى  الف�ساد  ذل��ك  عن  املف�سدين  وي��زج��روا  وال�سلطان،  املوعظة 

النفو�س  ي�سري يف  اأن  الف�ساد  يلبث  وت��وان��وا فيه مل  ذل��ك،  ت��رك��وا  ه��م  ف��ان 

وينتقل بالعدوى من واحد اإىل غريه، حتى يعم اأويكاد، فيع�سر اقتالعه من 

ال�ساحلني �سالحهم وينكد عي�سهم  النفو�س، وذلك الختالل يف�سد على 

اإذا حلت بقوم ل  الفتنة  اأن  على الرغم من �سالحهم وا�ستقامتهم، فظهر 

ت�سيب الظامل خا�سة بل تعمه وال�سالح، فمن اأجل ذلك وجب اتقاوؤها على 

الكل لأن اأ�سرار حلولها ت�سيب جميعهم(.

اأ�ساأل اهلل الكرمي اأن يرفع البالء عن امل�سلمني واأن يجمع كلمتهم ويوحد �سفهم 

على ماير�سيه، واأن يوفق ولة اأمرنا لكل ما فيه رفعة لالإ�سالم وامل�سلمني واأن 

يحفظ بالدنا وبالد امل�سلمني من الفنت ما ظهر منها وما باطن.

الجتهاد  وهــل  امل�صتجدة  الع�صر  ــوازل  ن مع  الأمــة  علماء  يتعامل  كيف   

اجلماعي كاٍف ملواجهة ذلك؟.

جواب ذلك لعله يتجلى يف بيان اأهمية الجتهاد اجلماعي وذلك من خالل 

الأمور التالية:

الفردي،  الجتهاد  من  الإ�سابة  يف  اأح��رى  اجلماعي  الجتهاد  الأول:�  الأم��ر 

واأكرث دقة واأو�سع يف النظر والإحاطة بجوانب امل�ساألة املبحوثة، وتاأتي يف هذا 

عنه  اهلل  ر�سي  علياً  ال�سلماين خماطباً  عبيدة  اأطلقها  التي  امل�سهورة  العبارة 

)راأيك مع اجلماعة اأحب اإلينا من راأيك وحدك(. فالجتهاد اجلماعي ي�سم 

اإىل عمق  يقود  ما  والخت�سا�س  اخل��رة  واأه��ل  العلماء  قليل من  ع��دداً غري 

النقا�س، وتفتيح لالأذهان، وتفتيق الفهوم، مما يعني على دقة ال�ستنباط.

فيهم  اهلل  ب���ارك  اجتهاداتهم  فت�سم  بع�ساً،  بع�سهم  العلماء  يكمل  وه��ن��ا 

حتدث  حتى  وال�ستنباطات  وال���س��ت��دللت  العلوم  فيها  تتكامل  جمموعة 

الإحاطة املمكنة بامل�ساألة من كل جوانبها ومالب�ساتها ومتعلقاتها.

املطلق،  املجتهد  فقد  من  قيل  عما  يعو�س  اجلماعي  الثاين:الجتهاد  الأم��ر 

الجتهاد  باب  ب�سد  القول  اإىل  اهلل  الفقهاء رحمهم  املتقدمون من  لئن ذهب 

لنظرهم بعدم اإمكان حت�سيل اآلة الجتهاد على وجهها ومن اأجل قفل الباب 

و�سعوها  ال��ت��ي  الج��ت��ه��اد  ���س��روط  فيه  لتتوفر  مم��ن  املجرتئني  بع�س  على 

وحددوها.فالجتهاد اجلماعي يعني على ا�ستمرار الجتهاد وفتح اأبوابه.

�سنة م�سطفوية  اإح��ي��اء  ب��ه  الج��ت��ه��اد اجل��م��اع��ي يتحقق  ال��ث��ال��ث:  الأم���ر 

بعده  بها من  بها يف حياته وعمل  وال�سالم عمل  ال�سالة  �سننه عليه  من 

اأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم، وهي �سنة ال�سورى والجتهاد اجلماعي فقد 

كان ي�ساور اأ�سحابه. واأهل ال�سورى واأهل الإميان ممتدحون يف قوله عز 

�ساأنه: {واأمرهم �سورى بينهم}.

ومن املعلوم املحفوظ من �سنة اخللفاء الرا�سدين ر�سوان اهلل عليهم اأنهم 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  �سنة  اأويف  اهلل  كتاب  يف  احلكم  يجدوا  مل  اإذا 

دعوا روؤو�س النا�س وخيارهم اإىل الت�ساور والنظر، فما اجتمع عليه نظرهم 

ينبغي  الق�ساء خا�سًة على ما  باب  الفقهاء يف  وقد حث  �سرعياً  كان حكماً 

للقا�سي من م�ساورة اأهل العلم والفقه حتى قال الإمام البهوتي رحمه اهلل: 

فيما  وي�ساورهم  املذاهب  فقهاء  جمل�سه  يح�سر  )اأن  وي�سن  اأي  )وينبغي( 

تعاىل:  لقوله  اأخ��ره  واإل  احلكم حكم  له  ات�سح  ف��اإن  اأمكن  اإن  عليه  ي�سكل 

)و�ساورهم يف الأمر(. 

الأمر الرابع: يعو�س عما قد يتعذر من حت�سيل الإجماع: فاجتماع جمع 

من املجتهدين واتفاقهم على حكم �سرعي هويف دقته وقوته واأثره اأقرب اإىل 

قوة الإجماع واأثره من الجتهاد الفردي. بل لقد ذهب بع�س العلماء اإىل اأن 

الإجماع باملعنى الأ�سويل مل يتحقق واإمنا الذي حتقق هواجتهاد جماعي يف 

جمع كثري من املجتهدين.

واقع  تقيمون  كيف  للتعليم..  ال�صامل  التقومي  جلنة  ع�صويف  معاليكم   

تفر�صها  التي  والتطوير  التغيري  ل�صرورات  وا�صتجابته  والعايل  العام  تعليمنا 

التغريات ال�صريعة يف العامل من حولنا.. وما هي ن�صيحتكم ملوؤ�ص�صات التعليم 

قيادة  وي�صتطيع  عليه  وما  ماله  يعرف  جديد  جيل  لإعــداد  فيها  والعاملني 

جمتمعه لف�صاءات اأو�صع من التقدم والتطور؟.

العربية  واململكة  دولة  اأي  يف  املنظومات  ا�سمي  تعد من  التعليمية  العملية 

متينة  ق��اع��دة  على  التعليمية  �سيا�ستها  تقوم  اهلل-  حر�سها   – ال�سعودية 

ود�ستوريتها  ال�سريعة  ل�سيادة  امل��وؤك��د  للحكم  الأ���س��ا���س��ي  للنظام  ام��ت��دادا 

الرتبية  وزارة  ف���اإن  وو���س��ائ��ل��ة  التعليم  ب��ط��رق  مايتعلق  واأم���ا  وحاكميتها، 

والتعليم تبذل جهودا م�سكورة يلم�سها اجلميع حيال الرتقاء بالتعليم يف 

و�سائله وال�سعي يف تكوين بيئة تعليمية جاذبة وفق ال�سيا�سة التعليمية يف 

التعليم  وزارة  يف  املمثل  العايل  التعليم  اأن  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

العايل يقوم بدوره التعزيزي يف التفاعل مع املحيط اجلامعي واملتابع لعدٍد 

من اجلامعات العريقة يف بالدنا واجلامعات املحدثة قريباً كماً من امل�ساريع 

اجلامعات  تنطلق  اأن  اأتنى  كما  واأغرا�سها،  قوالبها  يف  ال��رائ��دة  العلمية 

ب�سكل اأو�سع يف اجلانب البحثي وتهيئة بيئاته، وخدمة املجتمع ومد الأذرعة 

مع م�ساريعه ليتحقق بذلك البعد املن�سود من التعليم العايل الذي اأح�سبه 

منطلقا نحواإن�ساء جيل علٍم وعمل اإن �ساء اهلل ينفع اهلل به البالد والعباد، 

كما اأدعوا كل م�سارك يف التعليم عموماً واأع�ساء هيئة التدري�س خ�سو�ساً 

العملية يف خدمة  الو�سائل  التطبيقية وتوظيف  بذل اجلهد نحواجلوانب 

حلاجات  حتقيقاً  العلمية  باملوؤ�سرات  م��ع��ززة  خطط  وف��ق  املناهج  م��ف��ردات 

املعلم  بني  التوا�سل  وتدعيم  العمل،  �سوق  ملتطلبات  واإنطباعاً  الدار�سني 

ينعك�س  وق��ول وعمال حتى  اعتقاداً  الإمي��ان  والطالب يف جوتربوي ير�سخ 

على �سلوكهم وم�سلكهم يف �سريهم يف هذه احلياة. 

ال�صورى  جمل�ض  رئا�صة  يف  واجلهد  بالعمل  حافلة  ثرية  جتربة  خ�صتم   

اأحد اأجهزة الدولة الت�صريعية وال�صت�صارية املهمة التي ت�صن الأنظمة ور�صم 

هياكل وخطط الدولة.. مباذا خرجتم من هذه التجربة وكيف ترون تعاطي 

 العلم
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واهتمام وجتاوب القيادة الر�صيدة مع هذا اجلهاز؟.

الأب��ع��اد  م��ن  ك��ب��رياً  ق���دراً  م��ا ت�سيف  لعمٍل  وامل��م��ار���س��ة  التجربة  اأن  ل���س��ك 

واملمار�سة  التجربة  تلك  ك��ان��ت  اإذا  وخا�سة  �ساحبها  لين�ساه  الإي��ج��اب��ي��ة 

بامل�سوؤولية  واحل�س  واملنطق  العقل  فيها  يجتمع  خمتارة  نخبة  حميط  يف 

كانت  وقد  املجتمع،  اأف��راد  فرد من  باأي  املناطة  العامة  بامل�سلحة  وال�سعور 

باملكا�سب  حافلة  وم�سوؤوًل  ع�سواً  ال�سورى  جمل�س  يف  عملي  اإب��ان  جتربتي 

املجتمع  مع  التفاعل  اأهمية  فيها  اأدرك��ت  والجتماعية  واملعرفية  املعنوية 

وامل�ساركة يف حتمل امل�سوؤولية لتحقيق اأمر اهلل بالتعاون على الر والتقوى، 

كما اأ�سافت تلك التجربة اكت�ساف رجالت بالدنا املباركة الذين عا�سوا هم 

احلرمني  خ��ادم  مقام  من  بتوجيه  املبارك  امل�سرية  وفق  والتنمية  التطوير 

ال�سريفني وويل عهده الأمني والنائب الثاين – وفقهم اهلل-.

اأما مايتعلق بتعاطي القيادة الر�سيدة مع جمل�س ال�سورى فهوتعاطي فاعل 

وهلل احلمد كما هواحلال مع كافة اأجهزة الدولة الأخرى فمجل�س ال�سورى 

له ح�سوره يف درا�سة اأي نظام واإقراره كما اأنه م�سارٌك فاعل يف درا�سة خطط 

الدولة و�سيا�سات امل�سالح احلكومية، كما اأن جمل�س ال�سورى ُيعُد م�سدراً 

لدعم الدولة برجالت خمل�سني اأكفاء وهذا بدوره يرز طبيعة التوا�سل 

اأع�ساء  م��ن  ورج��الت��ه  املجل�س  ف��اإن  ول��ذا  واملجل�س،  الر�سيدة  القيادة  ب��ني 

ومن�سوبني يحظى بلقاء دوري �سنوي بخادم احلرمني ال�سريفني.

لكر�صي  )اأ�صتاذًا  عبدالعزيز  امللك  جامعة  قبل  من  موؤخرًا  اختياركم  مت   

الأمري نايف للقيم الأخالقية( ما اأهداف هذا الكر�صي وما هي اأهم القيم التي 

يتوجب تعزيزها بني النا�ض ل�صالح املجتمعات؟.

املجتمع  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  الأخ��الق��ي��ة  للقيم  ن��اي��ف  الأم����ري  ك��ر���س��ي  ي��ه��دف 

وتوظيف  اأ�سلية  الإ�سالم  باأخالقيات  العامل  مع  وتفاعله  بقيمه  ال�سعودي 

الإ�سالمية  الأخ��الق��ي��ة  بالقيم  التعريف  خ��الل  م��ن  احل��دي��ث��ة،  التقنيات 

للعامل عن طريق الندوات واملوؤترات وامل�ساركات املتنوعة ومن خالل ر�سد 

اأ�سباب ومظاهر انح�سار القيم الإيجابية وانت�سار القيم واملفاهيم ال�سلبية، 

لأهمية  تعريفية  وبرامج  وم�ساريع  خطط  و�سع  اإىل  الكر�سي  يهدف  كما 

القيم الأخالقية بالإ�سافة اإىل و�سع املعايري واملوؤ�سرات التي حتكم تطبيق 

القيم يف املجتمعات مرتكزة على ال�سريعة الإ�سالمية، كما ي�سعى الكر�سي 

للو�سول اإىل الدليل القيمي امل�ستمل على ال�سوابط واملعايري العلمية التي 

الأخ��رى،  الإن�سانية  الثقافات  مع  والتوا�سل من خاللها  بها  العمل  ميكن 

واإعداد منهج تعليمي يعنى بالقيم الأخالقية.

وتفاعل املخت�سني مع هذا النوع من املراكز البحثية يتحقق به ن�سر الوعي 

نحو قيمنا ال�سرعية وتي�سري ترجمتها يف ممار�سات املجتمع، واإعالن ثقافة 

القيم الأخالقية التي تت�سم بها ال�سريعة الإ�سالمية الغراء يف داخل البالد 

وخارجها وهي جزء من ح�سارتنا التي نعتز بها القائمة على قبول احلق 

ورحمة اخللق. 

املجتمعات فهي جميع  النا�س ل�سالح  التي يجب تعزيزها بني  القيم  واأم��ا 

وح�سن  املعتقد  �سحة  من  ال�سليمة  والأع���راف  �سريعتنا  يف  املعترة  القيم 

العبادة وجميل اخللق، ومن الق�سايا املهمة يف هذا الإطار بيان اأن الأخالق 

علماء  اعتنى  ول��ذل��ك  ال�سريعة  كليات  م��ن  تعد  ال��ع��ام  معناها  يف  والآداب 

العقيدة بت�سمينها متونهم ولعل ال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأمرين:

الأول: اأن جن�س اأدلة م�سائل الآداب وال�سلوك من جن�س اأدلة م�سائل العقائد 

ال�سلوك من  اب��ن تيمية يف قوله: )فم�سائل  الإ���س��الم  ذل��ك �سيخ  ق��رر  وق��د 

جن�س م�سائل العقائد كلها من�سو�سة يف الكتاب وال�سنة(. 

الإمي��ان  كمال  بها  يتحقق  ال�سرعية  الآداب  اأن جملة من  الثاين:  وال�سبب 

اأ�سل لإميان امل�ستحب. وعليه فال ميكن تعزيز بع�س القيم  الواجب وهي 

يف  ومف�سول  فا�سل  منها  كان  واإن  وعلوالف�سل،  املنزلة  لكرمي  بع�س  دون 

ذاتها ولكن قد يرتقي بع�سها على بع�س بح�سب اأثرها على عمل القلب.

�صد  �صر�صة  حربًا  املعنية  واأجهزتها  موؤ�ص�صاتها  بكافة  الدولة  خا�صت   

الإرهاب خالل ال�صنوات املا�صية راح �صحيتها العديد من اأبناء هذا الوطن من 

مواطنني ورجال اأمن وكادت اأن تنتهي بوطننا وجمتمعنا اإىل خ�صائر اأكرث ولول 

ف�صل اهلل ثم حنكة القيادة الر�صيدة وتعاملها احلكيم مع احلدث اإ�صافًة اإىل 

ال�صرتاتيجيات البعيدة املدى التي و�صعتها وزارة الداخلية واجلهات الأخرى 

لها  والت�صدي  الدول  من  كثري  بنارها  اكتوت  التي  الآفة  هذه  ملواجهة  املعنية 

هذه  جدوى  راأيتم  وغريها..كيف  والفكرية  منها  الأمنية  اجلوانب  كافة  من 

ال�صرتاتيجيات واخلطط التي و�صعت للت�صدي خلطر الإرهاب؟.

وماجلبه  املباركة-   - بالدنا  على  املناوئ  الفكر  ه��ذا  ل��ورود  املتابع  ينكر  ل 

وعلى  املعنية  اجلهات  وتبذله  مابذلته  واملمار�سة  الت�سور  يف  مفا�سد  من 

راأ�سها وزارة الداخلية من جهود عملية وعلمية وهي بال�سك وفقا خلطط 

ودرا�سات اآتت ثمارها، ولكن الذي يجب اأن يطرح يف هذا ال�سياق هوم�ساألة 

الدور الذي يجب ال�سعي يف حتقيقه من قبل اجلهات احلكومية والأهلية 

التيار  لهذا  والعالجية  الوقائية  التدابري  من  ح��زم  اإع��داد  من  واخلريية 

وعنا�سره، ولبد من اإعداد برامج دمج للعنا�سر التائبة من هذا الفكر يف 

العلماء  اجلهود من  تكاتف  ثم  اهلل  بتوفيق  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  املجتمع، 

فيها  تتكامل  وا�سحة  روؤي��ة  وف��ق  الخت�سا�س  واأه��ل  والرتبويني  وال��دع��اة 

n نفذت المملكة العديد من السياسات والجهود 
الفكري  األمن  تحقيق  إلى  الرامية  واإلج��راءات 
االنحراف  تغذي  التي  العوامل  على  والقضاء 

الفكري وتدفع نحو انتشاره
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حــــــــوار

الرامج لإ�سالح ما اأف�سده ذلك التيار. 

واجل��ه��ود  ال�سيا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�سعودية  العربية  اململكة  ن��ف��ذت  وق��د 

والإجراءات الرامية اإىل حتقيق الأمن الفكري والق�ساء على العوامل التي 

ت�سامنية  اجلهود  وه��ذه  انت�ساره.  نحو  وتدفع  الفكري  الن��ح��راف  تغذي 

الدينية والإعالمية  العديد من اجلهات يف خمتلف املجالت  ت�سارك فيها 

والثقافية والتعليمية والجتماعية، وتعد وزارة الداخلية من اأوائل اجلهات 

اأبدت اهتماماً كبرياً يف امل�ساهمة وتبني  دوراً ريادياً يف حتقيق الأمن  التي 

هذا  اأهمية  وت��رز  الأ���س��ع��دة،  خمتلف  على  ال�سعودي  املجتمع  يف  الفكري 

الدور يف تناول العوامل املو�سوعية ومنابعها الثقافية والفكرية التي ت�سكل 

علمية  اأ�س�س  على  ومواجهتها  معها  والتعامل  الفكري  ل��الأم��ن  م��ه��ددات 

اأجل التعرف على بواعثه الأ�سا�سية ودوافعه احلقيقية وبذل الأ�سباب  من 

الواقية من انت�ساره وتناميه.

ومن الأولويات التي تدركها وزارة الداخلية اأنه متى ما اطماأن النا�س على 

اأنف�سهم وجمتمعهم وعلى ما يعتقدون به من قيم وثوابت عقائدية ووطنية، 

واأمنوا مبا لديهم من مثل ومبادئ �سامية فقد حتقق لهم الأمن ال�سامل 

دخيلة،  ومناهج  خاطئة،  مببادئ  اأفكارهم  تلوثت  اإذا  اأم��ا  �سوره،  اأ�سمى  يف 

التطرف  ذلك  بينهم   حل  فقد  م�ستوردة  �سلبية  وثقافات  منحرفة  واأفكار 

الفكري الذي يهدد جمتمعهم وا�ستقرارهم، لأن الأمن كٌل ل يتجزاأ، فكل 

حماولة لالإخالل بالأمن احل�سي ي�سبقها اإخالل بالأمن الفكري، والفكر 

واإذا  احل�سن،  والتعامل  الطوية  اأ�سلح  الفكر  �سلح  فاإذا  ال�سلوك،  هومناط 

ف�سد اأوانحرف نتج عنه اأعمال خملة بالأمن وال�ستقرار.  

ب���دور ح��ي��وي يف ت��ع��زي��ز الأم���ن  وم���ن ه���ذا املنطلق ق��ام��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 

ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  ومعاجلتها  الفكري  الن��ح��راف��ات  ومواجهة  الفكري 

قادتها  التي  العلمية  والأب��ح��اث  الدرا�سات  على  املبنية  احلديثة  الأ�ساليب 

ورعاية  وتاأهيل،  وق��اي��ة،  ه��ي:  ثالثة  عنا�سر  يف  متمثلة  اإ�سرتاتيجية  اإىل 

موؤ�س�سات  خا�سة  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ذل��ك  يف  وم��ت��ع��اون��ة 

التن�سئة الجتماعية يف �سل روؤية تهدف اإىل ت�سجيع امل�ساريع التنموية التي 

ت�سعى اإىل رفع قيمة اأفراد املجتمع وحت�سني اأو�ساعهم املادية واملعنوية.

قد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ك��ون  ال��ف��ك��ري  الن���ح���راف  م��ع ظ��واه��ر  تعاملها  ويف 

اأ�سلوبني مكملني لبع�سهما، فبجانب الإج��راءات الأمنية ملواجهة  انتهجت 

امل�ستوى  على  متعددة  بجهود  الداخلية  وزارة  قامت  والإره����اب،  التطرف 

الفكري بالتعاون مع اجلهات املعنية على وقف امل�سادر الفكرية التي تبث 

مقدمتها  يف  وي��اأت��ي  الفكر  ذل��ك  معاجلة  على  العمل  م��ع  املنحرف  الفكر 

الر�سالة  وامل�ساهمة يف  التاأهيل والرعاية الالحقة  واإعادة  املنا�سحة  برامج 

الإعالمية الأمنية من اأجل حتقيق الأمن الفكري للمجتمع. 

 ماهي كلمتكم لرجال الأمن القابعني يف اخلط الأول ملواجهة عنا�صر 

هذا الفكر الدخيل علينا؟.

القابعني بل هم  باإطالق كلمة  – وفقك اهلل-  اأواف��ق��ك يف قولك  اأين ل  اأول 

بها  اأو���س��ي  التي  الو�سايا  بع�س  وثمة  والعباد  البالد  حفظ  على  املرابطون 

املباركة ل  اإخ��واين املرابطني يف �سبيل اهلل وهم رج��ال الأم��ن يف هذه البالد 

اأنهم على ثغرة من ثغور الإ�سالم عظيمة..كيف ل؟ وهم يدافعون عن  �سك 

بلد احلرمني، مهوى الأفئدة وقبلة امل�سلمني، فما يقومون به يعد من ثمرات 

الإميان ومن �سور الت�سامن الإ�سالمي، ومن معاين الأخوة الإ�سالمية.

اأوىل الو�سايا: اإخال�س النية هلل تبارك وتعاىل يف دفع الباطل عن الأرواح 

والأموال حتقيقا لق�سد ال�سارع احلكيم يف دفع املعتدي وال�سائل على بي�سة 

الإ�سالم ووحدة امل�سلمني.

ثانية الو�سايا: ا�ستمداد الن�سرة وعلواحلق من اهلل تعاىل فال ي�ساأل اإل هو 

ول ي�ستعان اإل به فبيده اإحقاق احلق ون�سرة اخللق. 

ثالثة الو�سايا: الإكثار من ذكر اهلل فاإن الذكر هلل تعاىل مع ال�سر والثبات 

اإَِذا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
َ
اأ َيا  تعاىل:{  قال  كما  بالأعداء،  والظفر  للفالح  �سبب 

 َكِثرًيا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحون }.
َ َّ
َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهلل

قال ابن القيم رحمه اهلل تعاىل: وقد �سمعت �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه 

اهلل تعاىل يذكر اأثراً يف هذا الباب ويقول ) اإن املالئكة ملا اأمروا اأن يحملوا 

العر�س قالوا: يا ربنا كيف نحمل عر�سك وعليه عظمتك وجاللك ؟ فقال 

قولوا: ل حول ول قوة اإل باهلل، فلما قالوها حملوه. قال ابن القيم: وهذه 

امل�ساق...(. وحتمل  ال�سعبة  الأ�سغال  معاناة  يف  عجيب  تاأثري  لها   الكلمة 

وال�سالة  التوحيد  اإق��ام��ة  اأوج��ب��ه��ا  ال��ط��اع��ات وم��ن  ال��و���س��اي��ا: فعل  راب��ع��ة 

ابن عا�سور- رحمه اهلل-: )... وكانوا  الفرائ�س قال الطاهر  وغريها من 

�َسدُّ 
َ
اأ اأمتهم وقالوا: {َمْن  اأي�سا معجبني بقوة  عليه ال�سالم-  هود  قوم   –

ًة} )ف�سلت: 15(. فلذلك جعل اهلل لهم جزاء على ترك ال�سرك زيادة  ِمنَّا ُقوَّ

قوتهم بكرثة العدد و�سحة الأج�سام و�سعة الأرزاق، لأن كل ذلك قوة لالأمة 

ا�ستقاللها ويجعل  الأخ��رى وق��ادرة على حفظ  يجعلها يف غنى عن الأمم 

اأمما كثرية حتتاج اإليها(.

كما ل اأن�سى كل من بذل جهدا علميا وفكريا وتربويا يف مواجهة هذا الفكر 

وعنا�سره فهم م�ساركون للمرابطني يف الأجر وف�سل اهلل وا�سع، قال تعاىل: 

َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُك��لِّ  ِم��ْن  َنَفَر  َفلَْول  ًة  َكافَّ ِلَيْنِفُروا  امْلُ��وؤِْم��ُن��وَن  َك��اَن  {َوَم��ا 

يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن}. ُهوا يِف الدِّ ِلَيَتَفقَّ

قال الطاهر ابن عا�سور- رحمه اهلل-: )كان غالب ما تقدم من هذه ال�سورة 

حتري�سا على اجلهاد وتنديدا على املق�سرين يف �ساأنه، وانتهى الكالم قبل 

التخلف عن ر�سول اهلل �سلى  املدينة والذين حولهم من  اأهل  هذا بترئة 

اهلل عليه و�سلم، فال جرم كانت قوة الكالم موؤذنة بوجوب تح�س امل�سلمني 

بعلم الدين وتثقيف اأذهان امل�سلمني كي ت�سلح �سيا�سة الأمة على ما ق�سده 

الدين منها، من اأجل ذلك عقب التحري�س على اجلهاد مبا يبني اأن لي�س 

من امل�سلحة تح�س امل�سلمني كلهم لأن يكونوا غزاة اأوجندا، واأن لي�س حظ 

اإن كليهما  القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي يف �سبيل اهلل من حيث 

يقوم بعمل لتاأييد الدين، فهذا يوؤيده بتو�سع �سلطانه وتكثري اأتباعه، والآخر 

يوؤيده بتثبيت ذلك ال�سلطان واإعداده لأن ي�سدر عنه ما ي�سمن انتظام اأمره 

 العلم
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وطول دوامه، فاإن ات�ساع الفتوح وب�سالة الأمة ل يكفيان ل�ستبقاء �سلطانها 

اإذا هي خلت من جماعة �ساحلة من العلماء وال�سا�سة واأويل الراأي املهتمني 

اإل  الأندل�س  اللمتونيني يف  يثبت ملك  ولذلك مل  ال�سلطان،  ذلك  بتدبري 

قليال حتى تقل�س، ومل تثبت دولة التتار اإل بعد اأن امتزجوا بعلماء املدن 

التي فتحوها ووكلوا اأمر الدولة اإليهم(.

اإنعكا�ض  معاليكم  يرى  الق�صائي..كيف  ال�صاأن  يف  اآخــر  ملحور  بالنتقال   

املوافقة امللكية على نظام الق�صاء التي �صدرت يف �صهر رم�صان من العام 1428هـ 

يف اإحداث نقلة نوعية يف تطور الق�صاء يف اململكة؟.

اأن ن��ظ��ام ال��ق�����س��اء ال�����س��ادر ب��امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي رق���م م/78 وت��اري��خ  ل���س��ك 

العربية  باململكة  الق�سائية  البنية  يف  كبرية  نقلة  �سيحدث  1428/9/19ه���� 

ال�سعودية خا�سًة مع م�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير الق�ساء 

و�ستكون نقلة تاريخية لهذا اجلهاز املهم من اأجهزة الدولة ول�سك اأن هذا 

معامله  ور�سم  اهلل  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ر�سمه  ال��ذي  التطوير 

وقوى دعائمه يحتاج اإىل جهٍد متوا�سل وعمٍل دوؤوب من قبل امل�سوؤولني يف 

جميع اجلهات التي تخدم الق�ساء وتتوىل الإ�سراف عليه وذلك للرقي به 

وحتقيق الأهداف املرجوة.

تلك  لتحقيق  ومن�سوبيه  اأع�سائه  بكافة  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  �سعى  وقد 

ور�س  من  العديد  وعقد  املتخ�س�سة  الإدارات  من  العديد  واأن�ساأ  الأه���داف 

املالزمني  اأع��م��ال  تنظيم  ولئ��ح��ة  الق�سائي  التفتي�س  لئحة  واأع���د  العمل 

املحاكم  روؤ�ساء  اخت�سا�سات و�سالحيات  تنظيم  قواعد  الق�سائيني ولئحة 

ال�سركات  من  بعدٍد  ال�ستعانة  تت  كما  جميعاً  اإق��راره��ا  ومت  وم�ساعديهم 

املتخ�س�سة يف درا�سة وتنفيذ مايتطلبه العمل يف املجل�س من اأنظمة وبرامج 

اإلكرتونية حلو�سبة اأعماله، كما اأن التوا�سل مع الق�ساة اأ�سبح يف كثرٍي من 

العنكبوتية  ال�سبكة  على  املجل�س  موقع  خ��الل  من  والتعامالت  املعامالت 

وليزال العمل م�ستمراً لربط املجل�س بجميع املحاكم يف منظومة اإلكرتونية 

ب�سكٍل  والق�ساة  واملحاكم  املجل�س  بني  والتوا�سل  التقا�سي  عملية  ت�سهل 

على  ال��دخ��ول  طريق  ع��ن  بعد  ع��ن  الق�سائي  التفتي�س  تطبيق  مت  كما  ع��ام 

اأع��م��ال  �سري  على  والط���الع  املحاكم  بع�س  يف  ب��ه  املعمول  ال�سامل  النظام 

اإقامة  مت  وقد  الإلكرتونية  ال�سبكة  طريق  عن  بعد  عن  وتقييمهم  الق�ساة 

الرامج  م��ن  العديد  اأقيمت  كما  والتطوير  ال��ت��دري��ب  خطط  م��ن  العديد 

الدوائر  من  ع��دٍد  ت�سكيل  مت  كما  بالق�ساة،  اخلا�سة  وامللتقيات  وال���دورات 

الخت�سا�س  ت��ن��ازع  يف  الف�سل  وجلنة  الق�ساة  ت��اأدي��ب  دائ���رة  مثل  واللجان 

وجلنة درا�سة اأحوال املنقطعني وجلنة العتماد الوظيفي الق�سائي وجلنة 

مقابلة املر�سحني للق�ساء وجلنة التعامالت الإلكرتونية وغريها ولكٍل من 

تلك الدوائر واللجان مهامها املنوطة بها، كما اأ�سري اإىل افتتاح العديد من 

املحاكم حتى بلغ عددها مائتني واثنني وثمانني حمكمة )282( ومت تعيني 

املزيد من الق�ساة حتى بلغ عددهم قرابة األف وخم�سمائة قا�ٍس )1500(يف 

الوقت احلايل والعدد يف ازدياد اإن �ساء اهلل ونطمح جميعاً لتحقيق الأهداف 

التي يتطلع لها ولة الأمر وامل�سوؤولون واملواطنون واهلل املوفق واملعني.

املجل�ض  عليها  ي�صتند  التي  ال�صرت�صادية  املعايري  ال�صيخ..ماهي  معايل   

الأعلى للق�صاة يف اختيار روؤ�صاء املحاكم وم�صاعديهم؟.

هناك معايري اأ�سا�سية لرت�سيح الروؤ�ساء وامل�ساعدين تقوم على اعتبار الكفاية 

معايري  وه��ن��اك  للعمل  اأدائ���ه  وح�سن  املر�سح  وموافقة  واخل���رة  واخل��دم��ة 

مرجحة كالأقدمية وكر ال�سن والقدرة على التوا�سل مع اجلهات الر�سمية 

وغري ذلك، واملجل�س ينظر يف تلك املعايري وي�سرت�سد باآراء روؤ�ساء املحاكم 

جناح  وينظر يف  م�ساعديهم  اختيار  احلاليني يف  الروؤ�ساء  وب��اآراء  ال�سابقني 

القا�سي املر�سح للرئا�سة يف رئا�سة حمكمة �سابقة وغري ذلك من الأمور التي 

تتم مناق�ستها مع اأع�ساء املجل�س قبل تعيني الرئي�س اأوم�ساعده.

وقد �سدرت من قبل املجل�س قواعد و�سالحيات روؤ�ساء املحاكم وم�ساعديهم 

لتنظيم اأعمالهم واخت�سا�ساتهم.

من  املخالفني  الق�صائية«  حتمي«احل�صانة  املعهودة..هل  ب�صراحتكم   

الق�صاة من امل�صاءلة اأم اأنه ل اأحد فوق امل�صاءلة..وما اآلية هذه امل�صاءلة؟.

الق�ساة يف هذه البالد وهلل احلمد على قدٍر عاٍل من التاأهيل وعملهم وجهدهم 

واإجنازهم ظاهر وم�سكور، ويعلم اجلميع اأن الق�ساة ب�سر ي�سيبون ويخطئون، 

وليوجد مع�سوم اإل من ع�سمه اهلل، ولي�س هناك اأحد فوق امل�ساءلة، املخطئ 

من الق�ساة لبد اأن ي�ساأل ويحا�سب وفق اآليات حمددة لدى املجل�س من خالل 

على  يعمم  اأن  لينبغي  فردية  اأخطاء  ومايكون من  الق�سائي  التفتي�س  اإدارة 

يتم فح�سها  القا�سي  املقدمة �سد  ال�سكوى  اأن  الق�ساة، مع مالحظة  جميع 

العر�س  يتم  ثم  الأنظمة  به  ماتق�سي  وفق  باملجل�س  الق�سايا  اإدارة  قبل  من 

بالنتيجة كما تتم مناق�سة املتظلم اإن تطلب الأمر ويف حال وجد ماي�ستدعي 

امل�ساءلة  ت��ت��م  التق�سري  ث��ب��ت  واإذا  ذل���ك  يف  املحكمة  فتخاطب  ال�ستي�ساح 

واملحا�سبة وفق الأنظمة والتعليمات مع الحتفاظ مبكانة الق�ساء.

املجل�ض  �صيا�صات  ر�صم  يف  الق�صائي  ال�صلك  اأع�صاء  ت�صركون  هل   

واإعداد خططه وبراجمه ب�صفتهم �صريك اأ�صا�صي يف هذه املنظومة؟

ل�سك اأن الق�ساة ي�ساركون املجل�س يف تطلعاته وخططه وبراجمه واملجل�س 

ال��ت��دري��ب،  ودورات  وامللتقيات  العمل  ور����س  خ��الل  م��ن  اآراءه����م  ي�ستخرج 

وي�ستقبل مقرتحاتهم وي�سعى جاهداً لتحقيق املمكن منها، وقد كان ملوقع 

وطرح  الق�ساة  مع  التوا�سل  يف  مهم  دوٌر  العنكبوتية  ال�سبكة  على  املجل�س 

توجيهات املجل�س واأعماله وبراجمه والدعوة للم�ساركة يف تفعيلها وحتقيق 

والتكاتف والعمل اجلاد  التكامل  اأهدافها وهي منظومة واحدة تقوم على 

الق�ساة  هم  املنظومة  هذه  يف  املهمة  والركيزة  وتطويره،  بالق�ساء  للرقي 

اأنف�سهم وهم من ي�سنعون الهدف ويحققونه ولي�سوا م�ساركني فيه فح�سب.

ووزارة  املجل�ض  بني  ال�صالحيات  يف  تنازع  وجــود  عن  يقال  ما  �صحة  ما   

العدل ووجود جلنة تدر�ض اآليات الف�صل بينهما اإداريًا وماليًا وتنظيمًا..وهل 

ن�صتطيع الآن اأن نقول اأن ال�صورة وا�صحة لديهم حول مهام واخت�صا�صات كل 

جهة بدون تداخل بينهما؟.

يعمل  واجلميع  العدل  ووزارة  املجل�س  بني  ال�سالحيات  يف  تنازع  ليوجد 

العمل  اآل��ي��ة  بينت  وق��د  الأن��ظ��م��ة  وتفعيل  الق�ساء  منظومة  تطوير  على 

التنفيذية لنظام الق�ساء تلك الخت�سا�سات وطبيعة عمل املجل�س واملهام 

املناطة به لتطبيق نظام الق�ساء، وقد �سدر الأمر امللكي ذوالرقم )اأ/144( 

والتاريخ 1431/10/24ه� ب�ساأن ترتيب العالقة بني املجل�س الأعلى للق�ساء 

ووزارة العدل طبقاً ملا تق�سي به الن�سو�س الواردة يف الأنظمة ذات ال�سلة، 

وليوجد  واخت�سا�ساتها  جهة  كل  مهام  يف  احلمد  وهلل  وا�سحة  وال�سورة 

تداخل واجلميع يعمل لتطوير الق�ساء وحتقيق الأهداف املر�سومة لذلك.

 ما العالقة بني املجل�ض الأعلى للق�صاء واملحكمة العليا واملحكمة الإدارية 

من ناحية الخت�صا�ض وطبيعة املهام؟.

الأع��ل��ى  فاملجل�س  الأن��ظ��م��ة،  بينتها  حم���ددة  اخت�سا�سات  ذك���رت  مم��ا  لكل 

وترقية  تعيني  م��ن  الوظيفية  الق�ساة  ���س��وؤون  يف  النظر  ي��ت��وىل  للق�ساء 

تطلعاته  في  المجلس  يشاركون  القضاة   n

وخططه وبرامجه والمجلس يستخرج آراءهم من 
خال ورش العمل والملتقيات ودورات التدريب
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وت��اأدي��ب ون���دب واإع����ارة وت��دري��ب ون��ق��ل واإج����ازة واإن��ه��اء خدمة 

وغ���ري ذل���ك وف��ق��اً ل��ل��ق��واع��د والإج�������راءات امل���ق���ررة ك��م��ا يتوىل 

اإ�سدار اللوائح املن�سو�س عليها يف نظام الق�ساء ويتوىل اإن�ساء 

واإ���س��دار  واأعمالهم  الق�ساة  وعلى  عليها  والإ���س��راف  املحاكم 

وم�ساعديهم  املحاكم  روؤ���س��اء  لخت�سا�سات  املنظمة  القواعد 

و���س��الح��ي��ات��ه��م وغ���ري ذل���ك م��ن ال��ق��واع��د ك��م��ا ي��ت��وىل تنظيم 

ال�سلة  ذات  امل��ق��رتح��ات  ورف���ع  الق�سائيني  امل��الزم��ني  اأع��م��ال 

بالخت�سا�سات املقرر له.

اأح��ك��ام  تطبيق  �سالمة  مراقبة  فتتوىل  العليا  املحكمة  واأم���ا 

اأن��ظ��م��ة ل  ال�سريعة الإ���س��الم��ي��ة وم��اي�����س��دره ويل الأم���ر م��ن 

الق�ساء  ولي��ة  �سمن  تدخل  التي  الق�سايا  يف  معها  تتعار�س 

ال��ع��ام وت��ق��وم مب��راج��ع��ة الأح���ك���ام وال���ق���رارات ال��ت��ي ت�سدرها 

اأوت���وؤي���ده���ا حم��اك��م ال���س��ت��ئ��ن��اف ب��ال��ق��ت��ل اأوال��ق��ط��ع اأوال���رج���م 

اأوتوؤيدها حماكم ال�ستئناف املعرت�س عليها من  اأوالق�سا�س 

اأحد الأطراف بعد �سدور الإذن من املقام ال�سامي مبراجعتها 

كما تتوىل الهيئة العامة باملحكمة العليا تقرير املبادئ العامة 

يف امل�سائل املتعلقة بالق�ساء والنظر يف امل�سائل املن�سو�س على 

نظرها يف نظام الق�ساء اأوغريه من الأنظمة. 

واأم����ا امل��ح��ك��م��ة الإداري������ة يف دي����وان امل��ظ��امل ف��ت��ت��وىل ال��ن��ظ��ر يف 

املدنية  اخل��دم��ة  نظم  يف  امل��ق��ررة  ب��احل��ق��وق  املتعلقة  ال��دع��اوى 

والع�سكرية والتقاعد ملوظفي وم�ستخدمي احلكومة كما تتوىل 

النظر يف دعاوى اإلغاء القرارات النهائية التي يقدمها ذووال�ساأن وفق مابينته 

اأواأع��م��ال جهة  الأنظمة كما تتوىل النظر يف دع��اوى التعوي�س عن ق��رارات 

الإدارة وكذلك الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها 

يدخل �سمن  كما  الأنظمة  عليه  ماتن�س  وفق  الأخ��رى  الإداري���ة  واملنازعات 

الأجنبية.  املحكمني  واأحكام  الأجنبية  الأحكام  تنفيذ  طلبات  اخت�سا�ساتها 

تقريبا هذا خمت�سر ال�سالحيات لتلك اجلهات.

 كيف يتعامل املجل�ض مع م�صكلة نق�ض الق�صاة وتكد�ض املعامالت يف املحاكم 

وماذا عملتم ل�صد حاجة املحاكم احلالية لنحو3اآلف قا�ٍض؟.

نق�س اأعداد الق�ساة من اأبرز ما يواجه املجل�س، وغري خاٍف على اجلميع 

اأن عدد الق�ساة يف اململكة ليتنا�سب مع عدد ال�سكان ولمع الكم الكبري من 

الق�سايا التي تنظر كل عام خا�سًة يف املدن الكرى، ولهذا جاء م�سروع امللك 

الأعلى  املجل�س  اهتمامات  اأوىل  من  كان  وعليه  الق�ساء،  لتطوير  عبداهلل 

للق�ساء حل م�سكلة نق�س الق�ساة، واتخاذ الآليات املنا�سبة لزيادة اأعدادهم 

وفق خطة زمنية معينة، مع مراعاة ح�سن الختيار، واأن لتكون الزيادة يف 

العدد على ح�ساب الكيف وح�سن التاأهيل، بل اخلطة تقوم على زيادة اأعداد 

اأن يتوله،  الق�ساة املوؤهلني لتويل هذا املن�سب الذي ليجوز لغري املوؤهل 

اململكة  جامعات  م��ن  جامعة  ك��ل  م��ن  والرت�سيح  الخ��ت��ي��ار  يتم  ب��اأن��ه  علماً 

يف  الآن  وتتم  للقا�سي،  املطلوب  التاأهيل  حتقق  �سرعية  كليات  فيها  التي 

املجل�س درا�سة العتماد الوظيفي للق�ساة من قبل جلنة متخ�س�سة، بحيث 

الدرا�سية  للمناهج  وامل�سلكية  العلمية  املعايري  املجل�س من  حتدد مايطلبه 

والتدريب يف الكليات ال�سرعية، ليكون خريجوها موؤهلني للرت�سيح ملن�سب 

املطلوبة  وامل��ه��ارات  املعارف  من  املقبول  احل��د  حتقيق  يتم  بحيث  الق�ساء، 

ق�سائيا التي يح�سلها الطالب يف الكليات ال�سرعية. 

واإن وجود هذا العدد من الوظائف الق�سائية ال�ساغرة لهي �ساهد على عناية 

باأعماله ودفع  الق�ساء والرتقاء  ال�سريفني مبرفق  حكومة خادم احلرمني 

العامة  وامل�سلحة  الراحة  لتحقيق وتوفري جوانب  الق�سائي  الإجناز  عجلة 

للمواطنني واملقيمني يف ب���الد احلرمني حر�سها اهلل واملجل�س كما �سلف يويل 

عناية ب�سغل تلك الوظائف من خالل اختيار الق�ساة املوؤهلني من خريجي 

كليات ال�سريعة يف جامعات اململكة وخريجي املعهد العايل للق�ساء. 

كما اأنه تتم درا�سة لئحة الأعمال النظرية التي تعنى ببيان الوظائف التي 

ميكن نقل �ساغليها لل�سلك الق�ساء بعد توافر م�سوغات اللتحاق بال�سلك 

الوظائف  تلك  ل�سغل  وذل��ك  اجلديد،  الق�ساء  نظام  يف  املو�سح  الق�سائي 

ونطمح  )1500(ق���ا����سٍ  ق��راب��ة  الق�ساة  ع��دد  بلغ  وق��د  امل��وؤه��ل��ني.  بالق�ساة 

مل�ساعفة هذا العدد باإذن اهلل.

عبداهلل  امللك  م�صروع  �صيعاجلها  التي  واجلوانب  الإ�صكاليات  اأبرز  ماهي   

للق�صاء  الأعلى  باملجل�ض  تتعلق  التي  اجلوانب  وماهي  الق�صاء  مرفق  لتطوير 

يف هذا امل�صروع؟.

ل��ق��د ����س���درت م��واف��ق��ة خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ع��ل��ى حم�����س��ر جلنة 

الأنظمة الأ�سا�سية بالديوان امللكي رقم 4/28 وتاريخ 1428/2/6ه� املوافق 

يف  ال�ساملة  التطويرية  النقلة  ه��ذه  تتم  اأن  فيه  راأت  والتي  2007/2/23م 

اإطار م�سروع متكامل يطلق عليه ا�سم م�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

لتطوير مرفق الق�ساء، و�سدر نظام الق�ساء اجلديد بتاريخ 1428/9/19ه� 

امل�سروع ومن  اأه��داف هذا  بالق�ساء تعمل لتحقيق  املعنية  وجميع اجلهات 

�سمنها املجل�س الأعلى للق�ساء وقد �سبق بيان اخت�سا�ساته يف جواٍب �سابق 

وي�سعى املجل�س مبا لديه من اإمكانات لتحقيق اأهدافه يف تطوير الق�ساء 

�سمن نطاق تلك الخت�سا�سات.

 كلمة اأخرية ملعاليكم لرجال الأمن عامًة ولأبنائكم من�صوبي قوات الأمن 

اخلا�صة يف ختام هذا اللقاء؟.

اأو�سي اجلميع بتقوى اهلل �سبحانه ومراقبته واإخال�س النية هلل �سبحانه 

فاإن رجال الأم��ن يقومون بعمل عظيم يف الدفاع عن هذه البالد املباركة 

اأجلَّه  وم��ا  خراتها  ومدَّ اأمنها  على  ويحافظون  ال�سريفني  احلرمني  ب��الد 

من عمل واأ�ساأل اهلل لهم مزيد العون والتوفيق واأ�ساأل اهلل اأن يحفظ هذه 

البالد وحكامها واأهلها واأن يدمي عليها الأمن والطمئنان والعز والرخاء 

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

 العلم
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نعمة األمن
اإن نعمة الأمن نعمة ل يقدرها اإل كل 

يقدر هذه  وكيانه ول  عاقل حمب لوطنه 

النعمة اإل من افتقدها ونحن اإذ نعي�س يف 

هذه البالد الطاهرة يف ظل حكومة �سيدي 

خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ح��ف��ظ��ه اهلل 

العهد  ويل  �سيدي  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

و�ساحب ال�سمو امللكي �سيدي النائي الثاين 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

ب��ن��ع��م��ة الأم�������ن والأم�������ان  ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل 

وال���س��ت��ق��رار وهلل احل��م��د وه����ذه م��ن��ة اهلل 

اأبينا  على ه��ذه الأم��ة املباركة وه��ذه دع��وة 

وال�سالم  ال�����س��الة  عليه  اخلليل  اإب��راه��ي��م 

اآِم��ًن��ا  َب���لَ���ًدا  َ���َذا  َه���� اْج���َع���ْل  ق���ال {َربِّ  حينما 

ِمْنُهم  ءاَم��َن  َمْن  الثََّمَراِت  ِمَن  اأَْهلَُه  َواْرُزْق 

ِ َواْلَيْوِم الآِخ��ِر} وقد مت تقدمي نعمة 
ّ

ِب��اهلل

والغذاء لعظمها  الطعام  نعمة  الأمن على 

وخ��ط��ر زوال��ه��ا وه���ذا الأم����ن وال���س��ت��ق��رار 

ثم  اهلل  ب��ف�����س��ل  اإل  وي�����س��ت��ت��ب  ي��ت��ح��ق��ق  مل 

طيب  �سعود  اآل  العزيز  عبد  امللك  بجهود 

التي  وج��ه��وده  اململكة  بتوحيد  ث���راه  اهلل 

�سملت كثرياً من مظاهر احلياة من اأمور 

�سيا�سية واجتماعية وهذا نابع من الإرادة 

ال��ق��وي��ة وال��ع��زمي��ة وال�����س��ادق��ة وال��رغ��ب��ة 

الأك���ي���دة يف دف���ع م�����س��رية ال��ب��ن��اء وال��ت��ق��دم 

اململكة  ل��ق��ادة  وب����ارزه  متميزة  �سمة  وه��ي 

العربية ال�سعودية منذ عهد موؤ�س�سها حيث 

حافلة  ثرية  مراحل  اململكة  م�سرية  تثل 

اجلميع  على  ت�ستوجب  والتي  بالجنازات 

الأمر  حمايتها و�سيانتها واحلفاظ عليها 

اأن  منا كمواطنني �ساحلني  يتطلب  الذي 

نحافظ على هذه النعمة ول يتحقق ذلك 

م�سئولني  م��ن  اجلميع  جهود  بتظافر  اإل 

ع��ن الأم���ن وم��واط��ن��ني ل��ك��ون امل��واط��ن هو 

�سيدي  بذلك  ن��وه  كما  الأول  الأم���ن  رج��ل 

�ساحب ال�سمو امللكي النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل 

واأكد على ذلك.

مواطن  كل  على  يجب  فاإنه  هنا  وم��ن 

�سالح حمب لدينه ووطنه باأن ياأخذ على 

عاتقه هذه املهمة ومن اأهمها تن�سئة اأبنائه 

وم��ن يعول على ح��ب ال��وط��ن وال���ذود عنه 

واحلفاظ  لديه  الأمني  الإح�سا�س  وتنمية 

اأفكارهم من التيارات  اأمنه وحت�سني  على 

امل�سبوهة التي ت�سمم العقول لي�سبحوا يف 

عن  الدفاع  �سعار  يحمل  من  هم  امل�ستقبل 

هذا الوطن واملحافظة على اأمنه بكل حب 

واإخال�س. 

ح��ف��ظ��ه اهلل ب����الدن����ا م����ن ك����ل م���ك���روه 

اأمنها  ورج���ال  الر�سيدة  حكومتنا  وحفظ 

واأدام اهلل عزك يا وطن 

مقـال

�صعادة الأ�صتاذ

م�ساعد بن �سالح احلماد 

مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين
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االقتصاد والمال

امل����ايل والق��ت�����س��ادي  الأم����ن  ي�سكل م��و���س��وع 

وقطاعاته  �سرائحه  بكافة  الوطني  امل�ستوى  على 

املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  لكافة  وه��ام��اً  اأ���س��ا���س��ي��اً  هاج�ساً 

مبا  العالقة  ذات  اململكة  يف  احلكومية  والأم��ن��ي��ة 

وت��ق��وم  ال�����س��ع��ودي.  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د  موؤ�س�سة  فيها 

ب���دور ه���ام يف  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د  موؤ�س�سة 

جمال الأمن املايل والقت�سادي من خالل دورها 

التي  امل��ال��ي��ة  املوؤ�س�سات  على  وال��رق��اب��ي  الإ���س��رايف 

باململكة  العاملة  البنوك  مثل  لإ�سرافها  تخ�سع 

التمويل  و���س��رك��ات  املرخ�سة  ال�سرافة  وحم��الت 

هذا  ويف  التاأمني.  و�سركات  التمويلي(  )التاأجري 

ال��ن��ق��د يف  امل���ج���ال،مل تقت�سر م�����س��ارك��ة م��وؤ���س�����س��ة 

جمهودات الدولة )وفقها اهلل( يف مكافحة بع�س 

اجلرائم ذات ال�سبغة املالية والقت�سادية البحتة 

مكافحة  يف  املبا�سرة  غري  امل�ساركة  اإىل  امتدت  بل 

ب��ع�����س اجل���رائ���م اخل��ط��رة م��ث��ل جت����ارة امل��خ��درات 

واملوؤثرات العقلية وكذلك جرائم ال�سلب وال�سرقة 

والن�سب والح��ت��ي��ال ون��ح��وه��ا، وذل���ك م��ن خالل 

يف  الأم����وال  حل��رك��ة  ومراقبتها  املوؤ�س�سة  متابعة 

بعالقته  امل�ستبه  ع��ن  والإب�����الغ  امل�����س��ريف  ال��ن��ظ��ام 

بعمليات غري م�سروعة.

دور  تناول مو�سوع  وقد يطول احلديث عند 

ومنها  املالية  اجلرائم  مكافحة  يف  النقد  موؤ�س�سة 

امل��ث��ال ج��رائ��م الح��ت��ي��ال والخ��ت��ال���س  على �سبيل 

امل����ايل مب���ا ف��ي��ه��ا اجل���رائ���م الل��ك��رتون��ي��ة واإ����س���اءة 

وك��ذل��ك  ون��ح��وه��ا،  امل�����س��رف��ي��ة  التقنية  ا���س��ت��خ��دام 

جرائم ال�سرقة وال�سطو التي قد تتعر�س لها فروع 

���س��ي��ارات نقل  اأو  ال�����س��رف الآيل  ال��ب��ن��وك واأج��ه��زة 

الأموال، اأو جرائم غ�سل الأموال وتويل الإرهاب 

الهيئات  اأو  املالية  املوؤ�س�سات  وا�ستغالل  وا�ستعمال 

اخلريية يف ترير تلك العمليات، وكذلك جرائم 

تزييف العمالت املحلية اأو الأجنبية بالإ�سافة اإىل 

جرائم توظيف الأموال.

م�سوؤوليات  وتقا�سم  م�ساركة  منطلق  وم��ن 

الأج�����ه�����زة احل���ك���وم���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة ه�����ذه اجل���رائ���م 

ول���ت���ح���ق���ي���ق امل�������س���ل���ح���ة ال����ع����ام����ة ل�����الأم�����ن امل�����ايل 

موؤ�س�سة  اأه��داف  مع  ذل��ك  وم��واءم��ة  والقت�سادي 

النقد والقطاعات اخلا�سعة لإ�سرافها يف مكافحة 

لديها  ما  بكل  ت�سعى  املوؤ�س�سة  اجل��رائ��م،ف��اإن  ه��ذه 

من  ي��ب��ذل  ج��ه��د  اأي  يف  للم�ساهمة  اإم��ك��ان��ات  م��ن 

املوؤقتة  اأو  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان  يف  ع�سويتها  خ��الل 

امل�سكلة بهدف درا�سة اأو معاجلة مثل هذه الق�سايا 

واملوؤترات  املحافل  يف  ممثلة  اأنها  اأواجلرائم،كما 

والندوات املحلية والدولية ذات العالقة مبو�سوع 

مكافحة اجلرائم املالية والقت�سادية.

املوؤ�س�سة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وتت�سمن 

اجل��رائ��م  مكافحة  يف  الرئي�س  ل��دوره��ا  ا�ستجابة 

املالية ما يلي:

ملكافحة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  املوؤ�س�سة  حتت�سن 

امل��ك��ون��ة م��ن ع��دة ج��ه��ات حكومية  غ�سل الأم����وال 

تعنى بدرا�سة اأف�سل ال�سبل ملكافحة غ�سل الأموال 

ويتوىل معايل حمافظ املوؤ�س�سة رئا�ستها.

للتزييف  الدائمة  اللجنة  املوؤ�س�سة  حتت�سن 

ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��درا���س��ة م��و���س��وع ت��زي��ي��ف ال��ع��م��الت 

وتر�سيخ ثقة املواطنني بالعملة الوطنية. 

�سعباً  الإداري  جهازها  �سمن  املوؤ�س�سة  كونت 

ووحدات خمت�سة مبكافحة جرائم غ�سل الأموال 

والختال�س  الحتيال  وج��رائ��م  الإره���اب  وتويل 

املايل وجرائم التزييف وجرائم توظيف الأموال.

اللجان  م��ن  ع��دد  يف  النقد  موؤ�س�سة  ت�����س��ارك 

املعنية  املناطق  وباإمارات  الداخلية  ب��وزارة  امل�سكلة 

بق�سايا توظيف الأموال.

تقوم املوؤ�س�سة بعقد دورات للتدريب املتخ�س�س 

يف جمال مكافحة اجلرائم املالية من خالل املعهد 

�سرائح  ي���درب  وال���ذي  للموؤ�س�سة  التابع  امل�سريف 

خمتلفة من املعنيني مبكافحة اجلرمية ول�سيما 

معايل الدكتور

حممد بن �سليمان اجلا�سر

حمافظ موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعـودي

دور مؤسسة النقد العربي السعــــــــــــــــودي في مجال األمن المالي واالقتصادي
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دور مؤسسة النقد العربي السعــــــــــــــــودي في مجال األمن المالي واالقتصادي
الق�ساة واملحققني ورجال الأمن املعنيني باإنفاذ 

الأنظمة وكذلك العاملني يف القطاع امل�سريف.

ال��ن��ق��د ق��واع��د وتعليمات  ت�����س��در م��وؤ���س�����س��ة   

ل�سرافها  اخلا�سعة  للجهات  ا�سرت�سادية  واأدل��ة 

تتعلق مبكافحة اجلرائم املالية.

الأمنية  ال�سالمة  بجانب  املوؤ�س�سة  اهتمت 

الذي  الأمنية  ال�سالمة  دليل  واأ�سدرت  بامل�سارف 

يت�سمن القواعد والإر�سادات الواجب على البنوك 

البنوك  وف��روع  مباين  و�سالمة  حلماية  اإتباعها 

واأجهزة ال�سرف الآيل و�سيارات نقل الأموال.

 تقوم املوؤ�س�سة من خالل وظيفتها الرقابية 

ع��ل��ى امل�������س���ارف ب����اإج����راء ع��م��ل��ي��ة ف��ح�����س ���س��ام��ل 

ومتخ�س�س ي�سمل كافة البنوك العاملة باململكة 

ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب��الأن��ظ��م��ة وال��ق��واع��د 

�سمنها  ومن  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  والتعليمات 

نظم الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر وحمافظ 

التي  الفح�س  عملية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��رو���س 

ت�سمل التحقق من مدى كفاءة اإجراءات اللتزام 

ومكافحة غ�سل الأموال وتويل الإرهاب.

تقوم  التي  امل�سرفية  التوعية  حملة  رعاية   

بها البنوك املحلية حلماية العمالء من التعر�س 

ل��ع��م��ل��ي��ات الح��ت��ي��ال ع���ر ال��ق��ن��وات الإع��الم��ي��ة 

وال�سحف   )SMS( اجل����وال  ور���س��ائ��ل  امل��ت��ع��ددة 

وال��ت��ل��ف��زي��ون والإذاع�����ة واأج���ه���زة ال�����س��رف الآيل 

وك�سوف احل�سابات وغريها.

تطوير اأنظمة املدفوعات والتقنية امل�سرفية 

التي ت�ساعد على منع التعر�س وال�ستغالل. 

العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  اأن  الإ���س��ارة  وجت���در 

كافة  ثقة  تعزيز  يف  هاماً  اأ�سا�سياً  دوراً  ال�سعودي 

يف  اأعمال  وقطاع  اأف���راداً  ب�سقية  املجتمع  �سرائح 

امل��ال��ي��ة وم���ا يرتبط  خمتلف ج��وان��ب اخل��دم��ات 

بالنواحي القت�سادية وما لذلك من تاأثري على 

امل��واط��ن،  ورف��اه��ي��ة  التنموية  الأه����داف  حتقيق 

ح���ي���ث ت���ه���دف ال�����س��ي��ا���س��ة ال���ن���ق���دي���ة امل�����س��رف��ي��ة 

للموؤ�س�سة اإىل حتقيق ال�ستقرار املايل وامل�ستوى 

العام لالأ�سعار وا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف.

الأم��������ن  م����ت����ط����ل����ب����ات  اأه����������م  م������ن  اإن   

الق���ت�������س���ادي،ت���وف���ر ال����س���ت���ق���رار ل��ل��ق��ط��اع 

على  النقد  موؤ�س�سة  حر�ست  امل��ايل،ول��ذل��ك 

للبنوك  املالية  امل��راك��ز  متانة  على  احل��ف��اظ 

امل�سرفية  ال�سيولة  تعزيز  املحلية من خالل 

وح�سن  ال��ب��ن��وك  يف  امل��خ��اط��ر  اإدارة  وحت�سني 

اإدارتها ملواردها املالية.

وب�������س���ان اجل�������دارة الئ��ت��م��ان��ي��ة يف ال��ق��ط��اع 

املخاطر  اأه��م  من  الئتمان  خماطر  امل�سريف،ُتعد 

�سليم  ب�سكل  اإدارت��ه��ا  امل�����س��ارف  على  ينبغي  التي 

يف ج��م��ي��ع الأوق�������ات، وك��م��ا ه���و م��ع��ل��وم اأن زي���ادة 

ت��ل��ك امل��خ��اط��ر م��رت��ب��ط ب��ع��الق��ة ط��ردي��ة ب��زي��ادة 

حجم الئ��ت��م��ان امل�����س��ريف امل��م��ن��وح. ول��ذل��ك تقوم 

امل���وؤ����س�������س���ة مب��ت��اب��ع��ة ال���ن�������س���اط الئ���ت���م���اين م��ن 

ال�ستحقاق  اج��ل  وبح�سب  الكلية  القيمة  حيث 

القت�سادية  والقطاعات  الأن�سطة  على  وتوزيعه 

بح�سب  اأو  ونحوها  وجت��اري��ة  و�سناعية  زراع��ي��ة 

ا�ستهالكية  ق��رو���س��اً  ك��ان��ت  اإن  ال��ق��رو���س  نوعية 

ل���الأف���راد اأوا���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ل�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات. 

ك��م��ا ح��ر���س��ت امل��وؤ���س�����س��ة وم��ن��ذ ف���رتة ع��ل��ى توفري 

تطوير  اإىل  تهدف  الئتمانية  للمعلومات  قاعدة 

التقارير وال�سجالت الئتمانية لكافة القطاعات 

ق��رارات  اتخاذ  يف  مل�ساعدتها  واملالية  القت�سادية 

�سريعة واآمنة يتم فيها ت�سهيل العملية الئتمانية 

لعمالئها مبا يتالءم مع حاجة الأفراد وال�سركات 

املالية لكل عميل.  امل��الءة  وفق �سوابط ومعايري 

ومن نتائج هذه اجلهود اإن�ساء ال�سركة ال�سعودية 

للمعلومات املالية )�سمة( والتي تخ�سع لإ�سراف 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وت�����س��ع��ى م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د دوم����ا اإىل ت��وف��ري 

الآمنة  ال�ستثمارية  والفر�س  امل�سرفية  القنوات 

امل��ع��ت��دل��ة. كما  الربحية  وامل��ت��وائ��م��ة م��ع م��ع��دلت 

حت��م��ي ع���م���الء امل�������س���ارف م���ن الن����خ����راط وراء 

الإغراءات والتعامل اأو ال�ستثمار يف القنوات غري 

املالية  الثقافة  تعزيز  خالل  من  وذلك  النظامية 

الإعالنات  املرخ�سة عن طريق  املالية  باملوؤ�س�سات 

املكثفة وامل�ستمرة التي حتذر من التعامل مع غري 

املخاطر  ذات  الأن�سطة  يف  اأوال��دخ��ول  املرخ�سني 

العالية اأوالتي تبدو عوائدها الربحية خيالية.

ك��م��ا ت�����س��ط��ل��ع امل��وؤ���س�����س��ة ب����دور ك��ب��ري يف 

ت��ط��وي��ر امل�����س��رف��ي��ة الل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي لها 

دور ف���اع���ل م���ن ال���ن���واح���ي الأم���ن���ي���ة امل��ال��ي��ة 

والق���ت�������س���ادي���ة. وق�����د م���ار����س���ت ال��ت��ق��ن��ي��ات 

امل�����س��رف��ي��ة احل��دي��ث��ة م���ن ن��ظ��م امل��دف��وع��ات 

ك��ال��ن��ظ��ام ال�����س��ع��ودي ل��ل��ت��ح��وي��الت )���س��ري��ع( 

ونظام �سداد للمدفوعات وا�ستخدام لالأجهزة 

امل�����س��رف��ي��ة ب�����س��ب��ك��ات��ه��ا امل���ت���ط���ورة ك��ال�����س��ب��ك��ة 

ونقاط   )SPAN( للمدفوعات  ال�سعودية 

امل�����س��ريف و�سبكة الن��رتن��ت  ال��ب��ي��ع وال��ه��ات��ف 

امل��ح��ل��ي  الق���ت�������س���اد  خ���دم���ة  يف  ه����ام����اً  دوراً 

وعمالء البنوك من خالل تقدمي جمموعة 

امل�سرفية  اخل��دم��ات  م��ن  وحديثة  متكاملة 

التدريب  جم��ال  ويف  ال��ع��ال��ي��ة.  التقنية  ذات 

ا�ستمر  فقد  امل�سرفية  الأعمال  على خمتلف 

الن�سائي  ال��ت��دري��ب  امل�����س��ريف وم��رك��ز  امل��ع��ه��د 

بتقدمي  اأداء مهامه  يف  النقد  ملوؤ�س�سة  التابع 

ع��دد واف���ر ومتميز م��ن ال����دورات وال��ن��دوات 

وامل���وؤت���رات امل��ال��ي��ة وامل�����س��رف��ي��ة ل��ت��ق��دمي ما 

يحتاجه العاملون يف القطاع امل�سريف واملايل 

من معارف ومهارات يف �ستى جمالت العلوم 

املالية  والأنظمة  والإدارة  والقيادة  امل�سرفية 

وال�سهادات الحرتافية.

واهلل يحفظكم ويرعاكم،،،
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مؤسسات المجتمع واألمن

المؤسسة العامة للتقاعد
تتشرف بخدمة شهداء الواجب

ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات خ����ادم احل��رم��ني 

ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

لأ���س��ر  الإج������راءات  ك��اف��ة  بت�سهيل  اهلل  اأي����ده 

التي  املعوقات  كافة  وتذليل  الواجب  �سهداء 

احل��ي��اة،وم��ن  مناحي  ك��اف��ة  يف  تواجههم  ق��د 

العامة  املوؤ�س�سة  واخت�سا�سات  مهام  منطلق 

ل��ل��ت��ق��اع��د ب��ت��خ�����س��ي�����س و�����س����رف احل���ق���وق 

من  املتوفني  واأ�سر  للمتقاعدين  التقاعدية 

وواجباتها  مل�سوؤولياتها  وا�ست�سعارا  بعدهم 

ت�������س���رف���ت امل���وؤ����س�������س���ة ب��ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي��ه��ا 

وذل��ك  ال�����س��ه��داء  اأ���س��ر  خ��دم��ة  يف  بامل�ساهمة 

حيث  ال�ست�سهاد  بخر  ر�سمياً  تبلغها  منذ 

تقوم بالتوا�سل ال�سريع والفوري مع مرجع 

ال��وث��ائ��ق  لطلب  معهم  والتن�سيق  ال�سهيد 

امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  ال��الزم��ة  اأوامل�����س��ت��ن��دات 

ب��ك��اف��ة و���س��ائ��ل الت�����س��ال امل��ت��اح��ة مب��ا يخدم 

اإج��راءات تخ�سي�س و�سرف  اإنهاء  يف �سرعة 

م�ستحقاتهم التقاعدية.

ل��ق��د ه��ي��اأت امل��وؤ���س�����س��ة ج��م��ي��ع اإم��ك��ان��ات��ه��ا 

الرئي�سي  امل��رك��ز  يف  ���س��واء  والب�سرية  امل��ادي��ة 

بالريا�س اأولدى فروعها ومكاتبها املختلفة 

وخ�س�ست  اململكة  وحم��اف��ظ��ات  م��ن��اط��ق  يف 

مل��ت��اب��ع��ة ملف  الأك���ف���اء  م��ن موظفيها  ع����دداً 

معامالت اأ�سر ال�سهداء باملوؤ�س�سة وا�ستكمال 

تطلب  واإن  حتى  املطلوبة  امل�ستندات  جميع 

الأم����ر ال��ذه��اب ل��ه��م مل��ق��ر اإق��ام��ت��ه��م وتذليل 

ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه خ��دم��ة ه����ذه ال��ف��ئ��ة 

على  اأ���س��ره��م  ح�سول  بهدف  وذل��ك  الغالية 

و�سهولة،وبالتايل  بي�سر  املالية  م�ستحقاتهم 

عدم انقطاع الدخل عنهم بعد وفا ة ال�سهيد 

مبا ي�سمن لهم احلياة الكرمية من بعده.

اآيل  برنامج  باإن�ساء  املوؤ�س�سة  قامت  كما 

بح�سر  يعني  الآلية  براجمها  �سمن  خا�س 

ومتابعة معامالت اأ�سر ال�سهداء اآليا ل�سمان 

�سرعه اإجناز معامالتهم ومتابعة كل ما قد 

حالت  من  ال�سهداء  اأ�سر  اأو�ساع  على  يطراأ 

ت��غ��ري م�����س��ت��ق��ب��اًل مب���ا مي��ك��ن اجل��ه��ة املعنية 

يف امل��وؤ���س�����س��ة م��ن ���س��رع��ه ات��خ��اذ الإج�����راءات 

النظامية،ويتميز  للمتطلبات  وفقاً  الالزمة 

للتطوير  ب��ق��اب��ل��ي��ت��ه  الآيل  ال���رن���ام���ج  ه����ذا 

والتحديث واملراجعة من اأجل تقدمي خدمه 

اأف�سل لهم م�ستقباًل.

قنوات  املوؤ�س�سة  فتحت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 

ات�سال مع بع�س اجلهات احلكومية الأخرى 

ذات ال��ع��الق��ة امل��ع��ن��ي��ة ب���اإ����س���دار امل�����س��ت��ن��دات 

وال����وث����ائ����ق ال����الزم����ة ل��ت��خ�����س�����س و����س���رف 

ي�ساهم  مب��ا  ال��ت��ق��اع��دي��ة،وذل��ك  امل�ستحقات 

ال�سهيد  اأ�سرة  اأم��ام  العقبات  كافة  تذليل  يف 

باأقل وقت  اإجناز معاملتهم  ول�سمان �سرعه 

ممكن ودون تكليفهم عناء املراجعة واملتابعة 

يف هذا ال�ساأن.

للتقاعد  العامة  املوؤ�س�سة  توؤكد  وختاماً 

ب������اأن م����ا ت���ق���وم ب����ه م����ن ج���ه���ود جت�����اه ه���ذه 

عن  يعر  بها  واله��ت��م��ام  الغالية  ال�سريحة 

�سعور وطني م�سرتك لدى قطاعات الدولة 

رعاية  توجته  والع�سكرية  املدنية  املختلفة 

خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

الأم����ني و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين اأي���ده���م اهلل 

وحفظ بالدنا من كل �سوء ومكروه 

معايل الأ�صتاذ

حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

حمافظ املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد



••لو كان البحر مداداً ل �ستهلكنا جله يف الكتابة عن �سماحة ديننا احلنيف وُي�سر �سريعتنا 
الغراء التي هي عقيدة هذا البلد ومرتكزه يف جميع جوانبه ال�سيا�سية والإدارية والقت�سادية. اإننا 

نفخر ب�سفتنا �سعوديني اأننا نعي�س يف دولة جتعل من الإ�سالم د�ستوراً ومنهاجاً جلميع اأنظمتها 

واأحكامها وخططها و�سلوك اأبنائها وهو ما مييزها عن غريها من بلدان العامل.

اأمرنا الذين جعلوا من الإ�سالم  لو كان البحر م��داداً ل�ستهلكنا جله يف الكتابة عن ولة  ••
عقيدة و�سلوكاً و�سخروا كل طاقتهم باأن يوفر لأبناء هذا البلد الأمن والرخاء والعز، حتى �سارت 

البلد  اأو »�سعودي« من الكلمات التي تثري العتزاز والفخر بالنتماء اىل هذا  كلمة »ال�سعودية« 

اأ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود دولة جمع فيها ال�ستات  الكرمي املعطاء. لقد 

بعد التفرقة ووحد فيها الأمن بعد اخلوف فله ولأبنائه من بعده منا خال�س ال�سكر والدعاء على 

ما قدموه لهذا الوطن الغايل. 

••لو كان البحر مداداً ل�ستهلكنا ُجله يف الكتابة عن قدر ومكانة هذا الوطن الكرمي الذي 
خ�سه اهلل بوجود احلرمني ال�سريفني حيث توجد فيه مكة املكرمة التي بها قبلة امل�سلمني، وبها 

املدينة املنورة مدينة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ومثوى جثمانه الطاهر والكثري من �سحابته 

ر�سوان اهلل عليهم. لقد اأثبت هذا الوطن بقيادته واأبنائه اأنه اأحد ركائز الأمن وال�ستقرار يف دول 

العامل احلديث الذي ميوج بال�سطراب والفنت.

••لو كان البحر مداداً ل�ستهلكنا جله يف الكتابة عن املواطن ال�سعودي الذي اأثبت على الدوام،  
رجاًل اأو امراأة، اأنه حمل الثقة ومو�سع الحرتام واأنه جدير بحمل الأمانة والدفاع عن مكت�سبات 

وطنه الدينية وال�سيا�سية والقت�سادية والإدارية حتى اأ�سبح املواطن ال�سعودي منوذجاً يحتذى 

به يف جميع دول العامل من حيث �سلوك املواطنة والإ�سهام يف بناء الوطن.

••لو كان البحر مداداً ل�ستهلكنا ُجلَّه يف الكتابة عن موؤ�س�سات واأجهزة هذا البلد التي اأثبتت 
على الدوام اأنها حمل اجلدارة والتقدير  فيما تقوم به من دور اأو مهام بالن�سبة ملجتمعهم  واأخ�س 

بالذكر هنا هيئة كبار العلماء. فاأع�ساء هذه الهيئة املباركة يعملون من منطلق وعيهم بدورهم 

الديني والوطني والذين ل تاأخذهم يف اهلل لومة لئم فهم يقولون كلمتهم من منطلق الكتاب 

وال�سنة وقد اأثبتت الأيام �سدق ور�ساخة مواقفهم فلهم منا ال�سكر والتقدير.

اأمن  لو كان البحر م��داداً ل�ستهلكنا جله يف الكتابة عن د�سائ�س وخيبات اخلارجني على  ••
هذا البلد واحلاقدين على م�سريته والتائهني يف دهاليز الفنت والجنرار وراء كل ناعق ونابح. 

ت��ارة با�سم الدين وت��ارة با�سم التغيري وت��ارة با�سم  ال��دوام اخ��رتاق هذا الوطن  لقد حاولوا على 

اأجه�سوا  الذين  املخل�سني  املواطنني  ورائهم  وم��ن  الأم��ر  اأول��ي��اء  وقفات  لهم  فكانت  الإ���س��الح.. 

جميع هذه املحاولت امل�سبوهه،فاندحروا وبقي هذا الوطن �ساخماً موا�ساًل م�سريته يف النماء 

والرخاء والتقدم. 

فاهلل ن�ساألك اأن يحفظ علينا ديننا وولة اأمرنا ووطنا.. و�سيظل باإذن اهلل هذا الوطن بدينه 

وقيادته و�سعبه �ساخماً را�سخاً.. واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

لو كان البحر مدادًا

مقـــــال

الأ�صتاذ الدكتور

عبد الرحمن بن اأحمد هيجان
نائب مديرعام معهد الإدارة ورئي�ض مركز كفاءات 

وع�صو جمل�ض ال�صورى
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معايل الفريق �سعد بن عبداهلل التويجري مدير عام الدفاع املدين ملجلة 

دعم القيادة منح الدفاع المدنــــــــــــــــــــي جهودًا داخلية متميزة وشهادات دولية
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بالمملكة  المدني  ال��دف��اع  م�سيرة  واكبت 

ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ���س��ه��دت��ه ال��ب��الد منذ 

عهد الملك الموؤ�س�س و�سوًل اإلى هذا العهد 

الملك  ال�سريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  ال��زاه��ر 

من  عدد  عبر  وذل��ك  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 

المراحل، فبعد اإن�ساء اأول فرقة لالإطفاء في 

مكة المكرمة عام 1346ه���، وما تال ذلك من 

اإن�ساء فرق مماثلة في المدينة المنورة وجدة 

هذه  تخ�سع  اأن  الطبيعي  من  كان  والريا�س 

متخ�س�سة  ق��ي��ادة  اأو  لرئا�سة  جميعاً  ال��ف��رق 

وق���د ���س��اح��ب ت��ل��ك ال��م��راح��ل ت��ح��دي��د دقيق 

لمهام الدفاع المدني لتتجاوز اأعمال الإطفاء 

الأرواح  حماية  �ساأنه  من  ما  بكل  القيام  اإل��ى 

والممتلكات في اأوقات ال�سلم والحرب.

وق�������د ت������ع������ددت ع����ب����ر ه�������ذه ال���م�������س���ي���رة 

ال��دف��اع  لمنظومة  التنظيمية  الم�ستويات 

المدني  الدفاع  مجل�س  مظلة  تحت  المدني 

نايف  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئي�س مجل�س 

ال������وزراء، وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و���س��اح��ب ال�سمو 

نائب  عبدالعزيز  ب��ن  اأح��م��د  الأم��ي��ر  الملكي 

ــر  وزي �صمو  ــتــراأ�ــض  ي

)مجل�ض  الــداخــلــيــة 

ــــاع الـــمـــدنـــي(  ــــدف ال

و�ــصــمــو نــائــبــه نــائــبــًا 

للمجل�ض وع�صوًا فيه، 

كذلك  ع�صويته  وفي 

ــئــوًل  ــص مــ�  18 نـــحـــو 

يـــمـــثـــلـــون مــخــتــلــف 

الحكومية  القطاعات 

متى  الــعــالقــة..  ذات 

المجل�ض  هذا  ينعقد 

ومـــا هــي اأبــــرز واأهـــم 

الخـــتـــ�ـــصـــا�ـــصـــات 

المنوطة به؟

هو  ال��م��دن��ي  ال���دف���اع  مجل�س 

ال�سيا�سة  بو�سع  المعنية  الهيئة 

ومتابعة  المدني،  للدفاع  العامة 

تنفيذها، وقد حددت المادة التا�سعة من هذا 

النظام مهام المجل�س، وت�سمل و�سع ال�سيا�سة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي وال��خ��ط��ط ال��الزم��ة 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وت���ح���دي���د م���ه���ام وم�����س��وؤول��ي��ات 

الجهات الحكومية، وغيرها من الجهات في 

تنفيذ هذه الخطط، وتت�سمن مهام مجل�س 

تحدد  التي  اللوائح  واإ�سدار  المدني،  الدفاع 

توافرها  ال��واج��ب  ال�سالمة  وق��واع��د  �سروط 

والتجارية  ال�سناعية  الأن�سطة  مختلف  في 

وال���زراع���ي���ة وال��م��ه��ن والأع����م����ال وال��م��ب��ان��ي 

ال�سكنية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات 

ال��ع��ام��ة وال���خ���ا����س���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى و���س��ع 

ال�سيا�سة العامة للتدريب على اأعمال الدفاع 

ال��م��دن��ي واإ���س��دار ال��ل��وائ��ح ال��الزم��ة لتنظيم 

ال��دف��اع  ل��ج��ان  وت�سكيل  المتطوعين  اأع��م��ال 

المدني وتحديد مهامها، ومن مهام المجل�س 

والمن�ساآت  الأم��اك��ن  وت�سنيف  تحديد  اأي�ساً 

المدني،  ال��دف��اع  ت��داب��ي��ر  عليها  تطبق  ال��ت��ي 

وو���س��ع ال��ق��واع��د ال��الزم��ة لتقدير الأ���س��رار 

ال��ت��ي ق���د ت��ح��دث وت��ع��وي�����س ال��م��ت�����س��رري��ن، 

ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ح��دي��د ع���دد غ���رف وم��راك��ز 

ومهامها  واأماكنها  المدني  ال��دف��اع  عمليات 

يتم  التي  الو�سائل  وتاأمين  هيئاتها  وت�سكيل 

بها ربط غرف ومراكز العمليات بغيرها من 

الجهات الع�سكرية.

الموافقة على  اأي�ساً  ومن مهام المجل�س 

م�سروع الميزانية ال�سنوية للمديرية العامة 

وزارة  اإل��ى  لإحالتها  تمهيداً  المدني  للدفاع 

المالية واقتراح العتمادات الالزمة لو�سائل 

وم�ساريعه  خططه  لتنفيذ  المدني  ال��دف��اع 

في ميزانيات الوزارات والم�سالح الحكومية 

بالتن�سيق مع الجهات المعنية.

يرى  من  دع��وة  المجل�س  لرئي�س  ويجوز 

المجل�س  جل�سات  لح�سور  بهم  ال�ستعانة 

اأن ي��ك��ون ل��ه��م ح��ق ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ما  دون 

ي�سدره من قرارات. 

تطوير  مــراحــل  تقيمون  كيف 

المدني  للدفاع  العامة  المديرية 

اإطفاء في  اأول فرقة  اإحداث  من 

والــذي  هـــ   1346 عــام  المملكة 

لهذا  الـــدولـــة  اهــتــمــام  يعك�ض 

الجهاز الهام ؟

دعم القيادة منح الدفاع المدنــــــــــــــــــــي جهودًا داخلية متميزة وشهادات دولية
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الدفاع  مجل�س  رئي�س  ونائب  الداخلية  وزير 

الملكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  وع�����س��وي��ة  ال��م��دن��ي 

الأم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية. 

اإل��ى  المدني  ال��دف��اع  اإم��ك��ان��ات  وت�ساعفت 

على  المماثلة  الأج��ه��زة  اأق��وى  من  اأ�سبح  اأن 

من  وال��دول��ي  والإق��ل��ي��م��ي  العربي  الم�ستوى 

وم�ستوى  الب�سرية،  والقدرات  المعدات  حيث 

تنفيذها  يتم  التي  والتاأهيل  التدريب  برامج 

من  وال���س��ت��ف��ادة  وخ��ارج��ه��ا،  المملكة  داخ����ل 

من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  الحديثة،  التقنيات 

في  المدني  ال��دف��اع  لمظلة  الكبير  النت�سار 

جميع المناطق والمدن والمحافظات عبر 95 

اإدارة و56 مركزاً داخلياً و 189 مركزاً خارجياً، 

بالإ�سافة اإلى 536 وحدة متخ�س�سة في جميع 

وتتوافر  والإ�سعاف،  والإطفاء  الإنقاذ  اأعمال 

لهذه الوحدات اأحدث الآليات والمعدات لأداء 

يحظى  ل��م��ا  بالفخر  ن�سعر  ون��ح��ن  م��ه��ام��ه��ا، 

القيادة  ودع��م  اهتمام  من  المدني  الدفاع  به 

الر�سيدة، ونتطلع دائماً للمزيد من التطوير 

الوطن  مكت�سبات  على  للحفاظ  والتحديث 

مت�سلحين بالعلم والمعرفة.

حالت  في  ال�صريع  التدخل  يعد 

ــق  ــري ــح الإنـــــقـــــاذ وحــــــــوادث ال

الأ�صباب  اأحد  الطارئة  والحالت 

من  المزيد  وقوع  لتفادي  المهمة 

ال�صحايا في الأرواح والممتلكات.. 

اأو  ب�صراحة هل تواجهون عوائق 

البيروقراطية  الإجراءات  بع�ض 

المدني  الدفاع  رجــال  تعيق  التي 

وجــه  عــلــى  ــم  ــه ــب واج اأداء  عـــن 

ال�صرعة من بع�ض الجهات ؟

التي  ال�سعوبات  بع�س  هناك  كانت  ربما 

تواجه رجال الدفاع المدني في اأوقات �سابقة 

ومتطلبات  ب��ق��واع��د  الل���ت���زام  ل��ع��دم  نتيجة 

ال�سالمة لدرء المخاطر في بع�س المن�ساآت 

، اإل اأن����ه م���ع زي�����ادة ال���وع���ي ت��راج��ع��ت ه��ذه 

الذي  الأم��ر  وه��و  كبير،  حد  اإل��ى  ال�سعوبات 

ي�����س��ت��ل��زم ال��م��زي��د م��ن ال��ت��وع��ي��ة وال��م��ت��اب��ع��ة، 

الكبرى  بالمن�سات  يتعلق  فيما  �سيما  ول 

على  وكذلك  وغيرها،  والفنادق  كالم�سانع 

ال�سعوبات  بع�س  وهنالك  الأف���راد،  م�ستوى 

لدى  الخاطئة  الأف��ك��ار  بع�س  ع��ن  الناجمة 

بالإقناع  معها  التعامل  يتم  وال��ت��ي  البع�س 

الدفاع  لرجل  تعطى  التي  الأنظمة  وكذلك 

المدني �سالحيات كاملة في ممار�سة مهامه 

لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

ــارز  ب الــمــدنــي دور  لــلــدفــاع  كـــان 

للمواطنين  الإنــقــاذ  عمليات  في 

والمقيمين في المناطق المت�صررة 

30هـ  عام  جدة  �صيول  كارثة  في 

ا�صتفدتم  هل  32هـ..  العام  وهذا 

ــة الــكــبــيــرة  ــرب ــج ــت ـــن هــــذه ال م

يعزز  بما  و�صلبياتها  باإيجابياتها 

ــوارث  ك اأي  مــواجــهــة  فــي  عملكم 

طبيعية م�صتقبلية قد تحدث في 

اأي منطقة ل قدر اهلل ؟

الدفاع  رجال  بها  يقوم  مهمة  كل  بالطبع 

المدني تمثل خبرات اإ�سافية يتم ال�ستفادة 

الخ�سائر  اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��ال  م��ن��ه��ا، وخ��ي��ر 

ال��ب�����س��ري��ة ف���ي ���س��ي��ول ج���دة ه���ذا ال���ع���ام اأق���ل 

كان  عام 1430ه���، حيث  في  حدث  كثيراً مما 

المدني،  ال��دف��اع  رج��ال  قبل  م��ن  ال�ستعداد 

عن  ال��ج��وي��ة  الأر�����س����اد  ت��ق��اري��ر  ورود  ف����ور 

اح��ت��م��الت ���س��ق��وط الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة وت��م 

تنفيذ الخطة المعدة �سلفاً للتعامل مع مثل 

هذه الحوادث بن�سر وحدات الإنقاذ المجهزة 

ف��ي جميع اأن��ح��اء ج���دة، وم�����س��ارك��ة ط��ائ��رات 

التي  المت�سررين  اإنقاذ  في  المدني  الدفاع 

ي�سعب و�سول الفرق الأر�سية اإليها.

الذي  ال�سعودي  الإن��ق��اذ  فريق  به  ق��ام  وم��ا 

���س��ارك ف��ي اأع���م���ال الإن���ق���اذ ب��ب��اك�����س��ت��ان ج��راء 

ال��ف��ي�����س��ان��ات ال��غ��زي��رة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ال��ب��الد 
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الخبرات  على  دل��ي��ل  خير  ال  الما�سي  ال��ع��ام 

المنظمة  ب�سهادة  اكت�سبها،  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ارب 

المدني،  وال��دف��اع  المدنية  للحماية  الدولية 

الخبرات  هذه  مثل  �سوء  وعلى 

يتم تطوير الخطط بما ي�ساهم 

الإيجابية  الجوانب  تعزيز  في 

ومعالجة اأوجه الق�سور.

جـــانـــب الــتــوعــيــة 

الجوانب  اأهم  اأحد 

ــــركــــزون  ــــي ت ــــت ال

ــرًا في  ــي ــث عــلــيــهــا ك

اأي  لتفادي  عملكم 

قد  كارثة  اأو  خطر 

تــ�ــصــيــب الــمــواطــن 

اأو  منزله  في  �صواء 

كيف  ولكن  خارجه 

معالي  ت�صتطيعون 

الفريق اإي�صال هذه 

التوعوية  الر�صائل 

لــلــمــواطــنــيــن وهــل 

ــط  ــط ــــديــــكــــم خ ل

مبرمجة  منهجية 

في هذا المجال؟

المخاطر  م��ن  للوقاية  ���س��رورة  التوعية 

ال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي ن��ط��اق عمل ال��دف��اع المدني 

الأمر  نولي هذا  ونحن  اآثارها،  والتقليل من 

درا�ستها  يتم  خطط  خلل  من  كبيراً  اهتماماً 

الكفاءات  خبرات  من  تنفيذها  في  ون�ستفيد 

والإعالميين  الأكاديميين  من  المتخ�س�سة 

بما  التوعوية  الر�سائل  ت�سميم  يتم  بحيث   ،

وثقافة  اهتمامات  ف��ي  التباين  م��ع  يتنا�سب 

من  ال�ستفادة  خ��الل  وم��ن  المجتمع،  وفئات 

والمقروءة  الم�سموعة  الت�سال  و�سائل  كافة 

واإن��ت��اج  ال��ج��دي��د  الإع����الم  والمرئية وو���س��ائ��ل 

اأف�����الم ت��وع��وي��ة وت��ن��ظ��ي��م ن�����دوات وم��ع��ار���س 

بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات 

تليفزيونية  توعوية  ر�سائل  وب��ث  الحكومية، 

المطبوعات،  من  كبير  عدد  واإ�سدار  واإذاعية 

بما في ذلك مطبوعات خا�سة للطفل والمراأة، 

للمخاطر  دقيقة  درا���س��ات  ���س��وء  على  وذل���ك 

كما  ح���دوث���اً،  الأك���ث���ر  وال���ح���وادث  المحتملة 

حر�سنا على ال�ستفادة من الثورة الإعالمية 

خ��الل موقع  م��ن  التوعية  ب��رام��ج  تنفيذ  ف��ي 

واإن�ساء  النترنت  �سبكة  على  المدني  الدفاع 

�سفحات تفاعلية على موقع يوتيوب ومواقع 

وتويتر«   - ب��وك  »في�س  الجتماعي  التوا�سل 

اللكتروني  الإع��الم��ي  المركز  تجربة  ولعل 

اأبان �سيول جدة، يوؤكد فاعلة هذا التوجه.

وقت  المدني  الــدفــاع  اأعــمــال  تتنوع 

�صواء  الحرب  وقــت  في  عنها  ال�صلم 

للمت�صررين  الإغــاثــة  مــجــالت  فــي 

وتنفيذ  ال�صالمة  قواعد  تطبيق  اأو 

خطط الحماية وغيرها.. هل لكم اأن 

ت�صلطوا ال�صوء على هذه الأعمال؟

من الطبيعي اأن تختلف مهام الدفاع المدني 

وقت ال�سلم عنها في اأوقات الحروب، ففي اأوقات 

ال�سلم تتلخ�س هذه المهام في تقديم كل اأ�سكال 

ح��الت  ف��ي  للمت�سررين  والإغ��اث��ة  الم�ساعدة 

الطوارئ والكوارث الطبيعية اأو ال�سناعية، بما 

واأعمال  واإطفاوؤها  الحرائق  مكافحة  ذل��ك  في 

للقيام  المتطوعين  واإع���داد  والإ�سعاف  النقاذ 

ب��اأع��م��ال ال���دف���اع ال��م��دن��ي م��ت��ى دع���ت ال��ح��اج��ة 



52

حـــــــــــــــوار

العدد الثالث - رجــب 1432هـ

ال��خ��ب��رات ف��ي م��ج��ال ع��م��ل ال��دف��اع ال��م��دن��ي، 

والإطالع على اأحدث التقنيات والآليات التي 

في  المتخ�س�سة  العالمية  ال�سركات  تنتجها 

ال�ساأن  ه��ذا  وف��ي  ال��م��دن��ي��ة،  الحماية  م��ج��ال 

ت��ت��ع��دد م�����س��ارك��ات ال��دف��اع ال��م��دن��ي ف��ي كافة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 

الم�ستركة  التدريب  برامج  ذلك  اأمثلة  ومن 

وتنفيذ  والعربي  الخليجي  الم�ستويين  على 

لمن�سوبي  التدريبية  ال��دورات  من  كبير  عدد 

المملكة، في  وخ���ارج  داخ���ل  ال��م��دن��ي  ال��دف��اع 

العلمي  والتاأهيل  بالتدريب  الكبير  الهتمام 

عدد  و�سل  وق��د  البتعاث،  برامج  خ��الل  من 

المبتعثين  ال��م��دن��ي  ال��دف��اع  واأف����راد  �سباط 

الدكتوراه  درج��ة  لنيل  ال��خ��ارج  ف��ي  للدار�سة 

في  وف��رد  �سابط   64 م��ن  اأك��ث��ر  والماج�ستير 

اأكبر الجامعات في اأوروبا واأمريكا وا�ستراليا، 

وه��ن��اك ب��رام��ج ل��ل��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ف��ي مجال 

المدني في كثير  اأجهزة الدفاع  التدريب مع 

م��ن ال����دول الأوروب���ي���ة م��ن خ���الل المنظمة 

الدولية للحماية المدنية.

اأهم العوامل  اأحد  التدريب الم�صتمر 

تطوير  فــي  جــهــاز  لأي  الم�صاعدة 

عمله ومواكبة الم�صتجدات والتعامل 

مـــا مــدى  ـــــارئ..  اأي ط مـــع  الأمـــثـــل 

عنايتكم بذلك وما نوع الدورات التي 

المدني  الدفاع  و�صباط  لأفراد  تقام 

وهل بينها دورات خارجية؟

اح��ت��ي��اج��ات ال���دف���اع ال��م��دن��ي وال��خ��ط��ط 

اإل��ى تنظيم ق��واع��د وو�سائل  اإ���س��اف��ة  اإل��ى ذل��ك، 

ال�سالمة والأمن ال�سناعي.

وي���دخ���ل ف���ي م��ه��ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي في 

اإن�������س���اء غ����رف عمليات  اأي�������س���اً  وق����ت ال�����س��ل��م 

مراكز الدفاع المدني، وتحديد الموا�سفات 

والإ�سراف  الإي��واء  ومراكز  للمخابئ  العامة 

ت�سكيالت  وا�ستحداث  اإع��داد  وكذلك  عليها، 

الخت�سا�سات  مختلف  من  المدني  ال��دف��اع 

وتجهيزها بكل ما يلزم التجهيزات والقيادة، 

وت���خ���زي���ن م��خ��ت��ل��ف ال����م����واد وال��ت��ج��ه��ي��زات 

الالزمة ل�ستمرار الحياة في حالت الحروب 

والطوارئ والكوارث، واإتخاذ كل ما يلزم من 

اإجراءات تهدف اإلى تحقيق ال�سالمة وتجنب 

اآث��اره��ا، بما في ذلك تقديم  الكوارث واإزال��ة 

الإعالنات النقدية والم�ساعدة للمت�سررين 

وال��م��ن��ك��وب��ي��ن، ف�����س��اًل ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ خطط 

الإخالء والإيواء في حالت الطوارئ.

اأما في وقت الحرب فيتولى الدفاع المدني 

الأخطار  من  الإن���ذار  وو�سائل  قواعد  تنظيم 

والمرور،  الإ�ساءة  وتقييد  الجوية،  والغارات 

وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة ال��ج��ه��ات المدنية 

الأم���ن  تحقيق  ف��ي  والم�ساهمة  والع�سكرية 

في الجبهة الداخلية من خالل خطة تدابير 

الدفاع المدني في اوقات الحروب والطوارئ.

وخبرات  تجارب  من  ت�صتفيدون  هل 

الحماية  مجال  في  العالمية  الــدول 

ــاون في  ــع الــمــدنــيــة وهـــل لــديــكــم ت

الخبرات  وتبادل  التدريب  مجالت 

ر�صيد  من  يعزز  بما  ــدول  ال هــذه  مع 

خبراتكم في هذا المجال ؟

ن��ح��ن ن���درك ج��ي��داً اأه��م��ي��ة الن��ف��ت��اح على 

ت��ج��ارب وخ��ب��رات الآخ���ري���ن و����س���رورة ت��ب��ادل 
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برامج  مالمح  تحدد  التي  ه��ي  الم�ستقبلية 

ال���ت���دري���ب، وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال م���ع ت��زاي��د 

الع��ت��م��اد على ال��ط��ي��ران ف��ي اأع��م��ال الن��ق��اذ، 

وما �سهده اأ�سطول طيران الدفاع المدني من 

تطور وت��زوي��ده ب��اأح��دث ال��ط��ائ��رات، ك��ان من 

الطبيعي اأن يتم التركيز في برامج التدريب 

على تخ�س�سات بعينها لتلبي احتياجاتنا من 

من  كبير  ع��دد  واإي��ف��اد  والفنيين،  الطيارين 

ال�سباط لدرا�سة هذه التخ�س�سات المرتبطة 

الأمريكية  الجامعات  من  عدد  في  بالطيران 

التخ�س�سات  ف��ي  ال�سيء  ونف�س  والأوروب��ي��ة 

الآل��ي��ات  وت�سغيل  الأزم���ات  ب���اإدارة  المرتبطة 

تنفيذ  ي��ت��م  ذل����ك  ع��ل��ى  ال���م���ت���ط���ورة، وب���ن���اء 

اأو  الداخلية  ���س��واء  التدريبية  ال���دورات  ه��ذه 

الخارجية، فهناك تخ�س�سات درا�سية معتمدة 

تخ�س�سات  وهناك  ال�سعودية،  الجامعات  في 

ت��ت��ط��ل��ب ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة، 

بالإ�سافة اإلى الدورات التخ�س�سية التي يتم 

تنفيذها ب�سفة م�ستمرة داخل مراكز ومعاهد 

تدريب الدفاع المدني..

تمثل الحوادث المنزلية التي تحدث 

داخل المنزل اأحد الحوادث العديدة 

ــي تــتــعــامــلــون مــعــهــا بــا�ــصــتــمــرار  ــت ال

وتــخــتــلــف مـــا بــيــن حــريــق وغـــرق 

تعلمون  وكما  ذلــك  وغير  واحتجاز 

وقتها  جل  تق�صي  المنزل  ربــة  فــاإن 

لذا  اأبــنــائــهــا..  لتربية  المنزل  فــي 

توعوية  وبرامج  دورات  لديكم  هل 

لل�صيدات للتعريف والتثقيف بكيفية 

قبل  الحوادث  هذه  مثل  مع  التعامل 

و�صول فرق الدفاع المدني ؟

ه���ن���اك ب����رام����ج م���ت���ع���ددة ل��ل��ت��وع��ي��ة ف��ي 

المخاطر  من  للوقاية  الن�سائية  الأو���س��اط 

ال��م��ن��زل��ي��ة، م���ن خ����الل ت���وزي���ع ع����دد كبير 

م���ن ال��م��ط��ب��وع��ات الإر�����س����ادي����ة وال��ت��ع��ري��ف 

بالإ�سعافات الأولية، وكذلك من خالل اإتاحة 

ه���ذه ال��م��ع��رف��ة ع��ب��ر م��وق��ع ال��دف��اع المدني 

ع��ل��ى الن���ت���رن���ت وال���ت���واج���د ف���ي ك��ث��ي��ر من 

التوعية  ر�سائل  وعبر  والأن�سطة،  المعار�س 

والجامعات  المدار�س  خالل  من  المبا�سرة 

نوعية  تدريبية  ودورات  ن���دوات  خ��الل  م��ن 

م��ك��ث��ف��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���ج���ه���ات ال��م��ع��ن��ي��ة 

العالي  والتعليم  والتعليم،  التربية  ك��وزارات 

والموؤ�س�سات الأهلية والخيرية الن�سائية.

ــاع الــمــدنــي اأحــد  ــدف يعد طــيــران ال

الجهاز  لــهــذا  المهمة  الأذرعــــة 

مهامه  اأداء  عــلــى  ــه  ل المعنية 

وبال�صرعة  الأكمل  الوجه  على 

طيران  ويقوم  المطلوب  والوقت 

الدفاع المدني بم�صوؤوليات كبيرة 

والإ�صعاف  والإطفاء  الإنقاذ  في 

هل  الأر�ــصــيــة..  الفرق  واإ�صناد 

تمت تغطية كافة المناطق بهذه 

الطائرات ل�صمان �صرعة و�صولها 

للهدف في الوقت المنا�صب؟

تم ن�سر قواعد طيران الدفاع المدني 

ب��ح��ي��ث ت���ق���دم اأف�������س���ل ت��غ��ط��ي��ة ل��ج��م��ي��ع 

مناطق المملكة فهناك قاعد طيران في 

المنطقة  في  واأخ��رى  الغربية  المنطقة 
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ال�سرقية  المنطقة  ف��ي  وث��ال��ث��ة  ال��و���س��ط��ى، 

ورابعة في المنطقة الجنوبية ، مع اإمكانية 

تقت�سيه  لما  وف��ق��اً  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  تحريك 

باأ�سرع  المملكة  مناطق  كافة  ف��ي  الحاجة، 

للطيران  بالن�سبة  الأه��م  ولعل  ممكن،  وقت 

هو اإمكانات الطائرات لأداء مهامها ونوعية 

والإطفاء  الإنقاذ  باأعمال  للقيام  تجهيزاتها 

والإخ��������الء والإ�����س����ع����اف، وال���ح���م���د هلل ف���اإن 

ط��ائ��رات ال��دف��اع ال��م��دن��ي تعد ه��ي الأح���دث 

هذه  لأداء  الأجهزة  باأحدث  وم��زودة  بالعالم 

الكفاءة  درج���ات  باأعلى  ون��ه��اراً  لياًل  المهام 

والكاميرات  الليلة  الروؤية  اأجهزة  حيث  من 

وقد  جوية،  تقلبات  اأي  وا�ست�سعار  الحرارية 

وعدد  ج��دة  �سيول  اأثناء  ذل��ك  الجميع  لم�س 

من المناطق الجنوبية.

ت�صاركون باقي الجهات المخت�صة 

فــي خــدمــة �ــصــيــوف الــرحــمــن وكما 

ال�صعيرة  هــذه  خ�صو�صية  تعلمون 

ــة فــــي كـــونـــهـــا مــنــا�ــصــبــة  ــق ــل ــط ــم ال

لها  يكون  اأن  قل  فريدة  ا�صتثنائية 

كثافة  في  العالم  م�صتوى  على  نظير 

اإ�صافة  الــوفــود  و�صخامة  الح�صود 

ال�صعبة  الجغرافية  الطبيعة  ــى  اإل

نوعية  هي  ما  المقد�صة..  للم�صاعر 

الآليات والتدابير التي ت�صتخدمونها 

للحفاظ  المو�صم  لهذا  خا�ض  ب�صكل 

اهلل  بيت  حجاج  و�صالمة  راحة  على 

الحرام من اأي طارئ؟

مواجهة  لتدابير  متكاملة  خطة  ه��ن��اك 

ال����ط����وارئ م���ن خ����الل م��و���س��م ال���ح���ج، يتم 

تحديثها على �سوء درا�سات مكثفة للمخاطر 

فيما  ���س��واء  ع��ام،  ك��ل  المتوقعة  الفترا�سية 

ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��م��خ��اط��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك��ال�����س��ي��ول 

والأم�����ط�����ار والن�����ه�����ي�����ارات ال�����س��خ��ري��ة ف��ي 

الزحام  ع��ن  الناجمة  الأخ��ط��ار  اأو  الم�ساعر 

ر�سده  يتم  ما  �سوء  وغيرها، وعلى  والتلوث 

متطلبات  تحديد  يتم  مخاطر  من  وتحليله 

تنفيذ الخطة بعد اعتمادها من قبل �ساحب 

عبدالعزيز  بن  نايف  الأمير  الملكي  ال�سمو 

ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ل��رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال������وزراء، 

وزير الداخلية رئي�س لجنة الحج العليا من 

فهناك  الآل���ي���ات،  اأو  الب�سرية  ال��ق��وى  ح��ي��ث 

معدات للتعامل مع حوادث الأبراج والفنادق 
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المرتفعة بالعا�سمة المقد�سة، واآليات لر�سد 

التلوث واآخرى لحماية �سالمة الأنفاق بمكة 

لإدارة  تدابير  وه��ن��اك  والم�ساعر  المكرمة 

في  ال�سالمة  متطلبات  وم��راق��ب��ة  الح�سود 

فقد  هلل  وال��ح��م��د  وه��ك��ذا،  ال��ح��ج��اج  م�ساكن 

اأثبتت هذه التدابير فعاليتها خالل ال�سنوات 

�سيوف  و�سالمة  اأم��ن  حماية  ف��ي  الما�سية 

ال��ع��ال��م  دول  م���ن  ك��ث��ي��ر  اأن  ال��رح��م��ن، ح��ت��ى 

باتت تطلب ال�ستفادة من خبراتنا في اإدارة 

وتاأمين هذه الح�سود الكبيرة من الحجاج.

حققت المملكة نجاحات م�صهودة 

دوليًا في مجال مكافحة الإرهاب 

وال�صربات  الــنــوعــي  بــالــتــدريــب 

ال�ــصــتــبــاقــيــة والـــمـــواجـــهـــات 

الــــفــــكــــريــــة..و)قــــوات الأمــــن 

وزارة  ــزة  ــه اأج اأحـــد  الــخــا�ــصــة( 

التي  المهمة  الأمامية  الداخلية 

بنجاح..  المهمة  لــهــذه  ت�صدت 

هذا  في  تجربتها  تقيمون  كيف 

المجال؟

ن��ح��ن ن�����س��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر ح��ق��اً ل��م��ا حققته 

وزارة الداخلية من نجاح �سهد به العالم في 

الت�سدي لالإرهاب، واإف�سال مخططاته لي�س 

على الم�ستوى الأمني فقط، واأي�ساً في مجال 

المغلوطة  الأفكار  وت�سحيح  منابعه  تجفيف 

التي تغذيه، ول �سك اأن قوات الأمن الخا�سة 

كان لها دورها في هذا التجار بما يك�سف عن 

جاهزية كاملة وخبرات نوعية متميزة، ولقد 

التدريبية  البرامج  من  عدد  بح�سور  �سرفت 

الم�ستوى  ق��رب  ع��ن  ولم�ست  ال��ق��وات،  لهذه 

الرفيع لرجالها.

معالي الفريق كيف يقيم معاليكم 

ظل  في  الأمني  الإعــالمــي  ــدور  ال

والأفــكــار  ال�صال  الفكر  انت�صار 

الهدامة.. وما هو الدور المطلوب 

لدى  الفا�صلة  القيم  لتعزيز  منه 

الأمــنــيــة  الــقــطــاعــات  من�صوبي 

وخ�صو�صًا فئة ال�صباب ؟

ي��ت��ح��م��ل  الأم����ن����ي  الإع��������الم  اأن  ����س���ك  ل 

م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��ي��رةف��ي م��ح��ارب��ة ك���ل ف��ك��ر اأو 

���س��ل��وك ي�����وؤدي اإل����ى ال��ج��ري��م��ة ����س���واء ك��ان��ت 

ج���رائ���م اإره���اب���ي���ة اأو غ��ي��ره��ا م���ن ال��ج��رائ��م 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن الن���ح���راف ال�����س��ل��وك��ي، وك��م��ا 

القيم  تر�سيخ  ف��ي  اأك��ب��ر  م�سوؤولية  يتحمل 

ول  الأم����ن  رج���ال  ب��ي��ن  النبيلة  الإ���س��الم��ي��ة 

�سيما ال�سباب من خالل، اإعالء قيم النتماء 

للوطن وبيان ف�سل العمل على حماية اأمن 

الوطن والمواطنين، والقيام بدور فاعل في 

نقل توجيهات القيادة الأمنية اإلى الوحدات 

والفرق الميدانية.

اأمنية  مجلة  الأمن  فر�صان  مجلة 

الإدارة  من  اأخيرًا  �صدرت  ف�صلية 

العامة للعالقات والتوجيه بقوات 

ن�صيحة  هــي  مــا  الخا�صة  الأمـــن 

لكي  عليها  للقائمين  معاليكم 

من  الــمــرجــوة  الأهــــداف  تتحقق 

اإ�صدارها ؟

اإ���س��دار  اأو  مطبوعة  بكل  ب�سعادة  اأ�سعر 

وتفعيل  الأمنية  الثقافة  تر�سيخ  في  ي�سهم 

القطاعات  جميع  ف��ي  الأم��ن��ي  الإع���الم  دور 

الع�سكرية واإذا كان ثمة راأي للقائمين على 

على  الحر�س  فهو  الوليدة،  فر�سان  مجلة 

اطياف  كافة  مع  للتوا�سل  نافذة  تكون  اأن 

الأم��ن  ب���اأن  قناعة  م��ن  ان��ط��الق��ا  المجتمع 

على  �سياغتها  م�سوؤولية  تقت�سر  ل  نعمة 

كل  م�سوؤولية  ه��ي  ب��ل  ف��ق��ط،  الأم���ن  رج���ال 

اأبناء الوطن.
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األمن في »القرآن«

» قري�ض، والأَْمن، وهبة الر�صالة «

كانت نبوة حممد � ول زالت منوذجاً 

فريًدا ومنبًعا عذًبا يحكي ق�سة تّيز ب�سري 

���س��ن��ع��ت��ه ي���د اإل���ه���ي���ة م��ن��ح��ت ه����ذه اجل���زي���رة 

القبيلة  الآمن، وتلك  ال�ساكنة، وذلك احلرم 

ال�سعيفة هبة الر�سالة النبوية لتحملها اإىل 

العامل اأجمع. 

وامل��ت��اأم��ل يف ت��اري��خ ق��ري�����س ق��ب��ل ال��ن��ب��وة 

وبعدها يتبني له منهج �سناعة العظمة وبناء 

منه  نتخذ  مثاًل  به  اهلل  لي�سرب  احل�سارات 

قدوة. 

اإذ حتولت من  م��ّن اهلل على قري�س  لقد 

تلك القبيلة املت�ستتة القليلة التي يتخّطفها 

التي  املنيعة  العزيزة  تلك  قري�س  اإىل  النا�س 

يتقربون اإليها ويحتمون بها وببيتها احلرام. 

مما يجعلنا نت�ساءل عن �سّر هذه العظمة 

ال����ذي ه��ي��اأ ل��ه��ذه ال��ق��ب��ي��ل��ة اأن حت��م��ل اأع��ظ��م 

واأ�سرف اإجناز ب�سري وهو »النبوة«.

ول��ع��ل ق�����راءة م��ت��ب�����س��رة ل�����س��ورة قري�س 

ُقَرْي�ٍس  تك�سف لنا هذا.قال تعاىل:ِ{لإِياَلِف 

ْيِف • َفْلَيْعُبُدوا  َتاء َوال�سَّ •اإلفهم ِرْحلََة ال�سِّ
ُجوٍع  ن  مِّ اأَْطَعَمُهم  ��ِذي  الَّ  • اْلَبْيِت  َه��َذا  َربَّ 

ْن َخْوٍف}. )�سورة قري�س(.  َوءاَمَنُهم مِّ

تف�سري  اجل���ام���ع يف  ال��ق��رط��ب��ي يف  ح��ك��ى 

كانت  النبوة  قبل  قري�ساً  اأّن  »قري�س«:  �سورة 

قبيلة متفرقة ثم جمعهم ق�سي بن كالب يف 

احلرم حتى اتخذوه م�سكناً؛ لذا فمما قيل يف 

ا�سم )قري�س( لتقر�سهم واجتماعهم  تف�سري 

لي�س  وك��ان��وا  احل���رام،  البيت  يف  التفرق  بعد 

لهم زرع ول �سرع والنا�س تتخطفهم، وكانت 

ـَنُهْم ِمْن َخْوف}
َ
{ وءام

د. نوال بنت اإبراهيم احللوة

اأ�صتاذ  اللغويات امل�صارك

بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

واأ�صتاذ كر�صي بحث جريدة اجلزيرة

للدرا�صات اللغوية احلديثة 

قري�س اإذا اأ�ساب بيت منها اجلوع قام �ساحب 

بينهم،  م��ع��روف  م��و���س��ع  اإىل  واأه���ل���ه  ال��ب��ي��ت 

فيه  فاأقاموا  واأهله خباء  نف�سه  على  ف�سرب 

قري�س  م��ن  كثري  ن��ا���س  ففني  يهلكوا،  حتى 

ب�)العتفاد(  ب�سبب اجلوع وب�سبب ما ي�سمى 

وهو اإهالك اأنف�سهم باملوت،حتى ا�ستد الأمر 

على عمرو بن عبد مناف وكان �سيد قري�س 

�ستفنى  قري�س  اّن  وخطب:  فقام  وخطيبهم 

م��ن ال��ه��الك ب��اجل��وع، واأن ال��ع��رب َت��ِع��زُّ وهم 

اأي قري�س  وَتْكرُث وهم يفنون. وهم  ��ون،  ُي��َذلُّ

اأ�سرف ولد اآدم واأهل بيت اهلل احلرام، فقالوا: 

»ن��ح��ن ل��ك َت���َب���ع« ف��ق��ام ف��ن��ح��ر ال���ُب���ْدَن وذب��ح 

الِكَبا�س، وه�سم الرثيد، واأطعم النا�س اجلياع 

ف�سمي )ها�سماً( بذلك ثم �سارت قري�س على 

بينهم  واقت�سموها  اأموالهم  فجمعوا  هديه، 

غنيهم كفقريهم ف�سربت قري�س بذلك مثاًل 

يف �سلة الرحم واإيتاء ذي القربى؛ لذا اآثرهم 

ال��ِغ��ن��ى حتى  اأب����واب  ب��ذل��ك وف��ت��ح عليهم  اهلل 

فا�س املال بينهم؛ فعمدوا اإىل التجارة، فلما 

ال�ستاء  رح��ل��ة  اإىل  ع��م��دوا  جت��ارت��ه��م  ات�سعت 

وال�سيف، ثم تالها عقد الإي��الف وهو عقد 

واليمن  ال�����س��ام  م��ل��وك  وب���ني  بينهم  ائ��ت��اليف 

طريق  لهم  نوا  ُيوؤَمِّ حيث  وفار�س؛  واحلب�سة 

ق��واف��ل جت��ارت��ه��م، والإئ������الف ه���و: الإج����ارة 

)احل��م��اي��ة والإغ���اث���ة(، واخل��ف��ارة )الأم����ان(، 

ف��ك��ان��ت جت����ارة ق��ري�����س جت���وب الأر������س اآم��ن��ة 

لي��ع��رت���س��ه��ا اأح���د ح��ت��ى ج���اء الإ����س���الم وه��م 

على ه��ذا؛ فلم يكن يف العرب اأك��رث م��اًل ول 

اأعز نفراً منهم، وبهذا جند اأّن اهلل قد اأ�سلح 

باطن قري�س قبل ظاهرها؛ بالأُلفة والرحمة 
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نها ومكَّن لها وهياأها للر�سالة.  لة فمَكّ وال�سِ

ر يف هذه ال�سورة العظيمة يجد    فاملتب�سِّ

�سّر تكني قري�س وعظمتها  »الأم��ن« هو  اأن 

الذي  والأم���ن  النبوة؛  �سرف  به  طالت  حتى 

بل  واح��داً  اأمناً  ال�سورة مل يكن  حتدثت عنه 

تنّوع وتعدد فيها اإذ جاء بعدة اأ�سكال و�سور. 

اأعظمها  وه��و  الجتماعي  الأم��ن  الأول: 

العام  الأم���ن  بناء  يف  الأوىل  القاعدة  ه��و  ب��ل 

ولعظمه اأق�سم اهلل به فقال )لإيالف قري�س( 

والتئامهم  واج��ت��م��اع��ه��م  باإلفتهم  اأق�����س��م  اإذ 

ح����م( معلقة  ح����م( و)ال����رَّ والإل�����ف م���ن )ال����رَّ

ِحم  بالعر�س!! لذا افتتح اهلل ال�سورة ب�سلة الرَّ

مها واأق�سم بها لعظم �ساأنها عنده. وقدَّ

الثاين: الأمن الغذائي اإذ كادت قري�س اأن 

تفنى من اجلوع حتى األهم اهلل �سيدهم عمرو 

بن عبد مناف وجمع مال غنيهم وفقريهم 

و�ساوى بينهم حتى مل يبَق يف قري�س جائعاً 

ول فقرياً »اأطعمهم من جوع«. 

اإذ فتح اهلل عليهم  امل��ادي  الثالث: الأم��ن 

اأبواب الرزق ب�سبب �سلة الرحم، حتى فا�س 

مالهم وجاءت منه »رحلة ال�ستاء وال�سيف«، 

لتك�سبهم وجمعهم  »قري�ساً«  �ُسموا  قيل:  لذا 

املال. 

الإي��الف  بعهد  ال�سيا�سي  الأم��ن  الرابع: 

الأر�س  ف�سادوا  الأربعة،  وامللوك  قري�س  بني 

ولعظمة  وجتارتهم،  ديارهم  على  به  واأِم��ن��وا 

ه����ذا الأم�����ن ج����اء يف ال��رت��ب��ة ب��ع��د )الإل�����ف( 

ل��ذا قال  اإل��ف قري�س فيما بينها،  الأول وه��و 

)لإي��الف��ه��م( وي��ق�����س��د ب��ه��م احِل��ل��ف والعهد 

الئتاليف بني قري�س وامللوك. 

بالتفافهم  ال��دي��ن��ي:  الأم����ن  اخل��ام�����س: 

حول البيت احلرام واآمنهم فيه، فكانت قري�س 

ها: اإذا اعرت�سها عار�س من غزو اأو  قبل عزِّ

�سبي قالت: »نحن اأهل حرم اهلل« لذلك كفَّ 

ق���ال تع��اىل:{َفْلَيْعُبُدوا  الن���ا�س عنهم. ومنه 

َربَّ َهَذا الَبْيِت} ملا لهذا البيت ورّبه من ف�سٍل 

عليهم، فالأجدر اأن يكونوا اأول النا�س دخوًل 

يف الدين، واأوىل النا�س مبحمد �. 

ال�ساد�س: الأمن النف�سي وهوهامة الأمن 

وذروت����ه و���س��ن��ام��ه وق��م��ة ه��رم��ه اأّم����ا قاعدته 

ف��ه��ي الأم�����ن الج��ت��م��اع��ي ث���م ال���غ���ذائ���ي ثم 

ال�سيا�سي والديني؛ لذا قال تعاىل َ{ءاآََمَنُهْم 

َخ���ْوٍف} فجاءت )خ��وف( نكرة لتحتمل  ِم��ْن 

اخل����وف ب��ك��ل ���س��وره واأن����واع����ه؛ اخل����وف من 

الذل؛  الأنف�س، واخل��وف من  اجل��وع ونق�س 

واخلوف من الفزع؛ فلما اآِمنوا من ذلك كله 

ومكَّن اهلل لهم يف الأر�س خافوا من زوال هذا 

املجد الذي حققوه فاآمنهم اهلل على ذلك باأن 

خالئف  وجعلهم  الأر�����س  يف  لهم  اهلل  م��ّك��ن 

فيها اأن جعل النبوة فيهم. 

ك���ل ذل����ك ي��ث��ب��ت ح��ق��ي��ق��ة ت��ه��ي��ئ��ة ق��ري�����س 

ل��ل��ر���س��ال��ة امل��ح��م��دي��ة ب���الأم���ن ؛ ف���الأم���ن هو 

احل�سارات  بناء  منها  تنطلق  التي  القاعدة 

وجمد الدول، فاإذا اأردت اأن تبني جمداً فالبد 

اأردت  ف���اإن  �سحيح  والعك�س  اأم��ن��اً،  حتقق  اأن 

زال  ف��اإذا  باأَْمِنها،  فاعبث  اأم��ة  تهدم جمد  اأن 

الأمن زالت معه مدخرات الأمم ومقوماتها 

وذهبت ريحها. 

الأم��ن هو الذي  اأّن  ذل��ك كله   وخال�سة 

وقد  املحمدية  الر�سالة  حمل  لقري�س  َم�ّكن 

الرحم  �سلة  على  قام  فريد  ِنع من مزيٍج  �سُ

وال��ت��ك��ات��ف الج��ت��م��اع��ي، وع���زة امل���ال وعظمة 

املكان بيت اهلل وحرمه و�سطوة العز بالتمكني 

َيْجَعُل  َحْيُث  اأَْعلَُم   
ُ
و{اهلّل والديني  ال�سيا�سي 

ِر�َساَلَتُه })الأنعام:124(. 

��دن��ا  واأيَّ �سملنا،  وجمع  اأم��رن��ا،  اهلل  اأ�سلح 

بن�سره، واأعاننا على الر�سد، ودمنا اآمنني. 
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من قديم  األنشطة الرياضية لقوات األمن الخاصة
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