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ال �شك اأن الناظر بعني املحبة والتاأمل لواقع قطر يف �شاأنها العام ، ولواقع قواتها امل�شلحة يف �شاأنها اخلا�ص ، ولكلية اأحمد بن حممد 
الدوائر  لهذه  الع�شكرية يف مراحل بنائها ون�شجها وتقدمها و�شواًل اإىل �شدة الريادة والتميز يف املنطقة عربيًا واإقليميًا ... – املتاأمل 
املتداخلة واملتكاملة كلها ، ال ميلك اإال اأن يتذكر مغتبطًا قول  �شاعر العربية الكبري اأبي متام الطائي يف مطلع ق�شيدته  ال�شاحر اإذ 

يقول : 
ُر  ى يف ُحْليِه يتك�صَّ ْرَمُر :  وغدا الثَّ هِر فهي َتَ ْت حوا�صي الدَّ رقَّ

فكاأن اأبا متام – وهو ال�شاعر العبقري الفنان  - قد �شاء اأن يتكلم عن �شفاء الدنيا وعن بهائها وهي يف اأوج اأََّلِقها ورونق زينتها حتى اإن 
الدهر العبو�ص، م�شدر االآالم واالأنَّات ، ذهبت عنه اأفعاله ال�شيئة، ورقت حوا�شيه يف نعومة مل�شاء تتكامل مع اإ�شراقة الواقع وهو يتك�شر 
يف حليه وزينته من فرط عنفوانها ومائز بهجتها لتتجلى هناءة العي�ص زمانًا ومكانًا يف �شقف عتبتها العليا ، اأو هي اإن �شئَت قلَت : هذه 

دوحة اهلل ، اأو هي جنته على االأر�ص . 
انبثاقًا من هذه الروؤية احلاملة ي�شدر هذا العدد من “ جملة الكلية “ يف فرتة زمنية ا�شتثنائية من عادية الزمن ومن عواديه ؛ حيث 
احتفال قطر بيومها الوطني وهي يف كامل جمالها وبهائها حتت �شعار : “ قلوبنا موارد عزنا “ ؛ وحيث االحتفال بتخريج الدفعة التا�شعة 
يف الكلية ، وهو يوم يتطلع اإليه املر�شحون يف الكلية ب�شوق جارف وكاأنه يوم العمر اأو يوم اجلائزة . من ثم كان هذا اليوم – لفرط اأهميته 
– هو مو�شوع العدد من جملتنا الغراء التي ياأتي عددها هذا مليئًا مبواده املتنوعة والرثية ؛ نوؤ�شر اإىل اأهمها يف احليز االآتي من املفتتح .
اإبراهيم النعيمي  رئي�ص جامعة قطر ال�شابق ، وثانيها  اأولها مع االأ�شتاذ الدكتور  يف حمور اللقاءات يزخر العدد بثالثة لقاءات ثرية 
مع املقدم الركن عبد العزيز ال�شليطي بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية ، وثالثها مع االأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن عبد ال�شالم بق�شم 

املتطلبات العامة . كما اأن العدد به العديد من اللقاءات االأخرى مع بع�ص منت�شبي الكلية . 
ويف التدريبات امليدانية يوؤ�شر العدد بجالء اإىل تراكم اجلهد التدريبي للمر�شحني يف داخل الدولة وخارجها، كما اأو�شحه مقال العقيد 
الركن حممد عبد اهلل الفطي�ص املري ؛ حيث االإ�شارة اإىل متارين : اللياقة البدنية ، وفر�شان ال�شقب ، وحد ال�شيف ، والقرار احلا�شم 
... ، وغريها كثري . ُي�شاف اإىل هذا الر�شيد الكبري يف االأن�شطة الع�شكرية وال�شرطية ممثلًة يف بطولة ال�شاحية ، وكرة ال�شلة ، ومتارين 
القتال يف منغوليا ، وتدريبات االأمن الداخلي ، واملرور ، واإدارة االأزمات ... وغريها. ويف هذا االإطار فاإن ن�شاط الزيارات الع�شكرية كان 
مكثفًا ؛ حيث حظيت الكلية بزيارات الوفود الع�شكرية : النيجرية ، واملنغولية ، والبلغارية ، كما �شُرفت اأكرث من مرة بزيارات كرمية من 
داخل الدولة ل�شعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع ، و�شعادة اللواء الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن 

رئي�ص االأركان ... وغريهما . 
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الأ�صتاذ الدكتور
عبدالرحمن عبد ال�صالم

ع�صو هيئة تدري�س

ويف اجلانب االأكادميي تربز عملية تطوير اخلطط االأكادميية وحتديث برنامج املتطلبات العامة 
يف �شدة االأولويات املهمة التي مت اإجنازها. كما يزخر اجلانب االأكادميي بالعديد من االأن�شطة ؛ 
حيث ياأتي يف طليعتها الكثري من الندوات العلمية وور�ص العمل التدريبية ، ومن ذلك ندوة : الت�شور 
اأحمد  الدكتور  لالأ�شتاذ  ؛  املراقبة  املال وجلان  راأ�ص  ب�شوق  وعالقتها  ال�شركات  املعا�شر حلوكمة 
يو�شف ، وندوة : البعد االأكادميي يف كلية وي�شت بوينت الع�شكرية االأمريكية ؛ للدكتور خالد اخلاطر 

عميد ال�شوؤون االأكادميية ... ، وغريهما كثريمن الندوات والور�ص واملقاالت العلمية الرثية.
ومن جديد هذا العدد زاوية االأقالم القطرية ؛ حيث عمدت اإدارة املجلة اإىل ا�شتقطاب عدد من 
الكتاب القطريني املرموقني يف ال�شحافة ومواقع االإعالم املختلفة يف قطر نذكر منهم : جواهر 
بنت حممد اآل ثاين يف مقالها املتميز : ي�شمعون باأعينهم ويتكلمون باأيديهم ، وعبد اهلل العمادي ، 

وحممد عبد العزيز ، ود / عائ�شة يو�شف املناعي ... وغريهم . 
اأما اإ�شالميات هذا العدد فقد توقفت متاأنيًة عند ال�شحابيني  اجلليلني: �شهيب الرومي ، وح�شان 
بن ثابت – ر�شي اهلل عنهما – وعرجت على بع�ص املعارك االإ�شالمية املهمة مثل : غزوة تبوك ؛ 
وهي اآخر غزوات الر�شول _ �شلى اهلل عليه و�شلم – ومعركة ذات ال�شواري ؛ وهي اأول معركة 

بحرية للم�شلمني . 
ويختتم هذا العدد مو�شوعاته اخل�شبة بقوائم ال�شرف لكٍل من : قائمة �شعادة قائد الكلية ، وقائمة 

�شعادة مدير اإدارة التدريب الع�شكري ، وقائمة �شعادة عميد ال�شوؤون االأكادميية . 
اإن عددنا هذا لهو عدٌد ، يف لبه واأهدابه ، احتفايلٌّ بامتياز ؛ حيث ترتاكم فيه املنا�شباُت العطرُة 
واالأمل  بالغبطة  ممتلئًة   ، وال�شعادة  والفرح  بال�شرور  مفعمًة  فتتجلى  ؛  بع�ٍص  فوق  ها  بع�شُ االأَِلَقُة 
متطلعًة �شوب م�شتقبٍل واعٍد باإ�شراقه وبهائه معتمدًة على اهلل تعاىل يف عونه وتوفيقه و�شداده ، 
وموؤمنًة مبا اأجنزته على اأر�ص الواقع وكاأنها تقول بل�شان احلال واملقام واملقال : اإن نه�شة االأمم ال 
ميكن اأن تنبثق من فراغ . وبه ن�شتعذب، يف اخلتام من هذا العدد ، قول �شاعرنا الكبري اأبي متام 

الطائي :
ُر  ى يف ُحْليِه يتك�صَّ ْرَمُر :  وغدا الثَّ هِر فهي َتَ ْت حوا�صي الدَّ رقَّ
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االأمري  �شمو  �شاحب  “ح�شرة  وح�شور  برعاية 
اللواء  وبح�شور  ثاين”  اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ 
الركن/حمد بن علي العطية؛ وزير الدولة ل�شوؤون 
الدفاع ، واللواء الركن) طيار(/غامن بن �شاهني 
الغامن ؛ رئي�ص االأركان ، وقيادة الكلية ، وال�شباط، 
واأهايل  ال�شيوف  من  كبري  وعدد   ، واالأ�شاتذة 
اخلريجني  حتتفل كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية 
بتخريج الدفعة التا�شعة يف الثالثني من �شهر يناير 
2014م والتي يبلغ عددها )83( خريجًا موزعني 

على االأق�شام االأكادميية على النحو التايل :
  ،)35  : اأعمال  )اإدارة    ،)  37  : قانون   (
)حما�شبة:7(،  ) نظم معلومات احلا�شوب : 4 (.

بداأت  قد  الع�شكرية  بن حممد  اأحمد  كلية  وكانت 
بتخريج دفعاتها  بدءًا من الدفعة االأوىل يف يناير 
2001م وكان عددهـــــــــا ) 115 ( خريجًا  و�شوال 
وعددهـــــا  2013م  يناير  يف  الثامنة  الدفعة  اإىل 
عدد  بلغ  الدفعتني  هاتني  وبني  ( خريجًا.   105  (
الدفعات  باأن  علمًا  ؛  خريجًا   419 الكلية  خريجي 
االأربع االأوىل قد ح�شلت على �شهادة البكالوريو�ص 
اإ�شرافها.  وحتت  معها  بالتعاون  قطر  جامعة  من 
اأنه  على  التاأكيد  ال�شياق  هذا  يف  املهم  ملن  واإنه 
عن  اأكادمييًا  الع�شكرية  الكلية  ا�شتقالل  برغم 
جامعة قطر فاإن التعاون معها ال يزال قائمًا وبقوة 
اجلامعة  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  ومن 

وغريها من �شبل التعاون املختلفة. 
اخلريجني  من  الدفعة  هذه  اأن  فيه  �شك  ال  ومما 
والكفاءات  واملعرفة  بالعلم  واملزودين  املدربني 
امل�شلحة  القوات  يرفد  مهمًا  زادًا  ُتعدُّ  العالية 
ليقوموا  الدولة  يف  االأمنية  واالأجهزة  القطرية 
ليثبتوا  ؛  وجه  خري  على  الوظيفية  بواجباتهم 
وا  اأُعدُّ ملا  موؤهلون  واأنهم  امل�شئولية  قدر  على  اأنهم 
واأهليهم  وطنهم  ثقة  وليحققوا  تاأهيل؛  اأعظم  له 

فيهم.
/ الركن  اللواء  �شعادة  حتدث  املنا�شبة  هذه  ويف 

الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير  العطيه  على  بن  حمد 
بقوله :

“ من املوؤكد للكافة اأن اإجنازًا عظيمًا كهذا الذي 
نحن فيه اليوم ما كان له اأن يتحقق بهذا القدر من 
التميز واالإتقان لوال الرعاية الكرمة من “ح�شرة 
خليفه  بن  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
البالد املفدى” ــ حفظه اهلل تعاىل  اأمري  اآل ثاين 
ــ حيث تعهد �شموه الكلية برعايته الكرمية  ورعاه 
البذل  اإىل  دفعها  الذي  االأمر  الدقيقة؛  ومتابعته 
املتقدم  امل�شتوى  هذا  اإىل  و�شلت  حتى  والعطاء 

ع�شكريًا واأكادمييًا، وهو ما يجعلنا نعتز به ونفخر 
يف كل وقت وحني، واأمام العامل كله.

اإن هذا االإجناز الذي نفخر به اليوم، لهو ثمرة حب 
واإخال�ص وتفان قمنا به ــ و�شوف نوا�شل القيام به 
ـ وفاًء منا لقيادتنا الر�شيدة ووالًء لها.  اإن �شاء اهللـ 
اآيات  واأغلى  باأعلى  نتقدم  العطرة  املنا�شبة  وبهذه 
العرفان والتهنئة ل�شيدي “ح�شرة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفه اآل ثاين اأمري البالد 
املفدى” بتخريج هذه الدفعة اجلديدة لتكون عونًا 
قويًا لقواتنا امل�شلحة واأجهزتنا االأمنية يف الدولة. 
واأع�شاء هيئة  الكلية و�شباطها،  قيادة  اأ�شكر  كما 
التدري�ص، واملدربني وجميع منت�شبي كلية اأحمد بن 
حممد الع�شكرية على ما بذلوه من جهد موؤكدين 
لهم اأنهم دائمًا عند ح�شن ظننا بهم، واأنهم على 
قدر امل�شوؤولية املنوطة بهم يف هذه الكلية الفتية. 
وفقكم اهلل تعاىل، و�شدد خطاكم فهو �شبحانه ويل 

التوفيق”.
اللواء  �شعادة  اأ�شار  اأي�شًا  املنا�شبة  هذه  ويف 
رئي�ص  الغامن  �شاهني  بن  غامن  الركن)طيار(/ 

االأركان بقولـه:
“ نعي�ص �شعادة غامرة، ونحن نحتفل بيوم من اأيام 
�شانعة الرجال، كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، 
التا�شعة؛ حيث حت�شدون فيه  الدفعة  يوم تخريج 
ثمار اجلّد واجلهد واملثابرة؛ تتويجًا مل�شرية حافلة 

ب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م���ن ح��ض��������رة س��م�����و األم��ي��������������ر

الدفاع:  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير 

حب  ثمرة  ه�  الإجن��از  هذا  اإن 

وفاًء  به  قمنا  وتفان  واإخال�ص 

لها الر�شيدة ووالء  لقيادتنا  منا 

موضوع العدد
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اءة بالبذل والطموح ... نهنئكم ونهنئ اأهليكم  و�شّ
بكم، ونقدمكم لقيادتنا الر�شيدة ولقواتنا امل�شلحة 
من  متميز  م�شتوى  ذوي  رجااًل  االأمنية  واأجهزتنا 
ويف  واالأكادميية،  وال�شرطية  الع�شكرية  الكفاءة 
�شدوركم اأ�شمى درجات االنتماء هلل والوطن و�شمو 

االأمري املفّدى؛ حماًة للوطن والكرامة والعزة.
اآيات  اأ�شمى  معكم  لرنفع  املنا�شبة  هذه  واأغتنم 
ال�شمو  �شاحب  “ح�شرة  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفّدى” 
العطية  علي  بن  حمد  الركن/  اللواء  �شعادة  واإىل 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع، على رعايتهم الكرميــة 
الوجــه  على  ر�شالتها  لتوؤدي  للكليـــة؛  ال�شامية 
ال  وهمة  واثقــة  وخطى  را�شخة  باأقــدام  االأكمل 

تليـــــــن.”.
ويف ال�شياق نف�شه فقد اأكد �شعادة العميد الركن / 
حمد بن اأحمد النعيمي قائد كلية اأحمد بن حممد 

الع�شكرية على متيز هذه املنا�شبة بقوله :
الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  احتفال  “ ميثل 
تعزيز  التا�شعة ر�شيدًا جديدًا يف  الدفعة  بتخريج 
وبناء االإن�شان القطري تنفيذًا للتوجيهات ال�شامية 
للقيادة الر�شيدة. ولقد اأخذت الكلية على عاتقها 
مزودين  قادة  �شباط  لتخريج  جادة  تعمل  اأن 
للوطن  والوالء  واأكادمييًا  واملعرفة ع�شكريًا  بالعلم 
قادرين على امل�شاركة الفعالة يف خدمته والتم�شك 

بتقاليدنا الرا�شخة وقيمنا االإ�شالمية العريقة.
م�شرق  م�شتقبل  نحو  تخطو  الكلية  اأن  املوؤكد  ومن 
بروؤى وا�شحة وخطط مدرو�شة ومراجعة م�شتمرة 
الكلية  يف  واالأكادميية  التدريبية  الربامج  جلميع 
وا�شتقطاب  امل�شتويات  كافة  على  بها  لالرتقاء 
واختيار الكفاءات الع�شكرية واالأكادميية واالطالع 
وتوفري  الناجحة،  والعاملية  العربية  التجارب  على 
هذا  خلدمة  واالإمكانيات  التجهيزات  اأف�شل 

ال�شرح الع�شكري واالأكادميي املميز.
بف�شل  متت  الكلية  ح�شدتها  التي  االجنازات  اإن 
�شاحب  قبل  من  واالهتمام  وبالرعاية  تعاىل  اهلل 
ال�شمو االأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين 
اأواله  الذي  ال�شديد  والتوجيه  امل�شتمرة  والعناية 
ويوليه ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين اأمري البالد املفدى للكلية .
اإىل  والتقدير  بال�شكر  اأتقدم  اأن  كذلك  وي�شعدين 
املتميز  لدعمه  الدفاع  ل�شئون  الدولة  وزير  �شعادة 
ال�شكر مو�شول  للكلية، وكذلك  امل�شتمرة  ومتابعته 
واهتمامه  حر�شه  على  االأركان  رئي�ص  �شعادة  اإىل 
بالكلية وبرباجمها واأن�شطتها املختلفة. ويطيب يل 
كذلك اأن اأ�شيد بجميع من�شوبي الكلية من �شباط 
واأ�شاتذة واأفراد والعاملني فيها الذين اأثبتوا اأنهم 
قيادة  فيهم  و�شعتها  التي  امل�شئولية  قدر  على 

الكلية.
ويف هذه املنا�شبة اأتقدم بالتهنئة الأبنائي اخلريجني 
واأحثهم على بذل العطاء واالجتهاد لنه�شة البالد 
بالعلم  والت�شلح  ال�شرب  اإىل  واأدعوهم  وتقدمها 
واملعرفة واكت�شاب اخلربات املتجددة واال�شتجابة 
يكون  وال  املتغرية  العمل  بيئة  وحتديات  ملتطلبات 
نهاية  الكلية  يف  والتخرج  ال�شهادة  على  احل�شول 
طويل  درب  وبداية  االأوىل  اخلطوة  بل  املطاف، 

واإ�شهاماتهم يف  اإىل طاقتهم  يحتاج  وطن  خلدمة 
نه�شته وبنائه” .

/ الركن  العميد  �شعادة  حتدث  ذاته  املقام  ويف   
قائد  م�شاعد  الكعبي  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
بالغة  منا�شبة  هذه  اأن  �شك  ال   “: بقوله  الكلية 
التميز، ونحن نعتز بها ونفتخر . ومن املوؤكد اأي�شًا 
اإاًل  يتحقق  اأن  له  كان  ما  الكبري  االإجناز  هذا  اأن 
“ح�شرة  رعاية   وبف�شل  تعاىل،  اهلل  من  بتوفيق 
�شاحب ال�شمو االأمري الوالد ال�شيخ حمد بن خليفه 
االأمري  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  و�شيدي  ثاين،  اآل 
املفّدى ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين” ــ حفظهما 
اللواء  �شعادة  ــ ومبتابعة دائمة  من  اهلل ورعاهما 
الركن / حمد بن على العطية وزير الدولة ل�شوؤون 
الدفاع   و�شعادة  اللواء الركن)طيار(/ غامن بن 
هذه  ننتهز  ونحن   . االأركان  رئي�ص  الغامن  �شاهني 
اآيات  اأغلى  جميعًا  مقامهم  اإىل  لرنفع  املنا�شبة 
للكلية  الكرمية  رعايتهم  على  والعرفان  ال�شكر 
ونعاهدهم على موا�شلة البذل والعطاء حبًا للوطن 
متمنني  بالتخرج  التا�شعة  الدفعة  ونهنئ  الغايل، 

لهم التوفيق وال�شداد باإذنه تعاىل”.
وقد عربَّ عدد من االأ�شاتذة عن فرحتهم و�شعادتهم 
الدكتور/  االأ�شتاذ  ومنهم  الكرمية  املنا�شبة  بهذه 
“هذا   : قال  حيث  ؛  عبدال�شالم  عبدالرحمن 
التي  الثمار  قطف  يوم  الأنه  ومبارك؛  طيب  يوم 
بذلنا يف �شبيلها الكثري والكثري. واإننا لفي �شعادة 
غامرة، ونحن نرى اأبناءنا املر�شحني و قد تخرجوا 
واالأجهزة  امل�شلحة  القوات  اإىل  ودخلوا  الكلية  يف  
العلوم  وباأحدث  التدريبات  باأرقى  موؤهلني  االأمنية 
اآيات  جميعًا  نرفع  املنا�شبة  وبهذه  االأكادميية. 
ال�شيخ  ال�شمو  “�شاحب  واالمتنان حل�شرة  ال�شكر 
ــ  املفّدى”  البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 

كلي�ة أمح�د ب�ن حمم�د العس�كرية حتتف�ل بتخري�ج الدفعة التاس�عة

رئ���ي�������ص الأرك�������������ان: ه������ذا ال���ت���خ���ري���ج ت���ت����ي���ٌج 

مل�������ش���رة ح���اف���ل���ة و������ش�����اءة ب���ال���ب���ذل وال���ط���م���وح
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حفظه اهلل ورعاه ــ متذكرًا قول اأبي الطيب املتنبي 
االحتفال  مبنا�شبة  احلمداين  االأمري  مدح  حني 

بالعيد بقوله :
العيُد عيُدك غري اأنك عيُده :  

ى و�شحى وعيَّدا وعيٌد ملن �شمَّ
والزالت االأعياُد لب�َشك بعده 

 ُت�شلُِّم خمروقًا  وُتْعَطى  جمددا
اِم مثُلك يف الورى فذا اليوُم يف االأيَّ

كما كنَت فيهم اأوحدًا كان اأوحدا
الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير  �شعادة  ن�شكر  كما 
الكلية  قائد  و�شعادة  االأركان،  رئي�ص  و�شعادة 
ال�شوؤون  عميد  و�شعادة  القائد  م�شاعد  و�شعادة 
االأكادميية وكافة املن�شوبني لكلية اأحمد بن حممد  
ال�شرح  لهذا  وتخطيط  متابعة  من  بذلوه  ما  على 
م�شتقباًل  اخلريجني  الأوالدنا  متمنيًا  العظيم؛ 
واالأجهزة  القطرية  امل�شلحة  القوات  يف  م�شرقًا 
الأهيب  املنا�شبة  هذه  اأنتهز  كما  للدولة.   االأمنية 
�شرف  لينالوا  اأن يحذوا حذوهم  املر�شحني  ببقية 
ودامت   ، العظيم  االحتفال  هذا  مثل  يف  التخريج 

قطر عامرًة باالأفراح واالحتفاالت املباركــة. “
ق�شم  رئي�ص  الن�شار  جمال   / الدكتور  علق  كما 

القانون على هذه املنا�شبة بقوله :
القلوب  فيه حبات  نرى  ليوم عظيم حينما  اإنه   “
وفلذاتها كربت وترعرعت وبداأ جني ثمارها؛ بعد 

الفتية  الكلية  هذه  يف  بها  مروا  التي  الفرتة  هذه 
املتاألقة التي ينظر اإليها وي�شار اإليها بالبنان كاأهم 
كلية يف املنطقة؛ تربي وت�شنع الرجال ليكونوا يف 
نهاية االأمر قادرين على حتمل امل�شوؤولية واالأمانة 
اأعطاهم  الذي  الغايل  الوطن  هذا  عن  والذود 
لهذه  اأهاًل  بحق  فكانوا  االهتمام؛  هذا  وحباهم 
ورابطوا  و�شربوا  فثابروا  واالأمانة  امل�شوؤولية 
والدرا�شات  الع�شكرية  الرتيبات  اأعباء  وحتملوا 
الذي  اليوم  اإىل هذا  لي�شلوا  و�شهروا  االأكادميية  
الدموع  فيه  وتذرف  واالأمهات  االآباء  به  يفتخر 
فرحًا وابتهاجًا و�شرورًا ؛ حينما يرون اأوالدهم وقد 
تخرجوا ليوا�شلوا م�شرية من �شبقوهم يف حماية 

الوطن.
التحقوا  اأن  منذ  الفرتة  هذه  معهم  ع�شت  وقد 
اإىل  الو�شول  على  حر�شهم  مدى  وراأيت  بالكلية 
اإجناز  �شرورة  كاهلهم  على  حاملني  اليوم   هذا 
الذي  الرثي  بربناجمها  االأكادميية  الدرا�شة 
مياثل نظريه يف اأية كلية ع�شكرية اأو مدنية لكنهم 
اللحظة  هذه  اأعينهم  ن�شب  و�شعوا  اإ�شرار  بكل 
لهم  فهنيئًا  طالب،  كل  يتمناها  التي  التاريخية 

والأهليهم ولوطنهم بهم.
واليوم اأراهم وهم ميرون اأمامنا وقد ارتدوا لبا�ص 
رتبته  يحمل  منهم  واحد  كل  واأ�شبح  تخرجهم 
وهم  اأتذكرهم  وال�شرور.   ال�شعادة  غاية  يف  وهم 
االأم�ص  طالب  هم  هوؤالء   : واأقول  املحا�شرات  يف 
اأ�شبحوا رجال وخريجي اليوم هوؤالء الذين نعلمهم 
اأحالمهم  لهم  �شباطًا  اأ�شبحوا  لهم  ونحا�شر 

درا�شاته  موا�شلة  يريد  من  منهم  وطموحاتهم.  
العليا، ومن يريد اأن يتاألق يف وحدته التي �شيعمل 
ن�شاط  واأج�شادهم  عقولهم  ي�شكن  وكلهم  بها. 
وحر�ص على اأن يخو�شوا احلياة العملية، ليطبقوا 
عن  عملهم  يف  االأمثلة  اأروع  وي�شربوا  در�شوه،  ما 

خريج كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية.
من جانبه علق الدكتور / ب�شار اآل فخري اال�شتاذ 
امل�شاعد بق�شم القانون على هذه املنا�شبة بقوله اإنه 
ملن دواعي الغبطة على امل�شتوى االإن�شاين اأن نرى 
جهدًا مبذواًل اآتى اأكله، وزرعًا ا�شتوى على �شوقه. 
هيئته  والزرع  هذه  ثمرته  اجلهد  بلوغ  �شور  ومن 
بعد  الكلية  من  تخرجوا  قد  اأبناءنا  نرى  اأن  تلك؛ 
�شنوات من العمل الدءوب، مزودين بالعلم و�شاعني  
اإىل حتقيق دورهم الذي اأعدوا من اأجله، بعد اأن 
ال�شوابط  املتنوعة وفق  العلوم واملعارف  نهلوا من 
االأكادميية املحددة. فنكون بذلك ـ ومن خاللهم ـ 
قد حققنا بع�شًا مما تقت�شيه ر�شالة التعليم التي 
كثري  مع  و�شاهمنا  بحملها،  وجل  عز  اهلل  اأكرمنا 
الرثوة  يعد  ب�شري  مال  راأ�ص  بتكوين  غرينا  من 
القدير  العزيز  اأ�شاأل اهلل   . الأي جمتمع  احلقيقية 

اأن يوفق اأبناءنا اإىل كل خري .
اجلهود  تلك  اإىل  التنويه  بالذكر  اجلدير  ومن 
وجميع  الكلية  قيادة  بها  قامت  التي  الكبرية 
اإعداد وجتهيز لهذا االحتفال  الكلية من  من�شوبي 
احتفاًء باأبنائنا اخلريجني ووالًء لقيادتنا الر�شيدة 
والرفعة  العزة  لوطننا احلبيب قطر دوام  متمنني 

بتوفيق من اهلل �شبحانه وتعاىل. 

االإحتفال  ه��ذا  الكلية:  قائد 

تعزيز  يف  ج���دي���ٌد  ر���ش��ي��ٌد 

وب��ن��اء االإن�����ش��ان ال��ق��ط��ري
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اإبراهيم  الدكتور/  الأ�صتاذ  من  نرجو  بداية   •
خمت�صـــــرة  فكرة  يعطينا  اأن  النعيمي  �صالح 

عن �صخ�صه الكريــــــم ؟
حممد  بن  اأحمد  كلية  واأ�شكر  اأ�شكركم،  اأواًل: 
الع�شكرية على هذه املقابلة والتي اأمتنى اأن تكون 

ذات نفع وفائدة لكل من يقراأها.
  ثانيًا:  اأنا خريج جامعة قطر حيث ح�شلت على 
 ،1977 عام  العلوم  كلية  من  البكالوريو�ص  درجة 
يف  والدكتورة  املاج�شتري  درجة  على  ح�شلت  ثم 
بالواليات  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  الكيمياء 

املتحدة االأمريكية يف )1983/1981(.
وتدرجت يف عدد من الوظائف حيث بداأت العمل 
ثم عينت  التدري�ص يف جامعة قطر،  بهيئة  ع�شوا 
وكياًل لكليـــة العلوم بجامعة قطـــــر ثم عميدًا لها 
ثم رئي�شــــًا جلامعة قطر ملدة خمـــ�ص �شنوات مــن 

)1994 حتى 1999 (.
 )  C H N  ( جامعة  اأ�ش�شت   )  2000( عام  ويف 
وبعدها  قطر،  يف  وال�شياحة  لل�شيافة  الهولندية 
بفرتة مت تكليفي باإن�شاء ما ي�شمى مب�شروع املدار�ص 
على  عملت  حيث  قطر  دولة  يف  املتميزة  االأجنبية 
لتقدمي  الراقية  االأجنبية  املدار�ص  من  عدد  جلب 

التعليم العام يف قطر.
ويف عام ) 2008 ( مت تكليفي باإن�شاء كلية املجتمع 
�شبحانه  اهلل  من  وبتوفيق  هلل  واحلمد  قطر،  يف 
راأ�شها  وعلى  كلها  الدولة  جهود  وبف�شل  وتعاىل 
االأمري  و�شمو  موزا  ال�شيخة  �شمو  ثم  االأمري،  �شمو 
الوالد، وفقنا يف اأن نبداأ الدرا�شة يف الكلية يف عام 
) 2010 (، ومت واحلمد هلل تخريج الدفعة االأوىل 
عام ) 2012 (، كذلك مت تخريج الدفعة الثانية يف 

ال�شيف املا�شي من عام ) 2013 (.

خطان  العملية  واحلياة  العلمية  احلياة   •
متوازيان يف حياة الإن�صان. هل ميكن اأن تلقي 

لنا ال�صوء حول هذا املو�صوع ؟
اأدخلتني  التي  هي  العلمية  احلياة  اأن  �شك  ال  ــ    
اإنني  حيث  قبل،  من  ذكرتها  التي  العملية  احلياة 
من  العديد  بعمل  وقمت  اجلامعة  يف  در�شت 
اإىل درجة  العلمية، وترقيت حتى و�شلت  االأبحاث 

اأ�شتاذ.
البحثي  العمل  اأن  اأجد  نف�شه  الوقت  يف  ولكني  ــ  
واملتابعة  ال�شرب  يف  قدراتي  يل  �شقل  املختربي 
والتاأين والبحث العلمي الدقيق والت�شرف بحكمة 
وغريها من االأمور التي اأفادتني يف مواقع عملي، 
فالعلم الذي تعلمته هو الذي �شاعدين على اإجناز 
العملية، فما حققته من جناحات مل يكن  مهامي 
من فراغ واإمنا كان الف�شل االأول فيه هلل �شبحانه 
اأو  الوالدين  �شواء  دعموين  الذين  لكل  ثم  وتعاىل 
الزوجة واالأبناء، ثم ما بذلته من جهد علمي �شاق 
وجاد، اأي اأن العلم الذي تعلمته اأ�شاف اإيل الكثري 
اأن اأقوم مبثل هذه املهام على اأكمل  و�شاعدين يف 

وجه.
املنا�صب  من  العديد  �صعادتكم  تقلدمت  لقد   •
هو  ما  �صعادتكم  راأي  يف  والقيادية,  الإدارية 
اأنكم تركتم عليه ب�صمات  املن�صب الذي ترى 

وا�صحة ؟ وما هي هذه الب�صمات ؟
املنا�شب  من  العديد  عندي  التعليم  جمال  يف  ــ   
اأ�ش�شت  اأنني  ذلك  اإىل  واأ�شف  والقيادية  االإدارية 
العلمي  النادي  حياتي  بداية  يف  زمالئي  مع 
اأي�شا  زمالئي  مع  بالتعاون  اأ�ش�شت  كما  القطري، 
حلوار  الدويل  الدوحة  مركز  اأي  احلايل  املركز 

االأديان الذي اأت�شرف برئا�شة جمل�ص اإدارته.
لكل  اإن  اأقول  اأن  اأود  الكرمي  اأخي  يا  ذلك  ومع 
اأحب  �شراحًة  واأنا  وحتدياته،  م�شئولياته  من�شب 
التحدي واأحب دائمًا اأن اأبداأ امل�شاريع وال اأف�شل اأن 
اأدخل م�شروع اأو عمل جاهز اأو م�شتويف اإال اإذا كان 

يحتاج اإىل التطوير.
اأ�شع  لكي  فيها  اأبداأ  التي  االأعمال  اأحب  فاأنا  ــ   
ـ  اأعمايل  كل  يف  واأنا  لها،  االأ�شا�شية  الب�شمات 
كلها  ـ  االآن  وحتى  الدكتوراه  على  اأن ح�شلت  منذ 
بداية  مركز،  بداية  فمثاًل  بدايات  وكلها  اإن�شائية 

نادي بداية كلية ....... الخ.
العلوم،  لكلية  قطري  عميد  اأول  كنت  فمثاًل  ــ   
وعندما اأ�شبحت رئي�شًا جلامعة قطر كانت جامعة 
اأن  اأتوقع  فاأنا  لذلك  انتقالية  مرحلة  يف  قطر 
واجلديد  الكثري  اأ�شاف  املن�شب  هذا  يف  وجودي 

للجامعة.
تقلدتها كان  التي  املنا�شب  اأن كل  اأ�شعر  فاأنا  ــ    

حوار العدد

النعيم�����������ي صال���������ح  إبراهي��������م  الدكتور/  األستاذ 
رئي�س جامعة قطر ال�شابق، ورئي�س جمل�س اإدارة مركز الدوحة الدويل حلوار االأديان، ورئي�س كلية املجتمع ف�ي قطر 

املختربي  البحثي  العمل  اإن 

ف�ي  ق����درات����ي  يل  ���ش��ق��ل 

ال�����ش��رب وامل��ت��اب��ع��ة وال��ت��اأين

) اأجرى اللقاء الدكتور/ حممد عرتان ــ الأ�صتاذ الزائر بق�صم  املتطلبات العامة بالكلية (
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واأنا  حلو،  ومذاق  خمتلف  طعم  ولها  حتديات  لها 
يوم  من  عامًا  ثالثني  فرتة  طوال  هلل  واحلمد 
من  به  اأقوم  مبا  م�شتمتع  واأنا  االآن  حتى  تخرجت 
اأعمال، فبلدنا قطر تعطينا الكثري ولزام علينا اأن 
نرد الدين لبلدنا فكل عمل اأقوم به يف هذا الوطن 

حقيقة اأ�شتمتع فيه كثريًا.
�صاهمت  قطر,  جلامعة  رئا�صتكم  اأثناء  يف   •
حممد  بن  اأحمد  كلية  تاأ�صي�س  يف  اجلامعة 
والبناء  الإ�صراف  خالل  من  الع�صكرية 
على  �صعادتكم  تطلعنا  هل  للكلية.  الأكادميي 
هذا الدور ؟ وعلى جمهوداتكم يف هذا املجال؟
ــ   طبعًا جامعة قطر يف ذاك الوقت كنت اأنا رئي�شها 
وكان �شمو االأمري الوالد اأي�شا يف ذاك الوقت وليًا 
وطلب  للجامعة،  االأعلى  الرئي�ص  هو  وكان  للعهد 
مني بالتعاون مع �شعادة القائد وزير الدولة ل�شوؤون 
اأن  ـ  العطية  علي  بن  الركن/حمد  اللواء  الدفاع 
يف  ع�شكرية  كلية  اإن�شاء  اإمكانية  مو�شوع  ندر�ص 
قطر وعكفنا على درا�شة امل�شروع وكان هناك حوار 
م�شتمر بيني وبني االأخ حمد العطيه وجمموعة من 
وزير  م�شاعد  ومنهم  معه،  كانوا  الذين  الزمالء 
اهلل  عبد  بن  حممد  ال�شيد  �شعادة  اخلارجية 

الرميحي، والعميد الركن/ دحالن احلمـــد.
ــ   وعقدنا �شل�شلة من اجلل�شات املبدئية ا�شتطعنا 
كلية  هناك  اأ�شبح  بحيث  امل�شروع  تطوير  خاللها 
لها كيان خا�ص قائم بذاته ولكن تقدم برامج من 
اختيار  على  االتفاق  مت  حيث  قطر،  جامعة  خالل 
اجلامعة  يف  املتخ�ش�شة  الكليات  من  برناجمني 
البداية  كانت  وهذه  والقانون،  االإدارة  وهما 
واحلمد هلل بارك �شمو االأمري الوالد هذه اخلطوة 
وبدوؤوا ي�شتغلون بالفعل، وكانت البداية يف املع�شكر 
ولكنها  البداية  يف  ب�شيطة  املباين  وكانت  هناك، 
واأ�شبحت كلية نفتخر بها، فعندما ندخل  تطورت 
�شيء  كل  يف  بالرقي  ن�شعر  حممد  بن  اأحمد  كلية 
التدري�شية  الهيئة  اأم  التجهيزات  اأم  املباين  �شواء 

اأم االإدارة.
حممد  بن  اأحمد  بكلية  التدري�ص  بدء  ومع  ــ  
قطر  جامعة  يف  االأ�شاتذة  حتم�ص  الع�شكرية 
ويرجعون  للتدري�ص  يذهبون  فكانوا  بها  للتدري�ص 
اجلامعة  يف  عندنا  يجيئون  اأي�شا  الطالب  وكان 
كانت  فرتة  ومرت  يعودون،  ثم  املحا�شرات  لتلقي 

يف  يقدم  ما  كل  عن  متامًا  امل�شوؤولة  هي  اجلامعة 
الكلية الع�شكرية يف اجلانب االأكادميي، حتى بداأت 
الكلية بف�شل جمهودات االإخوان مثل: وزير الدولة 
ل�شوؤون الدفاع وقائد الكلية العميد/حمد النعيمي 
بداأت الكلية يف اأن تاأخذ هيكلها الطبيعي وت�شبح 
عن  انف�شلت  فرتة  وبعد  بذاتها،  م�شتقلة  كلية 
جامعة قطر و�شارت العملية كلها ت�شري بتوجيهات 
كانا  الطرفان  هلل  واحلمد  الوالد،  االأمري  �شمو 
م�شتعدين لذلك الأننا كنا ن�شت�شعر اأن هناك حاجة 
جامعيًا  تاأهياًل  موؤهلة  ع�شكرية  وطنية  لكوادر 
هذا  يف  الوالد  االأمري  ل�شمو  ثاقبة  الروؤية  وكانت 
يف  موجودة  االأكادميية  الكوادر  وكانت  املو�شوع، 
اجلامعة واالإخوان يف اجلي�ص ي�شريون كل االأمور، 

و�شارت االأمور على ما يرام.
• الآن وبعد �صبعة ع�صر عاماً من التاأ�صي�س ت�صهد 
كلية اأحمد بن حممد الع�صكرية حفـــل تخريج 
�صعادتكم  انطباعات  هي  ما  التا�صعــة.  الدفعة 

عن الكلية وعن التطورات التي ت�صهــــدها ؟
واأمتنى  احلفل،  هذا  للخريجني  اأبارك  اأواًل  ــ   
امل�شتقبلية  حياتهم  ويف  مهامهم  يف  التوفيق  لهم 
ونراهم اإن �شاء اهلل يف اأف�شل االأماكن، كما اأبارك 
التي  الطيبة  اجلهود  هذه  اخلاطر  للدكتور/خالد 
يقوم بها ونحن على توا�شل دائم معًا، ولقد زرت 
على  حما�شرات  واألقيت  مرة  من  اأكرث  الكلية 
موقعها  اأخذت  الكلية  هذه  اأن  واأ�شعر  الطالب، 
اأحدي  وهي  الراقية  الكليات  م�شاف  يف  االآن 
كوادر  فيها  املتميزة،  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
يف  �شارمة  معايري  وتطبق  حمرتمة  اأكادميية 
وجميلة  كبرية  مبانيها  و�شارت  الطالب،  اختيار 
رائعة،  وتدريبية  تعليمية  اإمكانيات  وبها  جدًا، 
الكليات  من  العديد  يف  ت�شاهدها  قلما  وب�شراحة 
واأ�شبحت  اكتملت  فال�شورة  العامل،  الع�شكرية يف 
تبذل  التي  واجلهود  الراقية،  الكليات  م�شاف  يف 
يف الكلية كبرية وهناك تطوير م�شتمر يف الربامج 
التعليمية، التي و�شلت حتى االآن اأربعة برامج بعد 
اإ�شافة املحا�شبة واحلا�شب االآيل، فهي جهود طيبة 

ومميزة واأنا اأتابعها عن كثب.
على  واإ�صرافكم  املتميزة  خربتكم  خالل  من   •
التعليمية.  واملوؤ�ص�صات  الربامج  من  الكثري 
لتطوير وجتويد  �صعادتكم  مقرتحات  ما هي 

التعليم بالكلية ؟
ــ   من خالل اللقاءات العديدة مع الدكتور/ خالد 
اخلاطر عميد ال�شوؤون االأكادميية، فقد ناق�شت معه 
املتميز  للم�شتوى  ترتقي  الكلية حتى  اأن  منذ فرتة 

الذي تبحث عنه فقد اقرتحت ما يلي: 
برامج تخ�ش�شية علمية مثل تخ�ش�شات  اإن�شاء   
تخدم  دقيقة  علمية  تخ�ش�شات  اأو  هند�شية 
التطورات  ملواكبة  واحتياجاته  اجلي�ص  متطلبات 
العاملية، حيث اإن هناك اآليات وجتهيزات، وهناك 
تطور  اأن  للكلية  فيمكن  ومتعددة  متنوعة  اأ�شلحة 
برامج متميزة يف تخ�ش�شات مطلوبة لدى القوات 

امل�شلحة وال تقدمها الكلية حتى االآن.
 )Honor program( ال�شرف  برنامج  اإن�شاء 
واالأوربية  االأمريكية  اجلامعات  يف  موجودة  وهي 
املتميز  ال�شباب  من  جمموعة  ابتعاث  ميكن  حيث 
للدار�شات العليا يف تخ�ش�شات اأو جماالت معينة 
تلبي احتياجات القوات امل�شلحة اأو عمل �شراكة مع 
يف  هاري�شت  �شاند  مثل:  معروفة  عاملية  موؤ�ش�شة 
بريطانيا اأو وي�شت بوينت يف اأمريكا اأو غريها من 
جامعة  مثل:  املرموقة  العربية  الع�شكرية  الكليات 
لبناء  غريها  اأو  ال�شعودية  العربية  باململكة  نايف 
االأيام  من  يوم  يف  ت�شبح  اأن  ميكن  قطرية  كوارد 
نواة للهيئة التدري�شية يف الكلية خا�شة واأن هناك 
لاللتحاق  الثانوية  خريجي  جانب  من  كبري  اإقبال 

بالكلية الع�شكرية.
بكلية  الرتقاء  ميكن  كيف  �صعادتكم  راأي  يف   •
اإيل  للو�صول  الع�صكرية  حممد  بن  اأحمد 

م�صاف الكليات الع�صكرية العاملية ؟
ــ   من املوؤكد اأن فر�شة الكلية لالرتقاء اإيل م�شاف 
البنية  الأن  كبرية،  فر�شة  هي  العاملية  الكليات 
الطالب  وكذلك  وقوية  موجودة  للكلية  التحتية 
املتميزون وهناك هيئة تدري�شية علي م�شتوى عال 
وهناك قيادة مبدعة ومتطورة. اإذن ماذا ينق�شنا 

للو�شول اإىل العاملية ؟ هناك �شيئــان وهما :
اأ�شبح  الأنه  العاملي  االأكادميي  االعتماد  من  البد 
اأن  اأعتقد  اأنا  املتطورة،  للكليات  اأ�شا�شيًا  مطلبا 

الكلية ما�شية وجمتهدة يف هذا املجال.
ذكرها،  �شبق  التي  التخ�ش�شية  الربامج  اأهمية 
موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  تنفيذها  ميكن  والتي 
اأم كندا  اأوروبا  اأم  مناظرة عامليًا �شواء يف اأمريكا 
اأم اأ�شرتاليا اأم غريها من الكليات الراقية املعروفة 
اإىل  باالإ�شافة  االأول،  الرتتيب  وامل�شنفة عامليًا يف 
ي�شمح  مبا  والطالب  االأ�شاتذة  لتبادل  برامج 

باالطالع على اآخر ما و�شلت اإليه الكليات.

اإن�ش�اء كلي�ة اأحم�د ب�ن حمم�د الع�شكري��ة...

 روؤي��ة ثاقب��ة ل�شم��و االأمي��ر الوال��د
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اأن  ميكن  التي  والن�صائح  التوجيهات  هي  ما   •
النعيمي  الدكتور/اإبراهيم  الأ�صتاذ  يقولها 

لأبنائه من ال�صباط املر�صحني ؟
ــ   اأقول لل�شباط املر�شحني اإنها فر�شة عظيمة يا 
ت�شتغلوها  اأن  فعليكم  الدولة،  لكم  وفرتها  �شباب 
فائدة،  اأكرب  منها  ت�شتفيدوا  واأن  ا�شتغالل  اأح�شن 
قاعة  وخارج  داخل  مثاليني  طالبًا  تكونوا  واأن 
االآن  فاأنتم  الكلية،  مبنى  وخارج  وداخل  الدر�ص 
يف  الرائدة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  باإحدى  تلتحقون 
متميزيــــن  تكونوا  اأن  يجب  ثم  ومن  قطر،  دولة 
ب�شكل  حياتكـــم  ويف  تدريباتكم  ويف  درا�شتكم  يف 

عــــام.
ــ    كذلك اأقول الأبنائي اخلريجني يجب اأن تكونوا 
واأن  م�شتقباًل،  قيادتكم  ويف  عملكم  يف  متميزين 
تكونوا قادرين على قيادة االآخرين بالقدوة والتميز 
واأن تفتخروا بكليتكم الرائدة واأن ت�شعروا االآخرين 

اأنكم تنتمون لهذه الكلية املتميزة.
درا�شتكم،  توا�شلوا  اأن  عليكم  للجميع  اأقول  ــ   
ال�شتكمال  الأبنائها  املجال  قطر  دولة  فتحت  فقد 
اأدعوكم  واأنا  والدكتوراه،  للماج�شتري  درا�شتهم 
من  جمموعة  هناك  اأن  اأعرف  واأنا  ال�شيء،  لهذا 
فعليكم  يدر�شون حاليًا يف اخلارج  الكلية  خريجي 
اأن  يف  نرغب  اإننا  حيث  ال�شيء،  هذا  توا�شلوا  اأن 
اإليه بالبنان عندما نراهم يف مواقع  �شبابنا ي�شار 

العمل والتحدي.
التعاون  جمالت  هي  ما  �صعادتكـــم  راأي  يف   •
بن  اأحمد  وكلية  املجتمع  كلية  بني  املمكنة 

حممد الع�صكريــــة ؟
ــ    احلمد هلل رغم اأن كلية املجتمع بداأت ب�شيطة 
بحوايل ) 300 ( طالب وطالبة يف) 2010 (، اإال 

اأنها االآن ـ بف�شل من اهلل ـ  يوجد بها حوايل 
القطريني،  اأبنائنا  من  وطالبة  طالب   )2000(
االآن  باإمكاناتها  الع�شكرية  اأحمد  كلية  اأن  ورغم 
اأن  ميكن  فاإنها  احتياجاتها  كل  تغطي  اأن  ميكن 
على  منها  املجاالت  من  العديد  يف  معها  تتعاون 

�شبيل املثال:
ويف  معينة  مقررات  يف  للطالب  خدمة  تقدمي 

برامج معينة.
ميكن تبادل االأ�شاتذة بني الطرفني لتغطية بع�ص 

املقررات هنا اأو هناك.
لو  فمثال  الكليتني،  بني  املقررات  معادلة  ميكن 
املقررات  بع�ص  املجتمع  كلية  لدى  در�ص  اأن طالبًا 
ويرغب يف االلتحاق بكلية اأحمد فيمكن معادلة ما 
اأن طالبًا  لو  والعك�ص �شحيح  در�شه من مقررات، 

يف  ويرغب  املقررات  بع�ص  در�ص  اأحمد  بكلية 
فيمكن  املجتمع  كلية  يف  املقررات  بع�ص  ا�شتكمال 

معادلة هذه املقررات.
اأحمد  كلية  من  تخرج  الذي  للطالب  اأي�شا  ميكن 
اإ�شافية  اأخرى  �شهادة  على  يح�شل  اأن  الع�شكرية 
املقررات  بع�ص  در�ص  اإذا  املجتمع  كلية  من 

.) Course registration(االإ�شافية
ميكن للطالب اأن ي�شجل مقررات درا�شيــة يف كال 
الكليتني على اأن تقبل يف كليته االأ�شليـــة ) االأم (.

خلدمة  م�شرتكة  برامج  وتنفيذ  اقرتاح  ميكن 
املجتمع الأن كالنا جزء من املجتمع ويكمل بع�شنا 
اخلاطر  خالد  الدكتور/  مع  حتدثت  واأنا  بع�شا، 
وناأمل  املو�شوع  هذا  يف  االأكادميية  ال�شوؤون  عميد 

اأن نبلور �شيئا يف امل�شتقبل القريب.
• كيف ومتى ميكن تفعيل مثل هذه املجالت يف 

راأي �صعادتكم ؟
على  ونحن  ال�شيء،  هذا  يف  بداأنا  فعاًل  نحن  ــ   
ا�شتعداد لذلك يف اأي وقت، فكلية املجتمع منفتحة 
على اجلميع، رغم اأننا نعرف اأن الكليات الع�شكرية 
وهيكلها  تكوينها  حيث  من  خا�شة  طبيعة  لها 
املنرب يف جملتكم  ولكن من هذا  اأدائها،  وطريقة 
فاأنا  الزيارات،  لتبادل  لكم  الدعوة  نوجه  املوقرة 
بالفعل زرت كلية اأحمد الع�شكرية واالآن اأدعو قادة 
كلية اأحمد الع�شكرية لزيارة كلية املجتمع واالطالع 

وبرامج  وجتهيزات  اإمكانيات  من  لدينا  ما  على 
ومقررات وغريها لتفعيل فر�ص التعاون.

ــ  كذلك كلية املجتمع لديها عن�شر مهم غري موجود 
يف كلية اأحمد الع�شكرية اأال وهو عن�شر الطالبات، 
العمل  ميكن  الن�شائي  العن�شر  هذا  خالل  ومن 
عنا�شر  وتطوير  اإعداد  على  الكلية  مع  بالتعاون 
من  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شات  تلتحق  متميزة  ن�شائية 
القائمون  امل�شوؤولون  يرى  اإذا  املجتمع،  كلية  خالل 
فاإن كلية املجتمع  ال�شيء،  لهذا  اأهمية  الكلية  على 
جيو�ص  من  الكثري  واأن  خا�شة  لذلك  م�شتعدة 
العامل واجليو�ص العربية االآن اأدخلت هذا العن�شر 

الن�شائي يف بع�ص االإدارات واملجاالت الع�شكرية.
• كلمة اأخرية ل�صعادة الدكتور/ اإبراهيم �صالح 

النعيمــــــــي؟
يا  �شخ�شيًا  واأ�شكركـــم  خريًا،  اللـــه  جـــزاكم 
اإنك  حيث  اللقاء،  هذا  على  حممد   دكتور/ 
فتحت يل اأفكارا وجماالت للتعاون من خالل هذا 
القراء  واأعد  اأعدكــــم  واأنا  املقابلة،  النقا�ص وهذه 
كل  نفعــــل  اأن  �شنحاول  اأننا  بالكلية  االإخوان  وكل 
مبزيد  لكم  وندعوا  الكلية،  مع  املمكنة  املجاالت 
الطالب  الأبنائنا  ندعوا  كما  والنجاح  التوفيق  من 
املعرفة  عن  البحث  يف  باال�شتمرار  اخلريجني 
ووطنا  خلدمة  العلم  طلب  عن  التوقـــف  وعدم 

العزيز قطر.

ف�ي  كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية...

 هن�اك قي�ادة فّعالة ومتطورة وهيئة تدري�شية على م�شت�وى ع�ال 
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أخبار وأنشطة الكلية

بتكليف من �شعادة اللواء الركن/حمد بن علي العطية )وزير الدولة ل�شئون الدفاع( 
قام العميد الركن حمد بن اأحمد النعيمي )قائد كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية( 
اأكادميية  اإىل  قطر  دولة  )هدية  بتقدمي  11دي�شمرب2013م  املوافق  االأربعاء  يوم 

�شاندهري�شت الربيطانية( تعزيزًا وتقديرًا للعالقات التاريخية.
قطر  دولة  من  مقدمة  جائزة  وهي  للتفوق(  قطر  دولة  )جائزة  بتقدمي  قام  كما 
غري   للطلبة  العام  املجموع  يف  الدرجات  من  جمموع  اأعلى  على  احلا�شل  للطالب 
الربيطانيني وهي تقدم الأول مرة و�شوف تقدم با�شتمرار  ومت ت�شنيفها �شمن اأعلى 

اأربع جوائز تقدم يف اأكادميية �شاندهري�شت. 
ح�شره  �شاندهري�شت  اأكادميية  يف  املنا�شبة  بهذه  اأقيم  خا�ص  احتفال  يف  ذلك  مت 
بريطانيا  قطر يف  لدولة  الع�شكري  امللحق  النعيمي  بن حمد  الركن حممد  العميد 
يف  قطر  دولة  �شفارة  اأع�شاء  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة  الكلية  لقائد  املرافق  والوفد 

بريطانيا.

العطية وزير  الركن حمد بن علي  اللواء  �شعادة  �شهد 
الدولة ل�شوؤون الدفاع حما�شرة بعنوان:”دور املوؤ�ش�ص 
املعارك  اأهم  اأحد  تعترب  التي  الوجبة”  معركة  يف 
من  و�شفحة  القطري  الوطني  التاريخ  يف  الع�شكرية 
بن  اأحمد  كلية  مبقر  وذلك  والفخر،  العز  �شفحات 
حممد الع�شكرية ح�شر املحا�شرة �شعادة اللواء الركن 
امل�شلحة  القوات  اأركان  رئي�ص  الغامن  �شاهني  بن  غامن 
غامن  علي  حممد  الركن  اللواء  �شعادة  فيها  وحتدث 

الغامن قائد القوات الربية.
اليوم  اإن  املحا�شرة:  م�شتهل  يف  الغامن،  اللواء  وقال 
الذين  والقادة  االأبطال  تكرمي  يوم  هو  لقطر  الوطني 
يف  للتاأمل  كذلك  فر�شة  وهو  الوطن  بناء  يف  �شاهموا 
املبادئ التي اأ�ش�شت الدولة ور�شمت منهاًجا يف خطى 
والت�شحية  الوالء  على  تقوم  التي  التنمية  م�شرية 
وامل�شوؤولية  واالأخالق  والكرم  وال�شفافية  وال�شدق 
املحلي  امل�شتويني  على  بدورها  انعك�شت  التي  والبناء 
ال�شيء  لنا  يعني  الوطني  اليوم   : واأ�شاف  واخلارجي. 
الكثري وللمجتمع وللمواطنني الأنه يوؤرخ ل�شيا�شة الدولة 
التاريخية  اللحظات  يوؤرخ  ا  اأي�شً وهو  نه�شتها،  وباين 
وازدهار، وهو  اليوم من رخاء  اأثمرت ما جننيه  التي 
اهلل.  رحمة  عليه  املوؤ�ش�ص  بداأها  التي  لل�شرية  نهج 
بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  يكمل  واليوم 
وا�شعا  امل�شرية  املفدى  البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد 

اأمام عينية حتقيق الرفعة والعزة الأبناء قطر، م�شريا 
ثابتة نحو م�شتقبل م�شرق  اأن قطر تخطو بخطى  اإىل 
عن  باحلديث  اعتزازه  عن  واأعرب  �شموه.  راية  حتت 
موؤ�ش�ص قطر ال�شيخ جا�شم بن حممد ابن ثاين الذي 
الطريق  على  وو�شعها  احلديثة  الدولة  قواعد  اأر�شى 
ال�شحيح. واأ�شاف اإن ن�شب اآل ثاين يرجع اإىل ثاين بن 
حممد من املعا�شيد من الوهبة من حنظلة من متيم. 
القرن  اأوائل  اأن ثاين بن حممد هاجر يف  اإىل  م�شريا 
املعا�شيد من  امليالدي مع جمموعة من  الثامن ع�شر 
اإ�شيقر يف منطقة الو�شم بنجد، وتدرجت هجرته اإىل 
اأن و�شل اإىل �شمال قطر. وقال اإن ال�شيخ جا�شم ابن 
حممد بن ثاين تلقى تعليمه يف بواكري حياته على اأيدي 
امللتزمني باملذهب احلنبلي  علماء خمتلفني وكان من 
االإ�شالمية  الروح  وكانت  ال�شلفية  للدعوة  واملتحم�شني 
حمًبا  بالعلم  �شغوًفا  وكان  واأ�شعاره،  �شلوكه  يف  تبدو 
ال�شلفيني  العلماء  كتب  على  االإطالع  ووا�شع  للعلماء 

وعلى وجه اخل�شو�ص ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب، 
باالأمر  قائًما  دينه  على  غيوًرا  ال�شيخ جا�شم  كان  كما 
�شالتهم  يف  النا�ص  يوؤم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
والف�شل  الق�شاء  يبا�شر  كما  اجلمعة،  فيهم  ويخطب 
يف املنازعات. واأ�شار اإىل اأن من �شفات ال�شيخ جا�شم 
يف  تتوافر  قلما  ب�شفات  يتمتع  كان  اأنه  اهلل  رحمه 
واخلطيب  قلعته  يف  احلاكم  فهو  قيادية،  �شخ�شية 
والتاجر  وال�شاعر  والفار�ص  والقا�شي  امل�شجد  يف 
املح�شن ال�شخي، وهو حكيم يف حكمه وملتزم بتعاليم 
على  قطر  حكم  وقد  قراراته.  اتخاذ  يف  �شجاع  دينه 
رعيته  اأحبته  حتى  والرحمة  واحلكمة  العدل  اأ�شا�ص 
 1913 اإىل   1878 من  الفرتة  خالل  احلكم  وتوىل 
ميالدية. وقال: اإن ال�شيخ جا�شم رحمه اهلل خا�ص 15 
معركة اأهمها معركة الوجبة التي انهزم فيها اجلي�ص 
العثماين . وقد تويف رحمه اهلل يف 17 يوليو 1913 عن 

عمر يناهز 88 عاما يف قرية لو�شيل.

وزي��ر الدول���ة ل�ش����ؤون الدف����اع

ي�شه����د حما�ش����رة دور املوؤ�ش�����س ف����ي معرك���������ة الوجب�������ة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ���ش��ان��ده��ر���ش��ت  اأك���ادمي���ي���ة  اإىل  زي�����ارة  يف  ال��ك��ل��ي��ة  ق���ائ���د 
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القوات  اأركان  رئي�ص  الغامن  �شاهني  بن  غامن  طيار  الركن  اللواء  �شعادة  بح�شور 
امل�شلحة القطرية، مت تخريج الدورة التا�شعة للقفز املظلي لطالب كلية اأحمد حممد 
الع�شكرية والتي عقدت يف الفرتة من االأول من �شهر دي�شمرب واأ�شرف على تنفيذها 
كل من االكادميية الوطنية »نابت« مب�شاركة جمموعة القوات اخلا�شة وكلية احمد 
بن حممد الع�شكرية والقوات اجلوية االأمريية القطرية وال�شرطة الع�شكرية وقوات 

االمن الداخلي »خلويا« ووزارة الداخلية ممثلة من ادارة امن اجلنوب. 
بها  انتظم  كما  بنجاح  الدورة  جميعا  اجتازوا  ال�شباط  من  اربعة  انتظم  وقد  هذا 

اي�شا عدد اثنان وثمانون مر�شح من كلية احمد بن حممد الع�شكرية اجتاز الدورة 
منهم عدد ثمانون مر�شحا ومن املعروف يف الو�شط الع�شكري ان دورة املظليني متثل 
منعطفا هاما يف حياة الع�شكريني الوظيفية، فهي تزيد ثقتهم يف انف�شهم وقدرتهم 
على التحدي وميثل �شعارها فخرا وعزا على اللبا�ص الع�شكري والكلمات مهما كانت 

معربة فلي�شت بالكافية. 
�شاهني  بن  غامن  طيار  الركن  اللواء  �شعادة  احلفل  راعي  تف�شل  احلفل  نهاية  ويف 

الغامن بتكرمي القائمني على تنفيذ الدورة وامل�شاركني بها.

امل���ظ���ل���ي ال����ق����ف����ز  دورة  ت����خ����ري����ج  ي�������ش���ه���د  االأرك�������������ان  رئ����ي���������س 
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أخبار وأنشطة الكلية

اللواء الركن حمد بن  حتت رعاية وبح�شور �شعادة 
علي العطية وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع نظمت كلية 
الع�شكرية يوم الثالثاء املوافق 14  اأحمد بن حممد 
يناير 2014  حفاًل لتوزيع �شهادات التخرج ملر�شحي 
الدفعة التا�شعة الذين بلغ عددهم 82 مر�شح. ح�شر 
�شاهني  بن  غامن  طيار  الركن  �شعادة اللواء  احلفل 
القادة  وكبار  امل�شلحة   القوات  اأركــان  الغامن رئي�ص 
اأولياء  كبريمن  عدد  ح�شره  كما  امل�شلحة،  بالقوات 

اأمور واأ�شدقاء املر�شحني.
مر�شح  تالها  الذكر  من  اآيــات  بتالوة  احلفل  بــداأ 
واأعــقــبــتــهــا كلمة  �ــشــابــط عــبــد اهلل عــلــي �ــشــالــح، 
�شيف  )حــامــل  اخلريجني  اأول  األــقــاهــا  املر�شحني 
ال�شرف(،  وبعد كلمة املر�شحني تابع احل�شور فيلما 
مر�شحو  عا�شها  التي  النجاح  م�شرية  عن  ت�شجيليا 
حتى  بها  التحاقهم  منذ  بالكلية  التا�شعة  الدفعة 
تدريبية  مراحل  من  به  مــروا  ومــا  فيها،  تخرجهم 
داخلية  ميدانية  متارين  من  نفذوه  وما  واأكادميية، 
بن  حمد  الركن  اللواء  �شعادة  قام  ثم  وخارجية.   
بن  حمد  الركن  العميد  �شعادته  ومــع  العطية  علي 
على  ال�شهادات  بتوزيع  الكلية  قائد  النعيمي  اأحمد 

مر�شحي الدفعة التا�شعة.
 — خليفة  اآل  نا�شر  حممد  �شابط  مر�شح  واألقى 
االأول على الدفعة — كلمة اخلريجني التي رحب يف 
بدايتها بكل من �شعادة وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع و 
�شعادة رئي�ص اأركان القوات امل�شلحة والعميد الركن 
اأحمد بن حممد  النعيمي قائد كلية  اأحمد  حمد بن 
الع�شكرية، وقال: »�شرف كبري اأناله اليوم واأنا اأقف 

بن  اأحمد  بكلية  التا�شعة  الدفعة  عن  نيابة  اأمامكم 
حممد الع�شكرية الأُلقي كلمة اخلريجني معربًا فيها 
عن كل معاين ال�شكر والعرفان لكل من اأتاح يل هذه 
اأوجه حديثي  اأن  البداية  وا�شمحوا يل يف  الفر�شة. 
اإيل الرجل الذي اأحدث لنا تغريُا الكل منا كان يحلم 
تعجز  �شكر  كلمة  االن....  نعي�شه  واقعًا  وجعله  به 
�شعادة  �شيدي  فاإليك   .... حقه  توفيه  اأن  عباراتها 
كلية  قائد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  الركن  العميد 
نتقدم  الرجال  م�شنع  الع�شكرية   حممد  بن  اأحمد 
باأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان على ما وجدناه منكم 
من ُح�شن اخللق و�شعة ال�شدر واحلزم واالإن�شباط. 
فجزاك اهلل عنا اأف�شل ما جزى العاملني املخل�شني«. 
وتابع حامل �شيف ال�شرف حديثه قائاًل » واإيل قيادتنا 
وكنتم  به  ُيحتذى  مثال  خري  كنتم   ... ال�شباط  من 

ب�شرب  رافقتمونا  االأعلى،  واملثل  القدوة  مبثابة  لنا 
الفارقة يف  اللحظة  اإيل هذه  و�شلنا  واإخال�ص حتى 
نتوجه  كما  والثناء.  ال�شكر  جزيل  منا  فلكم  حياتنا 
املعلمني  الأ�شاتذتنا  العرفان  وطيب  اجلزيل  بال�شكر 
الذين مل يبخلوا علينا بكل علم نافع  طوال �شنوات 
الدرا�شة فلهم منا حق ال�شكر والتقدير. كما نتقدم 
اإيل مدربي الكلية الذين كانت لهم ب�شمات وا�شحة 
والعرفان  ال�شكر  بخال�ص  بالكلية  م�شريتنا  خالل 

وجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.  
»اأنها  زمالئه  عن  نيابة  التا�شعة  الدفعة  اأول  واأعلن 
النجاح  طريق  على  االأوىل  اخلطوة  واأنها  البداية 
تلك التي نخطوها خارج اأ�شوار الكلية بعد تخرجنا 
م�شلحني باالن�شباط والعلم واالإميان باهلل معاهدين 
هذا  خدمة  يف  والنفي�ص  الغايل  نبذل  اأن  على  اهلل 

وزي��ر الدولة ل�ش��وؤون الدفاع يرعى حف��ل توزيع ال�شه��ادات خلريج��ي الدفعة التا�شعة ف���ي الكلية 
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ال�شيخ متيم  ال�شمو  والوالء حل�شرة �شاحب  الوطن 
بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى«. 

ويف نهاية احلفل قام العميد الركن حمد بن اأحمد 
اإيل  تذكارية  هدية  بتقدمي  الكلية  قائد  النعيمي 
وزيــر  العطية  علي  بــن  حمد  الــركــن  الــلــواء  �شعادة 
برعايتة  وعــرفــانــًا  تقديرًا  الــدفــاع  ل�شوؤون  الــدولــة 

ودعمه املتوا�شل للكلية منذ بداية ن�شاأتها.
 

معلومات عن الدفعة التا�صعة: 
عدد امل�شرتكني بالدورة )82( مر�شحًا وهم كما يلي: 
 . امل�شلحة  القوات  من�شوبي   ، م/�ص   )24( • عدد 

م/�ص ، من�شوبي وزارة الداخليـة .   )34( • عدد 
قوة االأمن الداخلي  من�شوبي   ، م/�ص   )9( • عدد 

)خلويا( . 
االأمريي .  احلر�ص  من�شوبي   ، م/�ص   )9( • عدد 

الدولة اأمن  جهاز  من�شوبي   ، م/�ص   )2( • عدد 
ال�شقيقة وال�شديقة )دولة  )4( من الدول  عدد   •

االإمارات العربية املتحدة( .

التخ�ص�صات الأكادمييــة 
 . مر�شح   )35( عدد  اأعمال  اإدارة  • بكالوريو�ص 

القانــون عـــــــــدد )36( مر�شح .  • بكالوريو�ص 
مر�شح   )7( عــــدد  املحا�شـبة  • بكالوريو�ص 

 . • بكالوريو�ص نظم معلومات عدد )4( مر�شحني 
مدة الدورة: )4 �شنوات( بداأت يف 4/ 10 / 2009 

وتنتهي يف 30 / 01 / 2014. 

مو�صوعات الدورة:
 + الدفاع  )وزارة  ملن�شوبي   . الع�شكرية  العلوم   •

احلر�ص االأمريي + الدول ال�شقيقة( 
 + الداخلية  )وزارة  ملن�شوبي  ال�شرطية؛  العلوم   •

قوة االأمن الداخلي/خلويا + جهاز اأمن الدولة( 
املظلي   القفز  • دورة 

 . ال�شاعقة  • دورة 
الق�شم  يف  ــال  ــم اأع اإدارة  تخ�ش�ص  ــة  ــش درا�  •

االأكادميي للكلية . 
االأكادميي  الق�شم  يف  القانون  تخ�ش�ص  درا�شة   •

للكلية. 
االأكادميي  الق�شم  يف  املحا�شبة  تخ�ش�ص  • درا�شة 

للكلية. 
الق�شم  يف  املعلومات  نظم  تخ�ش�ص  درا�ــشــة   •

االأكادميي للكلية. 

النتيجة العامة للدورة 
املعدل العام للنتيجة االأكادميية الع�شكرية امل�شرتكة 

هو %72.59 
 . ممتــــــاز  تقدير  على  مر�شح   )4( عدد  • ح�شل 

جيد  تــقــديــر  عــلــى  مــر�ــشــح   )13( عـــدد  ح�شل   •
جدًا. 

تــقــديــر  عــلــى  مــر�ــشــح   )25( عــــدد  ــل  حــ�ــش  •
جيـــــــــــــد.  

• ح�شل عدد )40( مر�شح على تقدير مقبــــــــول. 

اأوائل الدفعة التا�صعة
خليفة  ال  اهلل  عبد  حمد  نا�شر  حممد  م/�ــص   •
االأول   – قانون  اأكادميي  االأول   – م�شرتك  )االأول 

بحث القائد( 
• م/�ص خليفة حمد حممد عي�شى الكبي�شي )الثاين 
م�شرتك – االأول اأكادميي حما�شبة - االأول يف العلوم 

الع�شكرية(. 
حممد را�ــشــد را�ــشــد هـــادي الــدو�ــشــري  • م/�ـــص 

)الثالث م�شرتك – االأول يف العلوم ال�شرطية(.  
 

اأول الدفعة 
مر�صح �صابط

حممد نا�صر حمد عبداهلل اآل خليفة
وزارة الداخلية

ثاين الدفعة 
مر�صح �صابط

خليفة حمد حممد عي�صى الكبي�صي
وزارة الدفاع

ثالث الدفعة 
مر�صح �صابط

حممد را�صد را�صد هادي الدو�صري
قوات الأمن الداخلي )خلويا(

13



أخبار وأنشطة الكلية

• ماذا يعني �صيف ال�صرف لك؟
ال يخفى عليكم اأن �شيف ال�شرف هو حلم كل مر�شح 
الثمرة  مبثابة  فهو  العريقة،  الكلية  هذه  اإيل  يدخل 
اجلهد  ثمرة  �شنوات،  اأربـــع  طيلة  ح�شدتها  التي 
قمة  يف  الــيــوم  فــاأنــا  ال�شريفة،  واملناف�شة  واجلـــد 
ال�شعادة والفرح، فهذا اللقب يعد �شرفًا يل كمر�شح 
يف هذه الكلية، اإال اأنه ي�شع على عاتقي حماًل ثقياًل 
ملوا�شلة هذا اجلهد والتفوق يف حياتي العملية فيما 

بعد تخرجي.

• ما هو �صعورك بهذه املنا�صبة ال�صعيدة ؟
بال �شك ال�شعور هنا ال يو�شف وتعجز الكلمات عن 
اأقول  م�شاعري ولكن  عن  التعبري  و  الفرحة  و�شف 
احلمد هلل اأوال واأخريًا الذي مكنني من اأعي�ص هذه 

اللحظة. 

• ما هو الدافع الذي جعلك تدخل الكلية ؟ وهل 
ترى اأن اختيارك كان موفقاً ؟ وملاذا ؟ 

واأن  اأكون �شابطاأ  اأن  الكلية وذلك لرغبة يف  دخلت 
اأحقق حلمي والكلية هي اأف�شل و�شيلة يف حتقيق هذا 
وفر�ص  عايل  وتعليم  �شهادات  من  تقدمه  احللم ملا 
بالطبع  امل�شتوى.  عــايل  تدريب  على  احل�شول  يف 
باال�شافه  بكالوري�ص  على  للح�شول  توؤهلك  فالكليه 
الع�شكرية  للدورات  الدبلوم وهذا باال�شافه  ل�شهادة 

كال�شاعقة و املظلي و التمارين املتعددة. 

• ما ال�صر يف تفوقك ؟
دعاء  ثم  ومــن  العاملني  رب  من  توفيق  اإال  هو  ما    

الوالدين .

• ما التحديات التي واجهتك ؟
     وكيف تغلبت عليها ؟

الوقت  بالن�شبة يل هي عامل  التحديات  اأكرب  كانت 

الكلية والتغلب  يف  الوقت  ا�شتثمار  وتنظيمه وكيفية 
ــني ع�شكري  ــعــه مــاب ــوزي ت ــق  ـــان عـــن طــري عــلــيــه ك
جيد  ب�شكل  وا�شتغالله  التمارين  واأكادميي وبني 
فعن�شر الوقت وتنظيمه يعد عاماًل من اأهم العوامل 

التي ت�شاعد الطالب على التفوق. 

من  �صنوات  اأربع  مرور  بعد  الكلية  ترى  كيف   •
درا�صتك فيها ؟

من  فا�شتفدنا  االآن  تختلف  الــنــظــرة  بـــاأن  ال�ــشــك 
الكثري فح�شلنا منها  ال�شيء  الكلية ومن مميزاتها 
من  واالأهـــم  والــدبــلــوم  البكالوريو�ص  �شهادة  على 
والقدرة  ال�شغط  حتت  العمل  كيفية  ذلك ا�شتفدنا 

على اتخاذ القرارات واأن نكون على قدر امل�شوؤولية.

• النجاح وبلوغ الأهداف مطلب هام يف حياتنا,هل 
ترى اأنك حققت النجاح املن�صود ؟

يف تقديري اأن بلوغ كل الغايات اأمر �شعب،ولكنه لي�ص 
م�شتحياًل،ويف تقديري اأي�شًا اإن امل�شاألة ن�شبية،فقد 
ي�شتهدف  وهــو  البع�ص  يف  النجاح  االإن�شان  يحقق 
الُكل، كما اأنه رمبا اأ�شاب ما ي�شبو اإليه ورمبا ي�شعى 

وال يحقق �شيئًا . 

تقول  التي  احلكمة  يتجاوز  ال  منهجًا  فاأتبع  انا  اأما 
)القناعة كنٌز اليفني ( .

• ما هي خططك امل�صتقبلية ؟
الكلية ما هي اإال البداية حلياتي العملية، فما اأحلم 
وحلم  قلبي  اأعماق  من  اأمتنى حتققه  اليوم حلم  به 
راودين من ال�شغر اال وهو تكملة م�شرية هذا النجاح 
والدكتوراه(  )املاج�شتري  العليا  الدرا�شات  مبوا�شلة 
باأف�شل ما عندي من  الأين بها �شاأخدم هذا الوطن 
حقيقة،  ي�شري  اأن  اأمتنى  احللم  فهذا  اإمكانيات. 
و�شاأبذل ق�شارى جهدي ليكون حقيقة الأنه امل�شتقبل 

بالن�شبة يل. 

• كلمة توجهها للطلبه ؟
اأوقاتهم  وا�شتغالل  واملثابر  باجلد  اجلميع  ان�شح 
عالية  همة  ذو  يكونوا  �شكل واأن  باأف�شل  وتنظيمها 
والتفوق  لال�شتمرار  ذلك  منهم  ت�شتوجب  فالكليه 
واأن  عينيه  ن�شب  هدفه  ي�شع  اأن  الكل  فيها فعلى 
امل�شتقبل  �شباط  اإليه فاإنهم  للو�شول  جاهدًا  ي�شعى 
نكون  اأن  علينا  فيجب  اآمالها  قيادتنا  تعول  وعليهم 

على قدر امل�شوؤولية  املكلفني بها. 

املر�ش�����ح حمم����د نا�ش����ر اآل خليف������ة يف����وز ب�شي������ف ال�ش��������رف
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�شهد �شعادة اللواء الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن 
تخريج  حفل  القطرية  امل�شلحة  القوات  اأركان  رئي�ص 
رقم  الفنيني  واملر�شحني  اجلامعيني  ال�شباط  دورة 

»24« يف كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية. 
ور�شيدا  لوحداتهم  جديدة  اإ�شافة  اخلريجون  وميثل 
بع�ص  باكت�شاب  تاأهيلهم  مت  حيث  امل�شلحة  للقوات 
من  عدد  على  الدورة  وا�شتملت  الع�شكرية.  املعارف 
التخ�ش�شات املختلفة، فكان بني املنت�شبني العديد من 
الطيارين واملهند�شني واملالحني اجلويني، وغريها من 
التخ�ش�شات الالزمة لبع�ص الوحدات الفنية بالقوات 

امل�شلحة، كما �شمت الدورة عددا من منت�شبي احلر�ص 
االأمريي.

واأعرب النقيب جا�شم اخلليفي عريف احلفل �شعادته 
الـ  واملر�شحني  اجلامعيني  ال�شباط  دورة  بتخريج 
»24«، وقال خالل خماطبته احلفل: »تتجدد لقاءاتنا 
تخريج  ويتواىل  والتاأهيل،  التدريب  جماالت  يف 
بقواتنا  الع�شكرية  املعاهد  خمتلف  من  الدورات 
امل�شلحة، رفعا للكفاءة، ودعما للقدرات القتالية، وها 
ميثل  والذي  الدورة،  هذه  بتخريج  اليوم  نحتفل  نحن 
ور�شيدا  لوحداتهم،  جديدة  اإ�شافة  اخلريجون  فيها 

مت  الدورة  منت�شبي  اأن  اإىل  واأ�شار  امل�شلحة«،  لقواتنا 
تاأهيلهم واإك�شابهم املعارف يف خمتلف الع�شكرية حتى 
اجتازوا الدورة التي متثل عالمة فارقة يف م�شريتهم 

الع�شكرية.
العامة  القيادة  مديريات  اخلليفي  النقيب  و�شكر 
تعاونهم  على  امل�شلحة  القوات  وحدات  وخمتلف 
من  ملزيد  ودفعنا  احتياجاتنا  كل  لبى  الذي  ال�شادق 
االإجنازات، واأ�شاف: ال�شكر مو�شول لل�شباط املعلمني 
واملدريني واالإداريني كل يف جماله لدفع عجلة التدريب 

بالكلية.

تخري������ج دورة ال�شب�����اط اجلامعيي����������ن )24(

رئي�����س االأرك��������ان يد�ش����������ن موق����������ع الكلي��������ة االإلكرتون�������������ي

قام �شعادة اللواء الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن رئي�ص اأركان القوات امل�شلحة 
القطرية بتد�شني املوقع االإلكرتوين لكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية و�شط ح�شور 

كبار �شباط القوات امل�شلحة واأع�شاء الهيئة التدري�شية بالكلية. 
معلومات  نظم  ق�شم  – رئي�ص  بولعرا�ص  املالك  عبد  الدكتور/  اال�شتاذ  األقى  وقد 
�شرح  خاللها  قدم  املنا�شبة  بهذه  كلمة   - االكادميية  ال�شوؤون  بعمادة  احلا�شوب 
اأداة  �شيكون  املوقع  اأن  �شيادته  اأو�شح  اجلديد.كما   االلكرتوين  املوقع  عن  مف�شل 
توا�شل بني الكلية وجميع اجلهات ذات عالقة مع الكلية �شواًء من الداخل )افراد 
ذات  ع�شكرية  )موؤ�ش�شات  اخلارج  من  اأو  حكومية(  و  تعليمية  موؤ�ش�شات  املجتمع، 

طابع تعليمي وموؤ�ش�شات حكومية(. 
وي�شمل املوقع نبذة عن روؤية ور�شالة الكلية واأنظمتها واأهدافها واأخبارها و�شروط 
التخ�ش�شات  عن  ال�شاملة  للمعلومات  باالإ�شافة  املختلفة،  ون�شاطاتها  بها  القبول 

الع�شكرية و  االكادميية يف الكلية.
اأثنى �شعادة اللواء الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن على املوقع االلكرتوين  وقد 
مواكبة  على  وحثهم  املوقع  على  القائمني  لكافة  وتقديره  �شكره  عن  وعرب  اجلديد 

وخدماتها  والبحثية  واالأكادميية  التعليمية  الكلية  ن�شاطات  الإبراز  التقني  التطور 
www.abmmc.edu.qa :املقدمة للمجتمع. جدير بالذكر اأن عنوان املوقع هو
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اهلل  عبد  حممد  الركن:  العقيد  مع  لقاء  يف 
الع�شكري  التدريب  مديرية  مدير  املري  الفطي�س 
حممد  بن  اأحمد  كلية  يف  العملية  التمارين  حول 
التدريب  عملية  اأن  اإيل  �شيادته  اأ�شار  الع�شكرية 
اإعداد وتاأهيل  اأهم مراحل  اأحد  ب�شفة عامة تعترب 
بن  اأحمد  كلية  داخل  و�شرطيًا  ع�شكريًا  املر�شحني 
يف  جهدًا  قيادتها  تاألو  ال  والتي  الع�شكرية،  حممد 
امل�شتجدات  مع  ليتما�شى  التدريب  منظومة  تطوير 
ويتوافق  والتقنية،  الع�شكرية  ال�شاحتني  على 
اأرقى  يف  بها  املعمول  التدريب  طرق  اأحدث  مع 

االأكادمييات الع�شكرية بالعامل.
خا�شة  ب�شفة  امليداين  العملي  التدريب  وي�شغل 
الكلية  التدريب داخل  االأكرب من منظومة  الن�شيب 
ويف العام الع�شكري االأخري على وجه التحديد، حيث 
العام  خالل  عمليا  مترينًا  ع�شر  خم�ص  تنفيذ  مت 
خالل  من  الدولة  وخارج  داخل  االأخري  الع�شكري 
خطة  مييز  ما  اأبرز  وكان  تدريبية،  ف�شول  ثالث 
والعمل  التدريب،  يف  التدرج  التمارين؛  تلك  تنفيذ 
القرار  واتخاذ  النف�ص  واالعتماد على  حتت �شغط، 
مرحلتي  يف  ال�شيطرة  وقواعد  �شعبة،  ظروف  يف 
وما  املبنية  املناطق  يف  والقتال  والدفاع،  التعر�ص 

ي�شتلزمه من مهارات ع�شكرية وميدانية. 
حيث عقدت داخل الدولة عدة مترينات تعترب موؤهلة 
االأوىل  اأولها مترين اخلطوة  وكان  التاأ�شي�ص  ملرحلة 
اأ�شاليب  على  املر�شحني  تعريف  اإىل  يهدف  الذي 
واملحافظة  االعتناء  ومهارات  امليدان،  يف  االإدارة 
املعايري  على  املحافظة  والتجهيزات،  اللبا�ص  على 
ال�شخ�شية،  ال�شحية  والعناية  النظافة  والهندام، 
الوجبات  وتناول  االإعداد  االختيار،  املحافظة، 
واملحافظة على مياه ال�شرب، اإعداد ملجاأ ميداين، 
اإىل  اإ�شافة  املدى  بطاقات  احلار�ص،  واجبات 

التعرف على اأ�شا�شيات مهارة امليدان.. 
وقوة  البدنية  الكفاءة  م�شتوي  رفع  ذلك مرحلة  تال 
التحمل اللذان ميثالن القاعدة التي ينبني عليها كل 
املهارات الع�شكرية، وذلك من خالل مترين امل�شري 
الطويل والذي يتدرب فيه املر�شح على تنفيذ �شل�شلة 
ي�شل طوله  قا�ٍص  م�شار  القيادة خالل  واجبات  من 
وع�شرين  اأربع  مدار  على  وذلك  مرت  كيلو   70 اإىل 
اجلانب  تعزيز  على  يعمل  التمرين  وهذا  �شاعة، 
البدين وبناء روح الفريق حيث يهدف التمرين اإىل 
لدى  امليدان  مهارة  يف  االأ�شا�شية  املهارات  تنمية 
املر�شحني، واإجناز الهدف التدريبي املتعلق بقراءة 
التمرين  يهدف  كما  الربية.  واملالحة  اخلارطة 
وال�شيطرة،  القيادة  مهارات  يف  املر�شح  تقييم  اإىل 
مت  حال  فريق  يف  والعمل  القيادية  واملوا�شفات 
و�شعهم �شمن ظروف من التوتر البدين والذهني. 

وذلك من خالل اإعداد خطة كجماعة وتطبيق منط 
اأ�شلوب حل  ال�شياق وتطبيق  القيادة املالئم بح�شب 
املهمة  وتنفيذ  واإدارة  االأفكار،  واإي�شال  امل�شائل، 
والليل  النهار  خالل  الربية  واملالحة  كجماعة، 
القا�شية،  الظروف  �شمن  ال�شخ�شية  واالإدارة 
القتالية.  الال�شلكي  ل�شبكة  االأ�شا�شي  واال�شتخدام 
التدريب  وهو  اآخر  مل�شتوى  التدريب  بعدها  لينتقل 
الذي   1 الوجبة  فر�شان  التكتيكي من خالل مترين 
الفرتة  �شاعات  اأثناء  اجلنوبية  باملنطقة  تنفيذه  مت 
املراحل  اأهم  من  التمرين  هذا  ويعترب  النهارية، 
متارين  على  املر�شحني  تدريب  يتم  حيث  التدريبية 
معركة اجلماعة واإجراءات املعركة مع اإعطاء فر�شة 
املر�شحني  لتقييم  ال�شرية  توجيه  كادر  اإىل  اإ�شافية 

يف النواحي املتعلقة بالوظائف القيادية.
وبالتعاون مع القوات امل�شلحة ب�شلطنة عمان عقدت 
فعاليات مترين القرار احلا�شم رقم )6( يف ظروف 
والذي  خمتلفة  جغرافية  وطبيعة  مغايرة  مناخية 
جمملها  يف  تهدف  رئي�شة  مراحل  ثالث  ت�شمن 
فر�شان  مترين  يف  عليه  التدريب  مت  ما  لتطبيق 
احل�شم  -بداية  االأوىل  املرحلة   ،)1( رقم  الوجبة 
على  املر�شحني  وتدريب  تعريف  اإىل  تهدف  -والتي 
نظرية الدوريات وتطبيق اأ�شاليب دورية اال�شتطالع 
»تطبيق«  و  »لتقليد«  الفر�شة  املر�شحني  اإعطاء  مع 
-مترين  مرحلة  ثم  امليدان.  يف  املذكورة  االأ�شاليب 
ليل -احل�شم لتعليم وتدريب املر�شحني على تطبيق 
�شمن  القيادية  املهارات  وتنمية  املقاتلة  الدوريات 
مرحلة  واأخريًا  التعر�شية.  للعمليات  �شيناريو 
العمليات  تنفيذ  اإىل  تهدف  التي  املحارب  حتديات 
الهجومية وتطوير مهارات القيادة وال�شيطرة وذلك 
مع  التقليدية.  الهجومية  العمليات  �شيناريو  �شمن 
ال�شرية  توجيه  كادر  اإىل  اإ�شافية  فر�شة  اإعطاء 

بالوظائف  املتعلقة  النواحي  يف  املر�شحني  لتقييم 
القيادية. 

ينتهي بذلك الف�شل االأول من التدريب لينتقل بعدها 
املر�شح اإىل الف�شل الثاين الذي يبداأ بتمرينني هما 
االأول  والتمرين  املعاك�ص،  والهجوم  املحارب  عودة 
نفذ مبنطقة التدريب اجلنوبية وا�شتغرق 24 �شاعة. 
التعبوية  العمليات  مراجعة  على  التمرين  ركز  وقد 
الف�شل  اإجازة  من  املر�شحني  عودة  بعد  الهجومية 
النواحي  مراجعة  اإىل  التمرين  ويهدف  االأول. 
للعمليات الهجومية وتطوير  التخطيطية والتنفيذية 
مهارات القيادة وال�شيطرة �شمن �شيناريو العمليات 

الهجومية التقليدية. 
اأ�شتمر ملدة  تال ذلك مترين الهجوم املعاك�ص الذي 
الهجوم  مترين  يعترب  حيث  ليال  وثالث  اأيام  اأربعة 
الفر�شة  تتيح  التي  ال�شاقة  التمارين  من  املعاك�ص 
لكادر التوجيه مل�شاهدة ومالحظة االنفعال والتعاون 
تعر�شهم  اأثناء  ال�شباط  للمر�شحني  العام  واالأداء  
واجل�شدية  الذهنية  ال�شغوط  من  عالية  لدرجات 
تلك  وتعترب  لهم.  جمهولة  �شبه  بيئة  �شمن  وذلك 
القرار  مترين  ملرحلة  واإعدادًا  متهيدا  املرحلة 
القتال  على  بالتدريب  واملتعلق  �شبعة  رقم  احلا�شم 
القوات  مع  بالتعاون  مت  والذي  املبنية،  املناطق  يف 
فعاليات  بداأت  حيث  مبنغوليا،  املنغولية  امل�شلحة 
احلية  بالذخرية  الرماية  على  بالتدريب  التمرين 
كيه  اأيه  وال  الكال�شينكوف  الر�شا�شات  با�شتخدام 
47، تبع ذلك التدريب على القتال يف املناطق املبنية 
االقتحام من خالل  يتطلبه ذلك من مهارات  ومـــا 
ال�شالمل  وا�شتخـــدام  ال�شفليــة  لالأدوار  النوافذ 
يومني،  مدى  على  وذلك  العلوية  لالأدوار  واحلبال 
بعدها تطور التمرين ليبداأ املر�شحني مرحلة التدريب 
با�شتخدام  االأر�شية  املالحة  دوريات  اأعمال  على 

أخبار وأنشطة الكلية

التامرين العملية أساس منظومة التدريب بكلية أمحد بن حممد العسكرية 
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البو�شلة واخلرائط والدوريات الليلية، اأعقبه تنفيذ 
عمليات دفاعية للف�شيل وال�شرية لوقف تقدم العدو 
والدعم  اإخالء اجلرحى  واأعمال  بالذخرية  والتزود 
الهجوم  وا�شتخدام  الدفاعات  وجتهيز  الهند�شي 
املعاك�ص وعمل كمائن للعدو لينتهي التمرين بالبيان 
هجوم  خالل  من  املبنية  املناطق  يف  للقتال  العملي 
مدبر على قرية الزيتون وت�شكيل قاعدة اإ�شناد قريبة 
وتطهري  باقتحام  تقوم  جمموعات  ثالث  بوا�شطة 
باإعدادها  املر�شحني  قام  التي  للخطة  وفقًا  املباين 
من  الثاين  الف�شل  بذلك  ينتهي  حيث  وتنفيذها، 

ال�شنة الع�شكرية االأخرية  . 
 ليبداأ الف�شل الثالث بتمرين فر�شان ال�شقب الذي 
هذا  ويعترب  اجلنوبية،  باملنطقة  فعالياته  عقدت 
النواحي  على  التدريب  ملراجـــعة  مرحلة  التمرين 
الهجوميـــة  للعمليات  والتنفيذية  التخطيطية 
وتطويــــر مهارات القيادة وال�شيطرة �شمن �شيناريو 
الثابتة،  والدوريات  التقليدية  الهجومية  العمليات 
والتقدم  االإغارة  ودوريات  اال�شتطالع  ودوريات 
ومن  املدبر  الهجــــوم  االأخري  اليوم  ويف  لال�شتباك. 

ثم العودة اإىل الكلية �شريًا على االأقدام. 
اأحد  ال�شيف  حد  مترين  يف  املر�شح  بعدها  لينتظم 
من  يواجهه  ملا  نظرًا  العملي  التدريب  مراحل  اأهم 
منه  تتطلب  متوقعة  وغري  معقدة  اأمنية  مواقف 
التنظيم واتخاذ القرار من دون توجيه. حيث يهدف 
التمرين لتعليم وتطبيق قيادة عمليات فر�ص النظام 
امل�شلحة  القوات  م�شاندة  تطلب  والتي  املدن،  يف 
لقوات ال�شرطة فيها لفر�ص �شيطرتها واإقرار االأمن 
ال�شــــالم  �شيناريو دعم  با�شتخدام  وذلك  والنظام، 
ومعقــــدة  طارئــــة  حالة  �شمن  التمرد  ومكافحة 
ولتطوير ال�شيطرة ومهارات القيادة يف بيئة حقيقية 
اأكثـــر  تبدو  االأمور  جعل  اأجل  من  وذلك  وُمعا�شرة، 
واقعية وممكنة التطبيق يف ظروف قد جتد القوات 

امل�شلحة القطرية نف�شها مكلفة بها. 
الب�شيـــــر  مع�شكر  يف  ال�شيف  حد  مترين  نفذ 
يبداأ  اأيام،  اأربعــــــة  مــــدى  على  اجلنوبية  باملنطقة 
التمرين مبرحلة تعليمية متتد ملدة 36 �شاعة، يليها 
اإىل ثالث  التي تنق�شم  التنفيذ داخل املدن  مراحله 
تتخللها  املرحلة  من  جزء  كل  ويف  منف�شلة  اأجزاء 
ثالث اأق�شام رئي�شية وهي الق�شم االأول )الدوريات( 
الثالث  والق�شم  )احلرا�شات(  الثاين  والق�شم 
)التدخل ال�شريع(، وكل ق�شم من هذه االأق�شام يتم 
التبديل فيما بني املر�شحني بحيث يعمل اجلميع يف 

هذه االأق�شام بالت�شاوي. 
املنا�شب  على  التمرين  هذا  يف  املر�شح  يقيــــم 
حيث  والف�شيل.  املجموعة  م�شتوى  على  القيادية 
يقوم املعلم االأقدم-قائد ال�شرية-باإ�شدار توجيهاته 
قادة  املر�شحني  على  ل�شيق  ب�شكل  وُي�شرف  بذلك 

الف�شائل. 
املراحل  اإىل  املر�شحني  التمرين  هذا  بعد  ينتقل 
باعتماد  تتميز  والتي  العملي  التدريب  من  النهائية 

املر�شح على ما تلقاه من تدريبات يف اتخاذ القرار، 
الذي  احلا�شم  القرار  فعاليات مترين  وذلك �شمن 
بدولة  اليونانية  امل�شلحة  القوات  مع  بالتعاون  عقد 
متيزت  التي  العملية  التمرينات  من  وهو  اليونان 
املر�شحون  نفذ  وقد  احلية،  الذخرية  با�شتخدام 
تدربوا  التي  والهجومية  الدفاعية  املهارات  جميع 

عليها من خالل العام الع�شكري.
 وقد اأظهر املر�شحون كفاءة عالية يف تنفيذ التمرين 
الذين  القادة  �شواء  اجلميع،  وا�شتح�شان  ب�شهادة 

ح�شروا التمرين  اأو اجلانب اليوناين  . 
بتمرين  بعدها  للمر�شحني  العملي  التدريب  لينتهي 
اأحمد بن حممد )9( والذي يعترب خال�شة التطبيق 
العملي لدرو�ص منهاج التعبية للمر�شح، حيث نفذ يف 
زكريت.  وميدان  الب�شري  ومنطقة  القاليل  منطقة 
ال�شعيد  على  املر�شح  لتقييم  اختبار  مبثابة  وهو 
قيادية  ومهارات  قدرات  من  اكت�شبه  فيما  الفردي 
ونف�شيًا  ذهنيًا  حرجة  ظروف  يف  فردية  واإبداعية 
م�شتوى  يف  املناورة  واأ�شكال  كفريق  والعمل  وبدنيًا 

ف�شيل �شمن �شرية امل�شاة. 
التعبية  ملو�شوعات  العملي  التطبيق  ت�شمن  كما 
املوا�شيع  من  وغريها  الداخلي  االأمن  وعمليات 

الإبراز  التمرين  هذا  �شمم  وقد  هذا  بها.  املرتبطة 
اجلوانب االآتية: اأهمية عن�شر القيادة وال�شيطرة يف 
عمومًا  احلرب  مبادئ  فهم  واإداريًا،  تعبويًا  املعركة 
وكيفية  والدفاعية  التعر�شية  العمليات  ومبادئ 
تطبيقها على االأر�ص ب�شكل �شحيح، تطبيق مفاهيم 
عمليات  القواعد،  اأمن  من  الداخلي  االأمن  عمليات 
على  الفعل  رد  املدن.  وعمليات  والتفتي�ص  التطويق 

احلوادث بالتدريب على اإطالق النار.
تلقـــاه  ما  اأن  اأوؤكد  اأن  اأ�شتطيــــع  النهايـــة  ويف 
مر�شحـــي الدفعة التا�شعة خالل هذا العام الع�شكري 
وعــــززت  خرباتهــــم  اأثقلت  عملية  مترينات  من 
ارجتايل  عمل  وليد  يكن  مل  الع�شكرية  قدراتهـــم 
دقة  بكل  لها  ُخطط  تدريبية  منظومة  وفق  كان  بل 
لن�شـــــل  وتطويرها  تقيمها  اإىل  عام  كل  ن�شعــــى يف 
باإذن اهلل اإىل م�شتوى نناف�ص به اأعرق االأكادمييات 

الع�شكرية. 
كـــل التهنئـــة الأبنائنـــا مر�شحي الدفعة التا�شعة على 
التوفيق  يجعل  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني  التخريج، 
قطر،  الغالـــي  وطننـــا  خلدمة  طريقهم  وال�شداد 
ال�شيخ  ال�شمــــو  �شاحــــب  �شيــــدي  قــــيادة  حتــــت 

متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى.
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األنشطة العسكرية والشرطية

قائد الكلية ي�شلم كاأ�ص وميداليات بطولة ال�شاحية الع�شكرية

بطولة كرة ال�شلة

تدريبات على عمليات االأمن الداخلي

مترين القتال يف املناطق املبنية )منغوليا(

التدريب التعبوي

بطولة ال�شاحية الع�شكرية

مترين القرار احلا�شم )7( منغوليا مترين القرار احلا�شم )7( منغوليا
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مترين القرار احلا�شم )6( مترين الدفاع يف املناطق اجلبلية )�شلطنة ُعمان(

مترين باإدارة املرور

مترين القرار احلا�شم )6( مترين القرار احلا�شم )6( 

تدريبات �شرطيةمترين ت�شلق املوانع

تدريبات �شرطية
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 زيارة �شعادة اللواء الركن غامن بن �شاهني الغامن رئي�ص اأركان القوات امل�شلحة

الوفد الع�شكري البلغاري

الوفد الع�شكري النيجريي

وفود وزيارات للكلية

جانب من زيارة الوفد الع�شكري النيجريي
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زيارة �شعادة اللواء الركن ثاين بن جا�شم اآل ثاين م�شاعد رئي�ص االأركان

زيارة طالب �شان �شري

جولة الوفد املنغويلالوفد املنغويل

21



األنشطة األكاديمية

ح�����ف�����ل ت�����ك�����ري�����م ل�������أس�������ات�������ذة امل���������رق���������ن  وال�����ط�����ل�����ب�����ة األوائ�������������ل 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����راب�����ع  ال���������دويل  ق���ط���ر  م����ع����رض  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ت�����ش�����ارك  ال���ك���ل���ي���ة 

اأبنائها.  بني  واالمتياز  التفوق  لت�شجيع  احلثيث  �شعيها  اإطار  يف 
قامت قيادة الكلية يف متام ال�شاعة الثامنة من �شباح يوم االأحد 
املوافق الثامن من �شهر دي�شمرب لعام 2013 باإقامة حفل بالقاعة 
�شمن  واملتميزين  املتفوقني  وتكرمي  التعليمي  باملبنى  الكربى 
ال�شوؤون  التدريب وعميد  الكلية ومدير جناح  قائمة �شعادة قائد 
بن  الركن حمد  العميد  الكلية  قائد  �شعادة  االأكادميية، بح�شور 
الكعبي  الرحمن  عبد  اهلل  عبد  الركن  والعميد  النعيمي  اأحمد 

م�شاعد القائد وكبري املعلمني.
الذين متت  االأ�شاتذة  بتكرمي  الكلية  قائد  قام  بداية احلفل  ويف 
تقديرًا  تذكارية  وهدية  تقدير  �شهادة  منحهم  ومت  ترقيتهم 
بتوزيع  �شيادته  قام  ثم  التعليمية.  العملية  اإثراء  يف  ملجهوداتهم 
القائد  جائزة  علي  احلا�شلني  الطالب  علي  التقدير  �شهادات 

والطالب االأوائل ع�شكريًا.
علي  التقدير  �شهادات  بتوزيع  التدريب  جناح  مدير  قام  ثم 
الدفعة  من  الع�شكري  التدريب  قائمة  يف  املتميزين  الطالب 
اخلاطر  خالد  الدكتور  االأ�شتاذ  قام  احلفل  نهاية  ويف  التا�شعة. 
واالأ�شتاذ الدكتور عبد املالك بولعرا�ص بتوزيع �شهادات التقدير 

علي الطالب املتفوقني اأكادمييًا يف خمتلف الدفعات.
وقد اأ�شار قائد الكلية يف كلمته اإىل اأن هذا احلفل هو ثمرة جهد 
كما  الكلية.  قيادة هذه  علي  القائمون  يبذله  واأكادميي  ع�شكري 
حث �شيادته الطالب  علي االجتهاد واملثابرة والعمل علي تطوير 
قدراتهم الع�شكرية واالأكادميية خلدمة الوطن، متمنيًا لهم دوام 

النجاح والتوفيق.

يف  لها  متميز  بجناح  الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  �شاركت 
قطر  مبركز  اأقيم  الذي  للجامعات  الرابع  الدويل  قطر  معر�ص 
 ، 2013م  نوفمرب   7  –  4 من  الفرتة  خالل  للمعار�ص  الدويل 
حيث ا�شتقبل جناح الكلية اأعدادا كبرية من املواطنني والطالب 
حماة   ، و�شباطا  قادة  ليكونوا  بالكلية  االلتحاق  يف  الراغبني 

للوطن .
وقد اأعرب الدكتور خالد حممد احلر مدير هيئة التعليم العايل 
دورته  يف  للجامعات  الدويل  قطر  معر�ص  بتنظيم  �شعادته  عن 
الثانوي  طلبة  تعريف  اإىل  يهدف  املعر�ص  اأن  موؤكدًا  الرابعة، 
واالإقليمية  املحلية  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  النخبة  بجامعات 
وتهيئتهم  واإعدادهم  ودعمهم  معها،  توا�شلهم  وتعزيز  والعاملية 
مدهم  خالل  من  وذلك  اجلامعية،  للمرحلة  مبكرة  ب�شورة 
االإر�شاد  جمال  يف  واملقرتحات  والبيانات  واحلقائق  باملعلومات 
االأكادميية  واخليارات  بالفر�ص  م�شيدًا  واالأكادميي،  اجلامعي 

التي توفرها موؤ�ش�شات التعليم العايل امل�شاركة يف املعر�ص .
�شنويًا  ملتقى  اأ�شبح  قد  الدويل  قطر  معر�ص  اإن  اأي�شا:  وقال 
االأكادميي  االإر�شاد  باأهمية  الطلبة  وعي  زيادة  ي�شتهدف 

واجلامعي اإذ يجمع حتت مظلته كافة اأطراف العملية التعليمية وم�شوؤويل القبول باجلامعات حتت 
�شقف واحد واأنه �شيحقق اأكرث من هدف، منها ما هو تعريفي وت�شجيعي واإر�شادي ليعرف الطالب 
اخليارات املتوفرة اأمامه �شواء لالبتعاث اأم الدرا�شة املحلية، باالإ�شافة اإىل هدف اإجرائي يتمثل 

يف م�شاعدة الطالب احل�شول على قبول .
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م������ن������اق������ش������ة ب��������ح��������وث ال��������ق��������ائ��������د ل������ل������دف������ع������ة ال�����ت�����اس�����ع�����ة

ال�����دول�����ي�����ة ال������ع������اق������ات  يف  ج������دي������د  خت�����ص�����ص  ت����س����ت����ح����دث  ال����ك����ل����ي����ة 

ع�������امدة ال�����ش�����ؤون األك����ادي����م����ي����ة ت�����ش�����ارك  أع����ض����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س م��ن��اس��ب��اهت��م

حممد  بن  اأحمد  كلية  قائد  النعيمي  اأحمد  حمد  الركن  العميد  رعاية  حتت 
الدفعة  طالب  بها  تقدم  التي  املتميزة  القائد  بحوث  مناق�شة  مت  الع�شكرية، 
التا�شعة. ت�شمنت جلنة املناق�شة كل من الرائد علي عو�ص منالن من اجلانب 
بالكلية  االأعمال  اإدارة  ق�شم  رئي�ص  عادل حرحو�ص  الدكتور  واالأ�شتاذ  الع�شكري 
بداأت  بالكلية.  االأعمال  اإدارة  بق�شم  امل�شارك  االأ�شتاذ  حجازي  زكريا  والدكتور 
فعاليات املناق�شة بكلمة موجزة من الرائد علي عو�ص الذي اأكد اأهمية البحث 
العلمي يف جمال اإعداد البحوث واأثنى على اجلهد املبذول فيها واأهمية االإن�شات 
ملا تو�شلت اإليه من اأفكار ومعلومات ترثي املعرفة العلمية والثقافة الفكرية لكل 
مت  حيث  الطالب  عرو�ص  بداأت  ثم  االأبحاث.  هذه  على  واملطلعني  احلا�شرين 

مناق�شة االأبحاث املتميزة بكل مو�شوعية. وقد ا�شتقرت جلنة املناق�شة على منح 
الطالب حممد نا�شر حمد عبد اهلل اآل خليفة املرتبة االأوىل يف بحثه الذي تناول 
اأمين حافظ  الدكتور  ومتابعة  اإ�شراف  ال�شادات وذلك حتت  اأنور  القائد حممد 
االأ�شتاذ امل�شارك بق�شم العلوم ال�شرطية، وجاء الطالب زيد علي حممد حم�شن 
اأبي  بن  بن علي  القائد احل�شن  تناول  الذي  بحثه  الثانية عن  املرتبة  اأنديله يف 
طالب وذلك حتت اإ�شراف ومتابعة الدكتور جمال الن�شار رئي�ص ق�شم القانون، 
بينما احتل الطالب عبد الرحمن �شعيد عبد الرحمن الكواري املرتبة الثالثة عن 
ومتابعة  اإ�شراف  حتت  )وذلك  )فرن�شيه  دراك  جان  القائد  تناول  الذي  بحثه 

الدكتور زهري دردر االأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم املحا�شبة.

مر�شح �شابط
حممد نا�شر اآل خليفة

الدكتور
اأمين حافظ

يف اإطار روؤية الكلية لتطوير اخلطط االكادميية والربامج العلمية، فاإنها تخطط ال�شتحداث تخ�ش�ص جديد حتت م�شمى »العالقات الدولية«، حيث مت تطوير خطة 
اأكادميية ت�شاهي اأف�شل اخلطط العلمية يف هذا املجال. وقد عمدت الكلية اإيل اال�شتعانة بعدد من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف هذا املجال من جامعة قطر وجامعة 

اخلرطوم وبع�ص اجلامعات املرموقة االخرى. كما مت االطالع على خطط جامعات متميزة يف هذا التخ�ش�ص عامليا يف الواليات املتحدة وا�شرتاليا واليابان. 
وجتدر اال�شارة اأن اخلطة االأكادميية لهذا التخ�ش�ص تهدف اإىل حتقيق جملة من االأهداف ت�شتمل:

باملداخل والنظريات ال�شائدة يف حقل العالقات الدولية وكذلك التطورات الهامة فيها. الطالب  • تزويد 
اخلارجية و�شناعتها وتنفيذها ومعرفة اأهدافها وموؤ�ش�شاتها. ال�شيا�شة  مفهوم  عن  وا�شحة  اأفكارًا  طالبها  مع  ترتك  • اأن 
الطالب  فكرة نا�شعة عن النظام الدويل وما يعرتيه من تبديالت وخ�شائ�ص كل ن�شق من اأن�شاقه. عقول  يف   جتعل  • اأن 

وكيف يوؤثر االإقليم على اأمن الدول املكونة له. الطالب  بني  االإقليمي  الوعي  • زيادة 
ومعنى. قيمة  ذات  بحثية  مب�شاريع  القيام  على  الطالب  لدى  القدرة  • خلق 

اأع�شاء هيئة التدري�ص ، ويف لفتة  اأحمد بن حممد الع�شكرية خللق جو من االألفة واملودة بني  ال�شوؤون االأكادميية بكلية  اإطار احلر�ص الدائم من جانب عمادة  يف 
اإن�شانية رائعة، دعا الدكتور خالد اخلاطر كل اأع�شاء هيئة التدري�ص اإىل حفل جماعي، بكافيرتيا االأع�شاء، لالحتفال والتهنئة لكل من الدكتور عبد املاجد الطحاوي 
. العزيزين  الزميلني  وتهنئة  كبريتني  تورتتني  بتقطيع  امل�شاركني  جميع  وقام  فريوز.  اجلديدة  مولودته  مبنا�شبة  �شفوت  خالد  والدكتور   ، امليمون  زفافه  مبنا�شبة 
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األنشطة األكاديمية

ت����ط����وي����ر اخل�����ط�����ط ال�������دراس�������ي�������ة  مل�����واك�����ب�����ة ال������ت������ط������ورات امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة

ت����ن����ظ����ي����م رح�������ل�������ة ت�����رف�����ي�����ه�����ي�����ة ألع��������ض��������اء ه�����ي�����ئ�����ة ال������ت������دري������س

يف اإطار حر�شها على اال�شتفادة من التجارب العربية واالأجنبية 
حممد  بن  اأحمد  بكلية  الدرا�شية  املقررات  تطوير  يف  الرائدة 
الع�شكرية، عقدت عمادة ال�شوؤون االأكادميية بالكلية �شل�شلة من 
الفرعية  اللجان  عنه  متخ�شت  ما  ملناق�شة  املكثفة  االجتماعات 
من اقرتاحات ب�شاأن تطوير اخلطط الدرا�شية. وقد متت املوافقة 
االحتياجات  لتلبية  الدرا�شية  اخلطط  تطوير  مقرتحات  على 
الفعلية للكلية وملواكبة التطورات امل�شتقبلية العاملية . وتكمن اأهم 
مالمح هذا التطوير يف اإ�شافة بع�ص املقررات اجلديدة ، وزيادة 
ال�شاعات املعتمدة لبع�ص املقررات االأخرى ، واإعادة و�شف كافة 
املقررات ، مبا يخدم الهدف املن�شود من عملية التطوير ، وذلك 

على النحو التايل :
فقد مت اإ�شافة مقررين جديدين هما مقدمة يف العلوم ال�شيا�شية 
لتو�شيع  االإجبارية  املقررات  �شمن  الدولية  العالقات  ومبادئ 
مدارك الطالب حول الق�شايا ال�شيا�شية والدولية يف العامل ب�شكل 
عام والعامل العربي واخلليجي على وجه اخل�شو�ص. كما مت نقل 
االختيارية  املقررات  من  االجتماعية  وامل�شوؤولية  االأخالق  مقرر 
ملقرر  املعتمدة  ال�شاعات  زيادة  كذلك   ، اإجباريا  مقررا  لي�شبح 
من  بدال  �شاعات  ثالث  لي�شح  امل�شكالت  وحل  الناقد  التفكري 

�شاعتني الإعطاء الطالب جماال اأو�شع للتدرب على عمليات التفكري واقرتاح حلول مبتكرة للم�شكالت 
. وت�شمن التطوير اأي�شا اقرتاح مقررات جديدة لالختيار احلر، وزيادة املقررات املقرتحة يف كل 
جمموعة لت�شبح اأربعة مقررات بدال من ثالث . ففي املجموعة االأوىل ) البيئة والعلوم التطبيقية 
( مت اإ�شافة مقررين جديدين هما: مقدمة يف الفيزياء وتكنولوجيا النفط والغاز . ويف املجموعة 
جمتمعات   : هما  اأي�شا  جديدين  مقررين  اإ�شافة  مت  االجتماعية(  والعلوم  االإن�شانيات   ( الثانية 
اخلليج العربي واللغات االأجنبية . ويف املجموعة الثالثة )االإ�شالميات واحل�شارة( مت اإ�شافة مقرر 

جديد هو التاريخ العرب املعا�شر .

الكرة الطائرة ومنهم من مار�ص ال�شباحة ، ومنهم من جل�ص يتاأمل �شنع اخلالق �شبحانه وتعاىل 
ا�شتكمل اجلميع  . ثم  الغداء يف بهجة و�شعادة  الغداء حيث تناول اجلميع وجبة  حتى حان وقت 
ممار�شة االأن�شطة الريا�شية املختلفة والتقاط ال�شور التذكارية حتى حان وقت الرحيل يف الرابعة 
ع�شرا ، ليتوج يوما جميال يف حياة امل�شاركني، وي�شجل تخطيطا وتنفيذا حمكما لدى منظمي هذا 

الن�شاط. 

يف اإطار االأن�شطة االجتماعية التي حتر�ص كلية اأحمد بن حممد 
الع�شكرية على تفعيلها ، نظمت عمادة ال�شوؤون االأكادميية بالكلية 
، رحلة ترفيهية الأع�شاء هيئة التدري�ص بها اإىل خور العيديد يوم 

اخلمي�ص 7 نوفمرب 2013 م . 
حيث  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  يف  الرحلة  فعاليات  بداأت  وقد 
الذي  العيديد  خور  باجتاه  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  كل  انطلق 
الدكتور خالد  الو�شول رحب  ، وفور  العا�شرة �شباحا  و�شلوه يف 
التدري�شية  الهيئة  باأع�شاء  االأكادميية    ال�شوؤون  عميد  اخلاطر 
عنهم  للرتويح  الرتفيهية  االأن�شطة  هذه  مثل  اأهمية  على  واأكد 
اجلهد  مزيد  وبذل  للعطاء  هممهم  وحتفيز  ن�شاطهم  ولتجديد 

لالرتقاء بالكلية وا�شتمرار م�شرية العطاء والبناء والتطور . 
واأثناء تناول القهوة وال�شاي ، فاجاأ �شيادته احلا�شرين باأن طلب 
من كل واحد منهم اإما اأن يذكر طرفة ، اأو اأن يحكى موقفا طريفا 
ال�شبا  نوادر  يتذكرون  احلا�شرون  وجل�ص   ، حياته  يف  به  مر 
وال�شباب ويتبادلون التعليقات وال�شحكات . بعدها �شلى اجلميع 
الظهر ثم بدوؤوا يف ممار�شة االأن�شطة الريا�شية ، فمنهم من لعب 
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اأع�شاء هيئة التدري�ص املرتقيني اإىل رتبة علمية  اأقام 
الكلية  قائد  املنا�شبة ح�شرها  بهذه  ع�شاء  اأعلى حفل 
وبهذه  التدري�ص  هيئة  واأع�شاء  وال�شباط  وم�شاعده 
املنا�شبة حتدث قائد الكلية واأ�شار اإىل اأهمية الرتقيات 
العلمي  البحث  على  وت�شجيعهم  بالكلية  العلمية 
جدًا  املهمة  االأمور  من  يعترب  وهذا  املجتمع  وم�شاركة 
وكرم  اأجلها.  من  وتعمل  عليها  حتر�ص  والتي  بالكلية 
قائد الكلية يف هذا احلفل االأ�شاتذة الزائرين يف ف�شل 
الذي  املتميزة  جهودهم  على  و�شكرهم   2013 خريف 
بذلوها خالل الف�شل وحثهم على التوا�شل مع الكلية.

ح��������ف��������ل ت��������ك��������ري��������م ألع������������ض������������اء ه�������ي�������ئ�������ة ال��������ت��������دري��������س
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�شيفنا من اجليل الذي له اإ�شهامات مقدرة يف جماالت 
الكتاب  ومن  والبحث،  النقدي  والتفكري  االأدبي  النقد 
اآلية  الذين لهم باع يف التاأليف والكتابة، حماور ميتلك 
جيدة للكتابة واملناظرة، ومميز يف قدرته على توظيف 
ولد عام 1968م  اأطروحاته،  ل�شالح  املواقف احلوارية 
بجمهورية م�شر العربية وتخرج يف كلية االأل�شن ـ جامعة 
ماج�شتري  درجة  على  وح�شل  1990م،  �شم�ص  عني 
يف   الدكتوراة  ثم   ، 1995م  العربية  اللغة  يف  االأل�شن 
التخ�ش�ص نف�شه  عام 2000م، ورقي اإىل درجة اأ�شتاذ 
م�شارك من املجل�ص االأعلى للجامعات امل�شرية 2006م، 

ثم اإىل درجة اأ�شتاذ يف عام 2013م.
عبدالرحمن  الدكتور  عن  نبذه  نعرف  اأن  نود   •
الجتماعية  حالته  وعن  حممود,  عبدال�صالم 
وحمطاته التعليمية التي مررت بها خالل درا�صتك 

وعملك ؟
ــ هويتي كائنة بني قولني �شعريني الأبي الطيب املتنبي :

 االأول :
على قلٍق كاأن الريح حتتي اأوجهها جنوبًا اأو �شمااًل

الثاين :
نف�شه  يف  يبلغه  لي�ص  ما  يبلغني  اأن  ذا  زمني  من  اأُريد 

الزمُن
يف  ولدُت  حممود،  ال�شالم  عبد  عبدالرحمن  ا�شمي  ــ 
م�شر  جمهورية  الفيوم،  مبحافظة   ،1968/9/22
وبنتًا.   ولدين  اأبناء،  ثالثة  واأعول  متزوج  العربية، 
تخرجت يف كلية االأل�شن، جامعة عني �شم�ص عام 1990، 
وكان ترتيبي االأول على دفعتي يف �شنوات الدرا�شة، ثم 
ح�شلت على درجة املاج�شتري من جامعة عني �شم�ص عام 
1995 بتقدير ممتاز، ثم درجة الدكتوراة من اجلامعة 
عينها عام 2000م مبرتبة ال�شرف االأوىل، ثم رقيت اإىل 
اأ�شتاذ  درجة  واإىل  2006م،  عام  م�شارك  اأ�شتاذ  درجة 

عام2013م من املجل�ص االأعلى للجامعات امل�شرية.
عبدال�صالم  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ  التحق   •
بكلية اأحمد بن حممد الع�صكرية عام 2009 ولعب 
اأحدث يف  التعليمية بالكلية,  العملية  بارزاً يف  دوراً 
املناهج  طال  كبرياً  حتوًل  العامة  املتطلبات  ق�صم 
املتطلبات  مقررات  يف  خا�صة  بالكلية  الدرا�صية 
؟  وامل�صتقبل  الراهن  الكلية يف  العامة.  كيف ترى 
وما هي روؤيتك واإ�صهامك لتطوير املناهج بالكلية ؟

ــ يتجلى واقع كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية يف حا�شرها 
الراهن يف طور التمكني واال�شتواء، موؤكدًا على ن�شجها 
ى  يتبدًّ الذي  م�شتقبلها  مباأمول  الرهيف  ووعيها  الكبري 
م�شرقًا ومتاألقًا. ولعل ال�شمة املائزة  للكلية يف حلظتها 
ال�شعي  يف  قوتها  وفورة  فتوتها،  عنفوان  هي  املعا�شرة 
مكوناتها  وتطوير  مرافقها،  كافة  اإكمال  نحو  احلثيث 
العني  حتديق  اإن  واالقتدار.  باحلكمة  تت�شم  خطى  يف 
الب�شرية يف واقع هذه الكلية يوؤكد  - مبا ال يدع جمااًل 

قيادتها  وعزم  امللحة  رغبتها    - اأمنلة  قيد  ولو  لل�شك 
عربيًا  املنطقة  يف  ومتيزها  ريادتها  اإجناز  على  االأكيد 
واإقليميًا؛ وذلك من خالل التطوير امل�شتمر الذي مي�ّص 
كل  يف  نافثًا  عنا�شرها،  جميع  ويالم�ص  فيها،  ركن  كل 
زاوية ع�شكرية كانت اأم اأكادميية، روح التحدي وطموح 
التحديث وفق معايري النظم العاملية، ال�شاأن الذي ي�شع 
الكلية يف �شدة عملية النه�شة والتمكني للقوات امل�شلحة 

القطرية، وللمجتمع القطري.
يف  حتول  نقطة  حممد  بن  اأحمد  كلية  تثل  هل   •
التي  ال�صعوبات  هي  وما  ؟  التعليمية  م�صريتك 

تواجهها يف اإداء العمل واملهام بالكلية ؟
جامعة  منها  قبل  فيما  جامعات  عدة  يف  عملت  لقد  ــ 
والتكنولوجيا. جامعة  للعلوم  عني �شم�ص، جامعة م�شر 
العربية، جامعة قطر....، ثم  االإمارات، جامعة بريوت 
�شرفُت باالنت�شاب اإىل كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية. 
االأكادميية  املوؤ�ش�شات  هاتيك  لكافة  تاأملي  اأن  واحلق 
يف�شي يقينًا اإىل مف�شلية املرحلة الراهنة؛ حيث تتميز 
واملعرفية،  العلمية  اإمكانياتي  وتطوير  خرباتي،  بتعميق 
يف  املتميزة  النخبة  من  بكثري  عالقاتي  وتوطيد 
التخ�ش�شات املختلفة وهم من ذوي الكفاءة والتجربة 
علميًا واإداريًا، ووجودي االأكادميي يف موؤ�ش�شة ع�شكرية 
مزيدًا  اأك�شبني  االإدارة،  وبحكمة  القيادة  بكفاءة  تتميز 

متناغم،  مناخ  يف  اأعمل  حيث  واخلربة؛  التجربة  من 
والر�شالة  الغاية  و�شرف  واالإخاء  بالتعاون  مفعمة  وبيئة 
يقود  كله  ال�شالف  اإن  االإجراء.  و�شالمة  املق�شد  ونبل 
بوالء  والبذل  باإخال�ص،  العطاء  �شرورة  اإىل  حتمًا 
على  اأو  والتميز،  النجاح  �شروط  هي  وهذه  وحمبة، 
اأما  وحيثياته.  عنا�شره  �شمن  يقينًا  تقع  فاإنها  االأقل 
عن ال�شعوبات التي تواجهني، كما هي مواجهة جلميع 
االأ�شاتذة، فهي توا�شع بع�ص خمرجات التعليم الثانوي 
للكلية، الذين �شوف  الذي يعد املعني االأهم للمر�شحني 
يتحملون م�شئوليات نوعية يف القوات امل�شلحة واالأجهزة 

االأمنية يف الدولة.
هي  وما  ؟  بالكلية  لإجنازها  طموحاتك  هي  ما   •
التام  بالر�صاء  وت�صعر  اأجنزتها  التي  الإجنازات 

جتاهها؟
منجزاتي  فهي  عنها  بالر�شا  اأ�شعر  التي  االإجنازات  ــ 

اإذ كل عمل كتبته  االأ�شتاذية؛  اإىل درجة  العلمية و�شواًل 
اإ�شكاليات  اإحدى  تفكيك  فيه  مبتغيًا  و�شدق  باإخال�ص 
ـ  واملنة  احلمد  وهلل  ـ  كنت  وقد  احلديث،  االأدبي  النقد 
موفقًا اإىل حد كبري يف ذلك.من حافة اأخرى فاأنا اأ�شعر 
تخريجها  يف  اأ�شهمُت  التي  االأجيال  يف  وبالثقة  بالر�شا 
حممد  بن  اأحمد  كلية  يف  اأو  املختلفة  اجلامعات  يف 
الع�شكرية، فهذه االأجيال هي ثمارنا اليانعة، وروؤانا التي 

تتج�شد حيًة على االأر�ص ومن ثم يحق لنا الفخر بها.
 اأما طموحاتي فاأنا م�شكون بالتفاوؤل حتى �شقف عتبتي 

العليا اأمتثل يف ذلك عدة اأقول �شعرية اأهمها:
قول الطغرائــــــــي :

اأعلل النف�ص باالآمال اأرقبها ما اأ�شيق العي�ص لوال ف�شحة 
االأمِل

وقول املتنبـــــــــي :
اإذا غامرت يف �شرف مردم فال تقنع مبا دون النجوم
فطعم املوت يف اأمر حقري كطعم املوت يف اأمر عظيم

وقولــــــــــــــــــــه :
نف�شه  يف  يبلغه  لي�ص  ما  يبلغني  اأن  ذا  زمني  من  اأريد 

الزمُن
علينا اأن نفتح طاقة الطموح �شوب املطلق واأن نحقق منه 

ما ا�شتطعنا  اإليه �شبيال.
جمال  يف  مقدر  ن�صاط  الرحمن  عبد  للدكتور   •
البحث العلمي والكتابة, ومن خالل الطالع على 
وامليالد,  املوت  موؤلفاتك:)فل�صفة  بع�س  عناوين 
ثقافية,  درا�صة  ـ  الهوية  اأزمة  اجلوهر,  يف  البحث 
اأنها  الذهن  اإىل  يتبادر  احلداثة....الخ(  اإ�صكالية 
كتابات فل�صفية ... رمبا يثري ذلك ت�صاوؤًل حول اأين 
تخ�ص�س اللغة العربية يف كتابات الأ�صتاذ الدكتور 
اأن تقوله يف كتاباتك ؟   اأردت  عبدالرحمن؟  وماذا 
وملاذا جاءت بهذه العناوين ؟  واأين موقع الفل�صفة 

يف كتابات الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن ؟  
وبفتنة  التليدة،  القومية  بظاللها  العربية  اللغة  اإن  ــ 
و�شرفها  الدينية  قدا�شتها  وبروعة  البالغي،  جمالها 
بحمل الن�ص القراآين العظيم، ووعي مرياثنا احل�شاري 
من  اأمري  على  فغلب  علّي  اأ�شتوىل  ما  ،هي   .. املتميز 
ي�شمن  الذي  تفوقي  برغم  اأدر�شها  اإليها  فدلفُت  العلم 
يل اأن اأدر�ص ـ تقريبًا ـ ما اأ�شاء يف الق�شم االأدبي، لكنني 
االأدب  اأ�شر  يف  وبخا�شة  العربية  اللغة  غواية  يف  وقعت 
بعامة وال�شعر بخا�شة، ويف نقد ال�شعر بخا�شة اخلا�شة. 
حال  اإىل  الهواية  حال  من  النقد  درا�شة  نقلتني  لقد 
وحديثه  قدميه  بال�شعر  عالقتي  يف  والتميز  االحرتاف 
اأ�شبه ما تكون بعالقة العا�شق  اأ�شحت عالقتي به  حتى 

مبع�شوقته فكاأنه ي�شدق يّف وفيه قول العا�شق:
) �شقتني بعينيها الهوى و�شقيتها  فدّب دبيب اخلمر يف 

كل مف�شِل (
عن  كثريًا  يبعد  ال�شعر  نقد  اأو  ال�شعر  اأن  اأح�شب  وال 

حوار العدد

الدكت���ور/ عب����دالرمح������ن عب�������د الس���ام حمم�����ود
االأ�شت����اذ  بق�ش������م  املتطلب����������ات العام���������������ة

يف  الب�شرة  العني  حتديق  اإن 

واقع الكلية يوؤكد رغبتها امللحة 

وعزم قيادتها االأكيد على اإجناز 

املنطقة يف  ومتيزها  ريادتها 
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وبروؤاها،  باحلياة  مهمومان  اأنهما  ذلك  الفل�شفة؛ 
مثاليتها  �شقف  اإىل  ورفعتها  االإن�شانية  بروح  وم�شكونان 
واأمثولتها، من ثم تت�شم هذه الروؤى بالكونية يف رحابتها 

وانفتاح اآفاقها نحو العلوية يف بهائها وفتنة جمالها.
فرح  ال�شعر  اآن،  يف  واملعجزة  اجلرح  هو  ال�شعر  اإن 
ذروة  وهو  دنقل،  اأمل  قول  حد  على  املختل�ص  االأن�شانية 
يكتز  حيث  نقائها؛  و�شمو  وبراءتها  طهرها،  �شنام 
جتربتها مكثفًا اأياها يف عروجه املت�شامي �شوب االأجمل 
ــ اأن نفنت  واالأبهى . ومن هنا ُحق يل ـ ويحق لنا جميعًا 
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  اأ�شار  كما  ال�شاحر  لبيانه  به 
اإن من البيان ل�شحرا، واإن من  اأُثر عنه : )  و�شلم فيما 
ال�شعر حلكمة ..( اإنه ديوان العرب ومبلغ ح�شارتها قبل 
االإ�شالم، وهو كبد فنونها وذروة جماليتها حتى اللحظة 

الراهنة.
, و ناقداً يف الأدب  منذ �صنوات عرفك النا�س كاتباً   •
الو�صع  ي�صكل  مدى  اأي  اإىل  والثقافة,  وال�صعر 
الكتابة  روافد  اأحد  م�صر  يف  الراهن  ال�صيا�صي 
الكتاب  دور  اإىل  تنظر  وكيف  ؟   عندك  والنقد 

واملثقفني يف ما تر به م�صر حالياً ؟
ع�شرًا  االأكرث  االأ�شئلة  من  واحدًا  هذا  يتجلى  رمبا  ــ 
وتعقيدًا، نظرًا ملاهية الف�شاء النف�شي واجلغرايف اللذين 
مراء  ال  فالذي  عنه.  االإجابة  فيهما  تتحرك  اأن  ينبغي 
اأنزلقت اإىل اأزمة  فيه لدى كل ذي قلب �شليم اأن م�شر 

تفاقمت فبلغت كبد االإ�شكالية اأو املع�شلة.
امل�شرية  الثقافة  اأزمة  تنبثق  ذاتها  احلافة  هذه  من 
يف  يتجلى  فالذي  امل�شريني،  واملثقفني  الكتاب  واأزمة 
�شاأنهم  اأن  يوؤكد  االإ�شكالية  هذه  من  واالأهداب  اللباب 
جلل، واأنهم يف خطر عظيم؛ حيث ك�شفت الثورة تهافت 
املواقف وعمق زيفها يف املعار�شني واملوالني على ال�شواء.
فقد  املثقف  اأن  املثقفني  اأزمة  �شاأن  يف  القول  وخال�شة 
واحلق  بال�شدق  امل�شع  اأواالنتلجن�شوي  الر�شويل  دوره 
لينزلق  واملثالية  باالأمثولة  واملفعم   ، واجلمال  واخلري 
لي�ص  كتابيًا  بينهما  والفرق  ـ  املخرب  اأو  اخلبري  دور  اإىل 
بكثري ـ لقد حتول اإىل بريوقراطي معرفة يوظف من قبل 
ومقوالت  الواقع  عن  مبتعدًا  و�شيعة  لغايات  الكثريين 
القيم العليا من حق  وحرية وجمال ... ؛ واقعًا يف اأ�شر 
بالوطن  مباٍل  غري  الفردية  والنفعية  الذرائعية  غواية 
واأحالم ذويه وروؤاهم امل�شرئبة �شوب التح�شر والتمدن 
يف اأفق ع�شري ي�شمن لنا اإ�شهامنا اخلالق يف منجزات 
الع�شر واحل�شارة املعا�شرة . وهذا �شاأن يبدو بعيدًا ولو 
اآثارها. غري  وتفاقم  االأزمة  باإطالة  ينذر  ما  وهو  ن�شبيًا 
م�شرنا  باأن  اليقني  اإميان  نوؤمن  النفق  نهاية  يف  اأننا 
لتمتلك  جدًا  قريبًا  كبوتها  من  تنه�ص  �شوف  املحرو�شة 
ر�شدها التاريخي واحل�شاري والريادي عربيًا واإقليميًا؛ 
فالتاريخ مالك احلقيقة وحار�شها ، وهو مهاد امل�شتقبل 
واأفق انتظاره الذي نلوذ به – بعد اهلل تعاىل -  نطمئن 
اإىل حيثيات تطوره امللزمة للواقع االإن�شاين امل�شطرع . 
فم�شر بحكم التاريخ ، وبحكم احل�شارة ، وبحكم العبق 
الثقايف  زخمها  وبحكم   ، وامل�شتنري  املعتدل  االإمياين 
وقواها الفكرية وتاأثري عنا�شر قواها الناعمة ... م�شر 

وت�شونها  ذاتها  اكت�شاف  تعيد  �شوف  وبغريه  كله  بذلك 
من جديد برغم كافة العرثات وال�شعوبات التي تتبدى 

مع�شالت �شائكة . 
يف كتابك بعنون ) تعالقات اخلطاب ...طه ح�صني   •
تاأخذ طه ح�صني منوذجاً  اأن  منوذجاً( حيث قررت 
طه  وجدت  كيف  قرب,   عن  ال�صورة  لت�صاهد 
ح�صني؟  وهل تطابقت وجهة نظرك مع الآخرين 

فيما يخ�س هذا الأديب ؟
ــ ال �شك اأن طه ح�شني ميثل نقطة جتاذب و�شجال ائتالفًا 
واختالفًا يف اآن. غري اأنه من الثابت اأي�شًا التاأكيد على 
العربي  التفكري  بنية  اأحدثه طه ح�شني يف  الذي  الدوي 
من حيث كونه ميثل اأيقونة حداثة تفاعلت بقوة يف بنية 
راكدة  بحرية  يف  األقي  كبري  حجر  وكاأنه  العربي  الوعي 
من  فهو  ذلك  مع  اآ�شنة.  تبدت  التي  مياهها  فحرك 
حيث كونه ب�شرًا يخطئ وي�شيب فاإنه له ماله وعليه ما 
اأو خطاأه، ولقد  عليه، نت�شبث ب�شوابه ونرد عليه خطله 
قادتني الكتابة عنه يف كتاب م�شتقل هو كتاب ) تعالقات 
اخلطاب .... ( اإىل التماهي العميق مع م�شروعه فكريًا 
وجماليًا، من اأجل فهمه ونقده والوقوف على حقيقة اأمره 
. وخال�شة االأمر- كما تبدى لنا _  اأن الرجل �شاء اأن 
ينه�ص بوطن وباأمة خمل�شًا لهما  فا�شدم حينًا ب�شالبة 
الواقع، ووفق حينًا اآخر، واأفرط يف االجتهاد والتحديث 
حينًا ثالثًا وبخا�شة يف م�شاألة ال�شعر اجلاهلي وانتحاله.

مل�شروع  التمكني  اإىل  العربي  االأدب  عميد  عمد  لقد 
مقولة  واإ�شاعة  االأوربة  فعل  عرب  التحديث  و  النه�شة 
يف  وبخا�شة  االإن�شانية  احل�شارة  ووحدة  املتو�شطية 
حماواًل  و�شمااًل  جنوبًا  املتو�شط  االأبي�ص  البحر  حو�ص 
تفكيك النظم االإقطاعية واالأطر املتكل�شة للثقافة والفكر 
العربيني يف م�شر ، ولعل هذا ما اأحدث زوبعة عا�شفة 
حول م�شروعه الذي اآمن به البع�ص واأنكره عليه ب�شراوة 
يظل  قيل  ما  كل  برغم  ح�شني  طه  لكن  اآخرون،  حادة 

رقمًا �شعبًا يف مقولة النه�شة العربية يف لونها التوافقي 
القائم على ربط املا�شي باحلا�شر ا�شت�شراقًا للم�شتقبل 

املاأمول.
• بال �صك اأن لأي اإن�صان طموحات وبال �صك اأن ال�صتاذ 
الطموحات  بني  يجمع  عبدالرحمن  الدكتور 
حدود  ت�صل  اأين  وال�صخ�صية.   العملية,  العلمية, 

طموحك ؟  وما اأكث اأجناز حققته حتى الآن ؟
على  بل  ف�شيلة،  الطموح  يف  التوا�شع  اأن  اأح�شب  ال  ــ  
االأر�ص  على  نقف  اأن  علينا  متامًا،  ذلك  من  العك�ص 
ال�شماء  زرقة  لتالم�ص  اأيدينا  فيه  متد  الذي  الوقت  يف 
م�شتعذبًة قطف جنومها، اإننا نعلم علم اليقني اأن �شاأن 
كل طموح عر�شة لالإجناز وعدمه، لكنه من اليقني ذاته 
اأو خفوت جذوته  قتله  ي�شرعن  ال  اأن عدم حتققه  اأي�شًا 
ــ هو اإك�شري  ـ فيما نعي  اأن الطموح  وتكل�ص وثباته؛ ذلك 
احلياة و�شر األقها؛ وحيث ال يتمكن الطموح ين�شاأ الياأ�ص 
وي�شود االإحباط، وهذه هي مرادفات املوت واأعوانه التي 
يجب االحرتاز واالحرتا�ص منها.  من هذه احلافة اأبدو 
املعري  العالء  اأبي  ال�شعراء  فيل�شوف  قول  مع  متماهيًا  

اإذ يقول:
اإين واإن كنت االأخري زماُنه الآٍت مبا مل ي�شتطعه االأواُئل

• كلمة اأخرية ؟
ال�شكر  تاأكيدي كل  اللقاء فهي  ــ كلمتي االأخرية يف هذا 
ال�شووؤن  ولعمادة  نحونا،  تبذله  ما   على  الكلية  لقيادة 
والزمالء  واملخل�شني  االأ�شدقاء  ولكل  االأكادميية، 
هذه  يل  اأُتيحت  حيث  الكلية؛   منت�شبي  وجميع  الكرام، 
علينا  اخلتام  ويف  الكلية.  قبل جلنة جملة  من  الفر�شة 
معنى  اإىل  ا�شتنادًا  رمق  اآخر  حتى  بالتفاوؤل  نتم�شك  اأن 
اأن ال�شاعة  حديث الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم : ) لو 
تقوم حتى  اأال  ا�شتطاع  فلو  اأحدكم ف�شيلة  يد  قامت ويف 
بغر�ص  نت�شبث  اأن  لزامًا  فعلينا  فليغر�شها(.  يغر�شها 
ف�شائلنا ولو داهمنا قيام ال�شاعة ، واهلل غالب على اأمره. 

بكف��اءة  تتمي��ز  ع�شكري��ة  موؤ�ش�ش��ة  يف  االأكادمي��ي  وج��ودي  اإن 

القي��ادة وبحكم��ة االإدارة، اأك�شبني مزيدًا م��ن التجربة واخلربة
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قدم الدكتور اأحمد يو�شف االأ�شتاذ بق�شم املحا�شبة 
ندوة علمية حول مهارات الت�شور املعا�شر حلوكمة 
ال�شركات وعالقتها ب�شوق راأ�ص املال وجلان املراجعة 
. تناولت الندوة عدة حماور منها :                                                                                
- دور حوكمة ال�شركات يف حتقيق ممار�شة ر�شيدة 
ل�شلطات االإدارة، و�شمان كافة حقوق كل االأطراف 
املتعاملة مع املنظمة، واملتاأثرة بن�شاطها، مع االإ�شارة 
اإىل املبادئ االأ�شا�شية للحوكمة والقوانني  والقواعد 
التي تغطى تطبيق مبادئها ، و مربرات اإ�شدار قواعد 
واالإف�شاح  ال�شفافية   حتقيق  يف  ودورها  احلوكمة، 
عن القوائم املالية و املعلومات غري املالية .                                                      
- اأهمية جلان املراجعة كاأداة من اأدوات احلوكمة، 
االإدارة  املنظمة وجمل�ص  اإدارة  بني  املعربي  ودورها 
يف  املراجعة  جلنة  وموقع  العمومية،  واجلمعية 
بني  املتداخلة  والعالقة  باملنظمة،  الرقابة  منظومة 
مهام جلان املراجعة و م�شوؤولياتها .                                                                                

رفع  يف  احلوكمة  واآليات  املراجعة  جلان  دور   -
خالل  من  املالية،  االأ�شواق  وكفاءة  �شفافية  م�شتوى 
التحديد الوا�شح لل�شلطات وامل�شوؤوليات بني الهيئات 
وااللتزام  والرقابة  االإ�شراف  عن  امل�شوؤولة  املختلفة 
بتطبيق القواعد و التعليمات التي ين�ص عليها قانون 
�شوق املال ملا لذلك من تاأثري على االأداء  االقت�شادي 
الكلي للدولة، وي�شاعد على  خلق حوافز ت�شجع على 

منو �شوق املال.     

البعد األكاديمي في كلية 
ويست بوينت  العسكرية

نظمت الكلية بتاريخ 2013/10/24م ندوة بعنوان: 
فيها  حتدث  االأكادميي«  البعد   – بوينت  وي�شت   «
ال�شوؤون  عميد  اخلاطر  نا�شر  بن  خالد  الدكتور 
وطلبة  واأ�شاتذة  و�شابط  قائد  بح�شور  االأكادميية 
الكلية. وتعد كلية وي�شت بوينت الع�شكرية من اأف�شل 
لدرا�شة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اجلامعات 
اخلاطر  الدكتور  واأ�شار  والهند�شية.  االأدبية  املواد 
اإىل مهمة واأهداف الربنامج االأكادميي بالكلية حيث 
ذكر باأن مهمة الكلية تعليم وتدريب وحتفيز الطلبة 
ملتزمة  قيادية  �شخ�شية  متخرج  لكل  ي�شبح  حتى 
والقدرة  الواجب،  واأداء  وال�شرف  الوطن  بقيم حب 
متميز،  ب�شكل  متخ�ش�شة  مهنية  وظيفة  اأداء  على 
ويكون ال�شابط موؤهال لاللتحاق باجلي�ص االأمريكي.

الكلية  عمل  تنظم  التي  املجال�ص  كذلك  واأو�شح 
ومعايري و�شيا�شات  القبول واالأداء  وحتديد الربامج 
االأكادميية والتخ�ش�شات املختلفة وال�شوؤون املتعلقة 
والدرجات  واالمتحانات  والطالب  بالدرا�شة 
االأ�شا�شي  الربنامج  عن  كذلك  وحتدث  العلمية، 
جلميع  م�شرتكة  مقررات  من  يحتويه  وما  بالكلية 
الربنامج  و�شمات  املقررات  تلك  وعدد  الطلبة، 
نوعه  من  ومميزا  فريدا  الربنامج  هذا  يعد  حيث 
بالكلية  التخ�ش�شات  واأهم  العامل،  م�شتوى  على 
والتن�شيق  الدرا�شة  �شنوات  على  الربنامج  وتوزيع 
واالأكادميية  الع�شكرية  املقررات  بني  والتكامل 
والرتبية البدنية. واأ�شار اإىل جتربة الكلية يف تطبيق 
برامج االأن�شطة الالمنهجية التي تهدف اإىل تطوير 
قدرات املر�شحني يف خمتلف املجاالت )االأكادميية 

والع�شكرية والبدنية واالأخالقية واالجتماعية(. 
واالقرتاحات  بالتو�شيات  الندوة  اخلاطر  واختتم 
كلية  جتربة  من  اال�شتفادة  خاللها  من  ميكن  التي 
وي�شت بوينت املتميزة يف تدري�ص الربامج االأكادميية 

يف الكليات الع�شكرية .

استراتيجّيات البحث العلمّي  
وأهميتها بالّنسبة للّدول الّنامية

الّطاهر من جامعة كونكورديا  الّدكتور �شفيان  قّدم 
»ا�شرتاتيجّيات  بعنوان:  ندوة  كندا(  )مونرتيال، 
الّنامية«.  للّدول  بالّن�شبة  واأهميتها   العلمّي  البحث 
تعتمده  اّلذي  الّتعريف  اإىل  باالإ�شارة  بداأ  وقد 
 )OECD( الّتنمية  و  االقت�شادّي  الّتعاون  منّظمة 
ر�شمّي  “عمل  اأّنه:  على  العلمّي  للبحث  بالّن�شبة 
خمزون  لزيادة  منهجّية  ب�شورة  به  القيام  يتّم 
املعرفة، مبا يف ذلك املعارف عن االإن�شانّية والّثقافة 
املعرفة  من  املخزون  هذا  وا�شتخدام  واملجتمع؛ 

ذلك  بعد  تطّرق  ثّم  جديدة”.  تطبيقات  البتكار 
االإنفاق  ت�شمل  واّلتي  العلمّي  البحث  مقايي�ص  اإىل 
املحلّي(  الناجت  اإجمايّل  )الّن�شبة من  االأبحاث  على 
)اال�شت�شهادات  واملن�شورات  االخرتاع  وبراءات 
)citations(( واالأثر االجتماعّي واالقت�شادّي )نقل 
 .)... والّربح،  لال�شتخدام،  والقابلّية  الّتكنولوجيا 
ثّم رّكز بعد ذلك على ق�شايا تخ�ّص ا�شرتاتيجّيات 
الرّتكيز  االأولوّيات وجماالت  واأهمها  العلمّي  البحث 
الّتنظيم  ذلك  بعد  و  العلمّي  البحث  اأ�شكال  ثّم 
و  امل�شرتكة.  والربامج  ال�ّشراكة  واأخريا  والّتمويل، 
ختم ندوته بالّتنويه اإىل تاأثري اأحد مدخالت البحث 
العلمّي، اأال وهي مهارات طاّلب املدار�ص يف القراءة 
خمرجات  و  م�شتقبل  على  العلوم،  و  والريا�شّيات 
اآخر  البحث العلمّي يف بلدان العامل املختلفة. وكان 
ما مّتت االإ�شارة اإليه قبل اأن ُيفتح باب طرح االأ�شئلة 
اأبي هريرة  الّتايل: عن  ال�ّشريف  والّنقا�ص احلديث 
ر�شي اهلل عنه ، قال : قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم: “من �شلك طريقا يلتم�ص فيه علما �شّهل اهلل 

له طريقا اإىل اجلّنة”.        

التصور المعاصر لحوكمة الشركات
 وعالقتها بسوق رأس المال و لجان المراجعة

ندوات وورش عمل
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مهارات العرض الفعال

بق�شم  الزائر  االأ�شتاذ  عرتان  حممد  الدكتور  قدم 
املتطلبات العامة ندوة علمية حول مهارات العر�ص 
جلنة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اإطار  يف  الفعال، 

الندوات العلمية. 
وا�شتهل �شيادته الندوة ببيان اأهمية العر�ص الفعال 
هيئة  من  كانوا  �شواء  باالت�شال  القائمني  لكل 
بالعر�ص  املق�شود  و�شح  ثم  غريهم،  اأم  التدري�ص 
�شواء  بها  مير  التي  املختلفة  املراحل  وبني  الفعال، 
املتحدث  فيها  يحتاج  والتي  العر�ص  قبل  ما  مرحلة 
اإىل معرفة الهدف من العر�ص، ثم درا�شة خ�شائ�ص 
اجلماهري امل�شتهدفة، ثم اال�شتعداد للعر�ص بكل ما 
يكون  لكي  للعر�ص  والتحم�ص  جتهيزات  من  يلزمه 
نف�شه،  العر�ص  مرحلة  ذلك  يلي  ومفيدا،  فعاال 
حيث اأ�شار �شيادته اإىل اأهمية التوا�شل الب�شري مع 
اجلماهري بعيدا عن الورق املكتوب، واحلر�ص على 
اال�شتحواذ على انتباه اجلمهور طوال فرتة العر�ص 
بذلك،  اخلا�شة  والتكنيكات  االأدوات  با�شتخدام 
اأم  اإىل املهارات االأخرى �شواء يف املظهر  باالإ�شافة 
و�شعية اجل�شم اأم حركات اليدين اأم نربة ال�شوت 

اأم غريها من املهارات .
يجب  التي  املهارات  اإىل  الدكتور  انتهى  ذلك  وبعد   
اأن يتحلى بها املتحدث عند نهاية العر�ص لتت�شمن 
تلخي�شا �شريعا للنقاط الرئي�شة التي مت عر�شها، ثم 
الرد على ا�شتف�شارات اجلمهور، وعدم جتاوز الوقت 
بلباقة. ويف نهاية  للعر�ص، وتوديع اجلمهور  املحدد 
الندوة دار النقا�ص بني املحا�شر واجلمهور امل�شارك 
اإىل  اال�شتماع  املناق�شة  خالل  من  ومت  الندوة،  يف 
الندوة،  اأثرت مو�شوع  التي  املختلفة  النظر  وجهات 
واأكدت اأهمية مهارات العر�ص الفعال  كواحدة من 

مهارات االت�شال املتعددة.

بق�شم  اإ�شماعيل  اأحمد  �شعيد  حممد  الدكتور  قدم 
القانون ندوة بعنوان: »النظام التجاري االإ�شالمي«، 
النظام  مفهوم  البداية  يف  حممد  الدكتور  واأ�شح 
يت�شمن  باعتباره  واأهميته  االإ�شالمي  التجاري 
واال�شتثمار  التجارة  اأنواع  ملختلف  �شاماًل  تنظيما 
االإ�شالمية.  ال�شريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  والتمويل 
اإجراء  على  املحا�شرة  يف  حممد  الدكتور  واعتمد 
التجاري  والتمويل  االإ�شالمي  التمويل  بني  مقارنة 
التمويل  يعتمد  التايل:  النحو  على  وذلك  التقليدي، 

التجاري التقليدي على عنا�شر اأ�شا�شية اأهمها:
- عالقة البنك بالعميل هي عالقة بني دائن ومدين.

اأمر  وهو  اأخذها،  اأو   ) الربا   ( الفائدة  تقدمي   -
الذي يقوم  الغرر  االإ�شالمية. -  ال�شريعة  حمرم يف 
ال�شرر  يلحق  قد  ت�شكيك  اأو  جهالة  وجود  على 
بطرف دون اآخر، ومثاله يف عقود التاأمني. - املي�شر 
اآخر.  طرف  ح�شاب  على  طرف  اغتناء  عنه  وينتج 
العنا�شر  على  يعتمد  فاإنه  االإ�شالمي  التمويل  اأما 
لي�شت  بالعميل  البنك  عالقة   - التالية:  االأ�شا�شية 
لي�ص  االإ�شالمي  فالبنك  مدين،  و  دائن  بني  عالقة 
قد  العميل  مع  عالقته  فاإن  لذلك  مدينًا،  اأو  دائنًا 

تكون باعتباره بائعًا اأو موؤجرًا اأو �شريكًا.
-  حترمي التعامل بالفائدة، الأن املال يف ذاته ال يولد 
مااًل، بل يجب توظيف املال يف عمل اأو م�شروع فعلي 
لتنمية املال وك�شب املزيد منه، لذلك يحل الربح من 

التجارة حمل الفائدة باعتبارها ربا.
جتنب الغرر واملي�شر، الأن الغرر يوؤدي اإىل النزاعات 

املي�شر  اأما  الت�شليل.  اأو  اخلاطئ  التف�شري  نتيجة 
فيوؤدي اإىل اغتناء طرف على ح�شاب طرف اآخر.

ممكنًا  ذلك  ويكون  واخل�شارة،  الربح  يف  امل�شاركة 
البنك  ياأخذ  حيث  البنكية،  االأعمال  بع�ص  يف 
اأما يف حالة  العميل  التي حققها  االأرباح  ح�شة من 
عقد  مبوجب  البنك  يتحملها  اأن  فيمكن  اخل�شارة، 
امل�شاربة اأو قد يتحملها كال الطرفني ب�شكل تنا�شبي 
الدكتور  اأو�شح  النهاية  ويف  امل�شاركة.  عقد  مبوجب 
عن  يختلف  ال  االإ�شالمي  التمويل  باأن  �شعيد  حممد 
فهو عبارة عن  ال�شكل،  التقليدي من حيث  التمويل 
توفري املوارد املالية الالزمة لال�شتثمار من م�شادر 
واأحكام  مبادئ  مع  بتوافقه  يتميز  اأنه  بيد  خمتلفة. 
التمويل  يهتم  ال  حني  ويف  االإ�شالمية،  ال�شريعة 
التقليدي باالأ�شباب والغايات فاإن التمويل االإ�شالمي 
االأن�شطة  اأو  مل�شاريع  التمويل  يكون  اأن  ي�شرتط 
ال�شريعة  ومبادئ  باأحكام  تلتزم  التي  االقت�شادية 

االإ�شالمية.

النظام التجاري اإلسالمي

الخريطة الذهنية واالستعداد لالمتحانات
دورة  ال�شرطية  العلوم  ب�شعبة  د. طارق خريت  قدم 
واال�شتعداد  الذهنية  اخلريطة   ( حول  تدريبية، 
بها  تقوم  التي  اجلهود  اإطار  يف   ) لالمتحانات 
الندوات  جلنة  مع  بالتعاون  ال�شرطية  العلوم  �شعبة 
اإن ال�شاعات التي  اأ�شار �شيادته اإىل   العلمية. حيث 
مُيتحن فيها املر�شح قد تكون ثمرة �شهور من العمل 
املر�شحني  مـن  الكـثري  اأن  اإال  واجلاد،  املتوا�شل 
االمتحان  يواجهون  ال  اإذ  ذلك،  اأهمية  يـدركون  ال 
طريقة  اختيار  يح�شنون  ال  حيث  جاد،  بتح�شري 
االمتحان.  اأثناء  عملهم  ينظمون  كيف  اأو  املراجعة 
اأن الهدف العام من تلك الدورة  اأكد د. طارق  كما 
اأكرب قدر من املعلومات  هو امل�شاعدة على حت�شيل 
وحفظها يف الذاكرة بطريقة مرتبة و�شهلة لكي يتم 
اعتمد  االمتحانات.   اأداء  وتذكرها عند  ا�شتعادتها 
د طارق على عدة حماور بهدف الرتكيز على  قوة 

املالحظة وحتليل املعلومات مثل:-
االأكرث فاعلية ) �شتيفن  ال�شبع لالأ�شخا�ص  العادات 

كويف ( لبناء ال�شخ�شية القيادية.

ا�شتخدام اخلريطة الذهنية يف اال�شتذكار وتلخي�ص 
الكتب.

ا�شتخدام الربجمة اللغوية الع�شبية يف التغلب على 
نقاط ال�شعف الذاتية ومعاجلتها ) رهبة االمتحان 
الطيور  وبع�ص  املرتفعة  االأماكن  من  اخلوف   –
جون   - باندلر  لريت�شارد  واحليوانات.....الخ(. 

جريندر.
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دراسة العالقة بين نتائج 
االختبارات النصفية ونتيجة االختبار 

النهائي في الكلية

نتائج  بني  العالقة  »درا�شة  بعنوان:  ندوة  عقد  مت 
اختبارات الن�شفية ونتيجة االختبار النهائي يف كلية 
الدكتور  ، حيث عر�ص  الع�شكرية«  بن حممد  اأحمد 
االإدارة  بق�شم  امل�شارك  االأ�شتاذ  حجازي  زكريا 
ال�شدد.  هذا  يف  اأجراه  الذي  البحث  نتائج  بالكلية 
متمثلة  م�شاهدة   172 على  البحث  اإجراء  مت  وقد 
للدرا�شة  نتائجهم  خ�شعت  الذين  الطالب  عدد  يف 
مت  متنوعة،  ومقررات  خمتلفة  دفعات  من  وذلك 
ببناء  الدرا�شة  وقامت  االإدارة.  ق�شم  يف  اإجراوؤها 
وحتليل  االنحدار  حتليل  يف  ا�شتخدامه  مت  منوذج 
حت�شني  وبعد  ال�شببية.  العالقة  واختبار  االرتباط 
القيا�شي  االقت�شاد  يف  املعتمدة  بالطرق  النموذج 
واأ�شفرت  للنموذج.  املختلفة  االختبارات  اإجراء  مت 
الدرا�شة عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني نتائج 
االختبارات الن�شفية ونتائج االختبار النهائي. ولكن 
االأثر  تو�شح  �شببية  عالقة  اأي  وجود  الدرا�شة  نفت 
اختبار  مت  حينما  الثالث  االختبارات  بني  املتبادل 
اأثار  Granger Causality، مما  »�شببية جراجنر« 
االأخرى  العوامل  ماهية  حول  الت�شاوؤالت  من  عديد 
ملزيد  يدعو  النهائي، مبا  االختبار  نتيجة  املوؤثرة يف 
من البحث والدرا�شة للتعرف على العوامل التي توؤثر 
على اأداء الطالب ونتائجهم يف كلية اأحمد بن حممد 

الع�شكرية. 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
قام الدكتور يعقوب جاجني بق�شم املتطلبات العامة  
با�شتعرا�ص نتائج تقييم اأداء اأع�شاء هيئة التدري�ص 
حيث هدفت املحا�شرة اإطالع ال�شادة اأع�شاء هيئة 
التدري�ص علي النقاط االأ�شا�شية لنتائج تقييم االأداء  
وقد  االأق�شام،  روؤ�شاء  تقارير  يف  وردت  ما  ح�شب 

جاءت يف ثالثة حماور رئي�شة:

تناول املحور االأول: اأهم نقاط القوة يف اأداء اأع�شاء 
غالبية  ح�شول  يف  متثلت  والتي  التدري�ص،  هيئة 
اإعداد  يف  عاٍل  تقييم  علي  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
ملفات املقررات، ون�شر البحوث العلمية، وامل�شاركة 

بفاعلية يف خدمة الكلية واملجتمع.
تتطلب  التي  املالحظات  اأهم  الثاين:  املحور  وتناول 
التح�شني واملتمثلة يف االهتمام من قبل بع�ص اأع�شاء 
البحوث  ون�شر  املقررات  مبلفات  التدري�ص  هيئة 

العلمية. 
تطوير  بغر�ص  تو�شيات  االأخري:  املحور  وت�شمن 
الئحة  مراجعة  يف  اأهمها  ومتثلت  التقييم  عملية 
دورة  وتنظيم  التدري�ص،  هيئة  اأع�شاء  اأداء  تقييم 

تدريبية الأع�شاء هيئة التدري�ص حول تقييم االأداء .

إدارة الذات
قدم الدكتور خالد اخلنجي نائب رئي�ص جامعة حمد 
»اإدارة  بعنوان:  ندوة   الطالب  ل�شوؤون  خليفة  بن 
الذات«. وكانت اأهم املحاور التي اأ�شار اإليها الدكتور 

يف حديثه ودارت حولها الندوة:
1ـ كيفية اإدارة الوقت.

2ـ اإدارة االأولويات.
3ـ املقارنة بني اإدارة الوقت واإدارة االأولويات.

وتقدم الطالب احل�شور مبناق�شة الدكتور املحا�شر 
كالكفاءة  الندوة  يف  اأثريت  التي  النقاط  بع�ص  يف 
والفعالية والثقة بالنف�ص، مما اأثرى مو�شوع الندوة، 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  ال�شادة  من  عدد  وتف�شل 
اجلميع  �شكر  اخلتام  ويف  باحل�شور.  وال�شباط 

الدكتور املحا�شر على ما قدمه من طرح مفيد.
  

إدارة األزمات

متا�شيا مع �شيا�شة عمادة ال�شوؤون االأكادميية الداعية 
من  ومببادرة  ميدانية  بخربات  الطلبة  تزويد  اإىل 
للنقيب خمي�ص حممد  ق�شم االإدارة مت توجيه دعوة 
لدى  الوطني  االت�شال  �شابط   - املريخي  خمي�ص 
الإعطاء   - الداخلي  االأمن  قوات  املتحدة.  االأمم 
الدفعة  االإدارة  لطلبة  االأزمات  اإدارة  عن  حما�شرة 
اإدارة االأزمات.  احلادية ع�شرة، وذلك �شمن مقرر 
حيث  املجال  هذا  يف  وا�شعة  خربة  خمي�ص  وللنقيب 
لدى  الوطني  االت�شال  �شابط  من�شب  ي�شغل  اإّنه 
لدولة  الداخلي  االأمن  لقوات  التابع  املتحدة  االأمم 

قطر. 
حما�شرته  يف  خمي�ص  النقيب  املحا�شر  تطرق  وقد 
االأزمة.  باإدارة  تتعلق  مهمة  مو�شوعات  عّدة  اإىل 
ناق�ص  الدقيقة  امل�شطلحات  بع�ص  �شرح  بعدما 
املحا�شر مراحل وخ�شائ�ص اإدارة االأزمة. ولتي�شري 
فهم حيثيات االأزمة وكيفية اإدارتها ميدانيا ا�شتعان 
االأزمات  الأحد  حقيقي  فيديو  ب�شريط  املحا�شر 
احلديثة العهد. بعد ذلك فتح املجال للطلبة لالأ�شئلة 
امل�شاركني  الطلبة  اأغلب  عرّب  حيث  واال�شتف�شار 
من  املحا�شر.  لعر�ص  تقديرهم  و  ا�شتمتاعهم  عن 
خمي�ص  حممد  خمي�ص  النقيب  اأن  بالذكر  اجلدير 
املريخي هو اأحد خريجي الدفعة الثانية �شنة 2004 
على  وح�شل  الع�شكرية.  حممد  بن  اأحمد  كلية  من 
املركز االأول يف ال�شلوك واملواظبة والكفاءة القيادية 

على دفعته.

مهارات التفوق الدراسي
امل�شت�شار  يو�شف اخلاطر مدير مركز  الدكتور  قدم 
التفوق  »مهارات  بعنوان:  دوره  والتدريب  للتعليم 
اأ�شار  مما  وكان  الكلية،   طالب  جلميع  الدرا�شي«  
اأن الطالب يف جميع مراحلهم  اإليه يف هذه الدورة 
تلك  واإتقانها،  الدرا�شية  املهارات  معرفة  يحتاجون 

ندوات وورش عمل
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مراحلهم  خالل  وتعلموها  اكت�شبوها  التي  املهارات 
التعليمية ال�شابقة باملحاولة واخلطاأ تارة، اأو التقليد 
الربنامج  من  الهدف  وكان  اأخرى.   تارة  لالآخرين 
الدرا�شية  املهارات  اأهم  الطالب  يتعلم  اأن  التدريبي 
التي توؤدي اإىل زيادة حت�شيله الدرا�شي. وذلك عن 

طريق:
اأن يقيم عالقة اإيجابية مع املعلم.

اأن يتقن الطالب مهارة الرتكيز واال�شتماع، وتدوين 
املالحظات.

اأن يحفز الطالب نف�شه ذاتيا لزيادة دافعية التعلم.
اأن ي�شع الطالب جدوال مي�شرا للمذاكرة.

االأ�شئلة  ورقة  مع  التعامل  مهارة  الطالب  يتقن  اأن 
وكيفية االإجابة عليها.

ثم بني املحا�شر للحا�شرين قدرات الدماغ الب�شري 
ومدى ا�شتيعابه، وو�شح لهم املهارات التي يجب اأن 
يتحلى بها الطالب يف الف�شل، واأخريا نبه اإىل اأهمية 

مهارة املراجعة واال�شتذكار.
ويف النهاية قدم احل�شور ال�شكر للدكتور يو�شف على 

اأ�شلوبه املميز يف عر�ص املو�شوع. 

النزاهة األكاديمية

قدم االأ�شتاذ الدكتور نظام هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�شاد بجامعة قطر حما�شرة بعنوان: »النزاهة 
االأكادميية«، تناول فيها عددا من املحاور املهمة كان 
ماهيتها  االأكادميية،  النزاهة  تعريف  اأبرزها:  من 
واأهميتها. فاملق�شود بالنزاهة االأكادميية:هي ميثاق 
تهدف  التي  واالآليات  القيم  من  وجمموعة  اأخالقي 

باأمور  يخت�ص  فيما  الئقني  و�شلوك  ثقافة  خلق  اإىل 
قواعد  تت�شمن  وهي  واالأكادميي.  العلمي  البحث 
اأ�شا�شية يجب على كل من الطالب واالأ�شتاذ االلتزام 
بها. كاالعرتاف بامللكية الفكرية للباحثني والكّتاب ملا 
ين�شب اإليهم من اأفكار اأو اأبحاث اأو اأعمال من�شورة. 
والنزاهة االأكادميية �شمانة التقييم العادل ملا يقوم 
اأ�شكال  �شد  اأمان  و�شمام  اأعمال  من  الطالب  به 
التحيز والتمييز بني الطالب. كما اأنها حتفز التطور 
االأكادميي واالأخالقي للطالب والباحثني يف م�شتهل 
العمل االأكادميي. كما تطرق �شيادته ملبادئ النزاهة 

االأكادميية، و�شوال اإىل اأ�شباب خرقها. 
ح�شر الندوة عدد كبري من اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
والطالب بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، وقد القت 
احلا�شرين  جموع  من  طيبة  فعل  ردود  الندوة  هذه 

من خالل املناق�شات واحلوارات البناءة. 

استراتيجية قطر الوطنية 
2016ـ2022، 

ورؤية قطر الوطنية 2030

قدم ال�شيد االأ�شتاذ حمد بن را�شد العذبة – مدير 
التنموي  التخطيط  بوزارة  امل�شرتكة  اخلدمات 
قطر  »ا�شرتاتيجية  بعنوان:  حما�شرة   - واالإح�شاء 
الوطنية 2016ـ2022، وروؤية قطر الوطنية 2030 »، 
روؤية قطر  تبنى  اإن  بالقول:  �شيادته  فيها  اأ�شار  وقد 
 2008 اأكتوبر  �شهر  يف  اأطلقت  التي   2030 الوطنية 
جعل  اإىل  وتهدف  وامل�شتقبل.  احلا�شر  بني  ج�شرا 
م�شتوى  يوفر  التنمية  دائم  متقدما  بلدا  قطر  دولة 
القادمة.  ولالأجيال  احلايل،  للجيل  عاليا  معي�شيا 
كما اأنها تطمح اإىل اأن تكون دولة قطر بلدا ن�شيطا 
واالجتماعية  االقت�شادية  للعدالة  موفرا  مزدهرا، 
يقوم  ملجتمع  الوطنية  قطر  روؤية  وتوؤ�ش�ص  للجميع، 
تتج�شد  وامل�شاواة،  واالإح�شان  العدالة  حتقيق  على 
احلريات  يحمي  الذي  الدائم  الد�شتور  مبادئ  فيه 
العامة وال�شخ�شية ويعزز القيم االأخالقية والدينية 

والتقاليد، وتقوم هذه الروؤية على اأربع ركائز هي:
1ـ التنمية الب�شرية: لتمكني �شكان قطر من املحافظة 

على جمتمع مزدهر.
2ـ التنمية االجتماعية: لتحقيق الرعاية االجتماعية 

العادلة امل�شتندة على اأخالق عالية.
تناف�شي  اقت�شاد  لتحقيق  االقت�شادية:  التنمية  3ـ 

ومتنوع قادر على تلبية االحتياجات.
التنمية  بني  املواءمة  ل�شمان  البيئية:  التنمية  4ـ 

االقت�شادية واالجتماعية وحماية البيئة.
اأول  تعترب  اال�شرتاتيجية  هذه  اأن  بالذكر  جدير 
ا�شرتاتيجية تنموية لدولة قطر وهي تتويج مل�شاورات 
ومناق�شات وحتليالت م�شتفي�شة قامت بها اجلهات 

املعنية.         

ندوة عن مركز قطر الدولي 
للتوفيق والتحكيم

بدورها  قطر  و�شناعة  جتارة  غرفة  من  اإميانًا 
القطري  القطاع اخلا�ص  وت�شجيع  نحو دعم  الرائد 
لدورها  وتفعياًل  ومقدراته،  حقوقه  على  واحلفاظ 
مبا  القطاع،  هذا  تنمية  يحقق  ما  بكل  النهو�ص  يف 
يف ذلك معاجلة كافة املعوقات وامل�شكالت التي تعوق 
ن�شاطه، وحر�شًا من الغرفة على اإيجاد اآلية منا�شبة 
الوطنية  ال�شركات  بني  تقع  التي  املنازعات  لف�ص 
بع�شها بع�شا، اأو ما بني ال�شركات الوطنية وغريها 
من ال�شركات االأجنبية من خالل اأ�شلوب يوفر اجلهد 
واملال على القطاع اخلا�ص بعيدًا عن طرق التقا�شي 
العادية، فقد قرر جمل�ص اإدارة الغرفة اإعالن اإن�شاء 
وا�شت�شافت  والتحكيم،  للتوفيق  الدويل  قطر  مركز 
علي  بن  ثاين  ال�شيخ  �شعادة  املنا�شبة،  بهذه  الكلية 
الدويل  قطر  مركز  عام  اأمني  ثاين،  اآل  �شعود  بن 
مينا�ص  الدكتور/  وب�شحبته  والتحكيم،  للتوفيق 
خات�شادوريان والذي يتوىل اأمانة املركز، حيث األقى 
ال�شوء على  مفهوم التحكيم ومميزاته، وخطواته، 
و�شروطه، باالإ�شافة اإىل نبذة عن املركز وما يقدمه 
من خدمات،  ويف نهاية الندوة مت تبادل الدروع بني 

الكلية وبني املركز. 
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لقرار  الر�شمي  اال�شم  هو  القطرية  ال�شرطة  كلية  
رقم   الداخلية  ووزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  معايل 
) 46 ( ل�شنة 2012 ، حيث �شدر القرار بتاريخ 24 
اإن�شاء  علي  االإ�شراف  جلنة  بت�شكيل   2012  /  11  /
كلية ال�شرطة بوزارة الداخلية  ، والعمل علي متابعة 
 . املحدد  الزمني  للجدول  وفقا  االإجناز   مراحل 
وبالفعل اأ�شبح احللم حقيقة و مت ت�شيد مباين الكلية 
عبد  حممد   / الدكتور  العميد  مديرها  ت�شمية  ومت 
اأع�شاء هيئة  بع�ص من  تعني  املري ومت  املحنا  اهلل  
التدري�ص والتدريب واأع�شاء الكيان االإداري  وذلك 
�شبتمرب  �شهر  االأوىل  الدفعة  ال�شتقبال  لال�شتعداد 
متم�شيًا  حتقق   العظيم   االإجناز  هذا   .  2014
املجاالت  كل  دولة قطر يف  ت�شهده  التي  التطور  مع  
اأم  ريا�شية   اأم  اقت�شادية  اأم   �شيا�شية  �شواء كانت 

االجتماعية .... الخ. 
دول  وخا�شة   العربية  للمنطقة  ال�شريعة  وبالقراءة 
اأن مملكة البحرين  التعاون اخلليجي  جند  جمل�ص 
العبد هلل  اأكادميية  الكويت  اأي�شا   ، كلية �شرطة  بها 
اأكرث  بها  االإمارات  كذلك   ، االأمنية  للعلوم  ال�شباح 
من كلية للعلوم االأمنية ، �شلطنة عمان بها اأكادميية 
اململكة  واأخريًا   . االأمنية  للعلوم  قابو�ص  ال�شلطان 
العربية ال�شعودية بها اأكادميية نايف للعلوم االأمنية 
لذلك فان دولة قطر وهي ت�شتحق االأف�شل كان البد 
العادات  علي  حتافظ  �شرطة  كلية  ميالد   من  لها 

والتقاليد املحافظة للموروث القطري .
كان  االإجناز  لهذا  التاريخية  املراحل  وبتحليل   
اأبناء هذا   البد من توثيق مدي جهد املخل�شني من 
حممد  بن  اأحمد  كلية  قيادات  طليعتهم  ويف  الوطن 
الع�شكرية وقيادات معهد تدريب ال�شرطة  يف الدعم 
وامل�شاعدة  لظهور هذا الرافد اجلديد الذي ين�شم 
اإيل حمافل العلم ال�شاخمة االأخرى بالدولة . وال�شك 
اأن الكلية مرت بثالث مراحل فا�شلة حتى ميالدها 

�شوف ن�شتعر�شها باإيجاز. 

حلم  كلية ال�صرطة يف املا�صي:  
وتنفيذًا  1996م  دي�شمرب  من  ع�شر  الرابع  يف 
املفدى  البالد  اأمري  �شمو  من  �شامية  لتوجيهات 
املوؤ�ش�شة  لتكون  ع�شكرية  كلية  الإن�شاء  العمل  بداأ 
ال�شباط  مر�شحي  بتدريب  املعنية  االأوىل  التعليمية 
بكفاءة  واالرتقاء  التطوير  م�شاريع  من  وم�شروعًا 
القوات امل�شلحة القطرية ووزارة الداخلية واحلر�ص 

اأو قوة ع�شكرية اأخرى  اأو اأي جهاز اأمنى  االأمريي ، 
لتدريب  اأكادميي/ع�شكري  وذلك على نظام منهاج 
وتاأهيل مر�شحي ال�شباط علي اأن تدار الكلية حتت 
وترتبط  االأركان،  رئي�ص  ل�شعادة  املبا�شر  االإ�شراف 
العالقة  ذات  االأخرى  املو�شوعات  يف  التعليم  بهيئة 
 )  45( رقم  االأمريي  القرار  �شدر  وقد  بالهيئة.  
ل�شنة 2010 لتاأ�شيل و تنظيم كلية اأحمد بن حممد 

الع�شكرية .  
قطر  جامعة  باإ�شراف  بالكلية  الدرا�شة  بداأت 
درجة  خريجيها  ومنح  االأكادميي،  اجلانب  على 
اإدارة   – القانون   ( تخ�ش�شات  يف  البكالوريو�ص 
الع�شكرية  العلوم  دبلوم  اإىل  اإ�شافة   ، االأعمال( 
ومل يكن هناك دبلوم علوم �شرطية، يف عام 2006 
ا�شتقلت الكلية اأكادمييا عن جامعة قطر، واأن�شئ بها 
املحا�شبة   تخ�ش�شات  اإن�شاء  ومت  االأكادميي  الق�شم 

ونظم املعلومات.

والتدريبية  التعليمية  العملية  تقييم 
ملر�صحي وزارة الداخلية يف هذه الفرتة: 

كلية  قيادة  اأن  على  نوؤكد  اأن  يجب  البداية  يف 
باالرتقاء  جهدًا  تاألو  ال  الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد 
درجات  اأعلى  اإىل  والتدريبية  التعليمية  بالعملية 
العلم واملعرفة، واأرقى م�شتويات التدريب �شواًء من 
التخ�ش�شية  الناحية  من  اأم  االأكادميية  الناحية 

الع�شكرية وال�شرطية .
�شبعة   1996   /12/14 يف  االأوىل  بالدفعة  التحق 
كانت  حيث   ، الداخلية  وزارة  من  مر�شحًا  ع�شر 
البداية ، وكاأي عمل يف بداياته، فاإن معظم برامج 
املتخ�ش�ص  الع�شكري  الطابع  عليها  غلب  التدريب 
ومل يكن هنالك مناهج �شرطية ال نظرية وال عملية. 
من  حظًا  اأكرث  الثالثة  وال  الثانية  الدفعة  تكن  مل 
�شبعة  عدد  الثانية  بالدفعة  التحق  حيث   ، �شابقتها 
ع�شر  ثالثة  الثالثة  بالدفعة  التحق  كما  مر�شحني 
مر�شحًا . واعتبارا من الدفعة الرابعة  التي التحق 
الداخلية،  وزارة  ثمانية ع�شر مر�شحًا من  بها عدد 
ثالث   ( النظرية  ال�شرطية  املواد  بع�ص  اإدراج  مت 
مواد فقط ( �شمن مناهج التدري�ص وهى على �شبيل 
احل�شر مادة التحقيق اجلنائي ومادة ق�شايا اأمنية 
قام  ، حيث  ال�شرطة  اإدارة عمليات  ومادة  معا�شرة 
بتدري�شها بع�ص االأ�شاتذة من معهد تدريب ال�شرطة 

واأحد االأ�شاتذة بالق�شم االأكادميي .

بني  والتعاون  التن�شيق  اإطار  ويف  اآخر  جانب  من 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، طلبت وزارة الدفاع 
اأ�شاتذة  اأربع  الداخلية  وزارة  من  الكلية  يف  ممثلة 
متخ�ش�شني يف العلوم ال�شرطية ميثلون نواة الإن�شاء 
حيث  نوفرب2008  يف  وذلك  ال�شرطية  العلوم  �شعبة 
على  الداخلية  لل�شوؤون  الدولة  وزير  �شعادة  وافق 

ذلك، وت�شلموا اأعمالهم بالكلية يف فرباير2009 .

حلم  كلية ال�صرطة يف احلا�صر :
ال�شرطية  العلوم  �شعبة  تفعيل  مت   2009 عام  منذ 
بالكلية ، حيث  مت تعديل الربامج ال�شرطية النظرية 
مقررات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  ليتما�شى  والتدريبية 
اأُدرج  ، حيث  االأكادميية  املفرو�شة باخلطة  القانون 
باخلطة عدد اإحدى ع�شرة مادة �شرطية متخ�ش�شة 
يتم تدري�ص �شبع منها يف العام الع�شكري االأخري ومت 
  ) ال�شاد�شة  و   - اخلام�شة  الدفعة   ( علي  تنفيذها 
واأربع منها يتم تدري�شها خالل ال�شنوات االأكادميية، 
مع  م�شرتكة  مادة  ع�شرة  اأربع  مقابل  يف  وذلك 
الرتكيز  اخلطة  �شملت  كما  الع�شكري  الف�شيل 
باملراكز  بالتدريب  واالهتمام  العملي  اجلانب  على 
الداخلي ) خلويا ( ومواقع  االأمن  واإدارة  ال�شرطية 
وزارة  مر�شحي  تكليف  مت  كما  املختلفة.  العمل 
الداخلية باإجراء بحوث علمية ي�شرف عليها اأ�شاتذة 
ال�شرطة يف جماالت االأمن ب�شفة عامة، وتقييمهم 
من خالل تلك البحوث. بتاريخ فرباير 2010 وافق 
ندب  على  الداخلية  لل�شوؤون  الدولة  وزير  �شعادة 
�شابط يقوم باالإ�شراف على �شعبة ال�شرطة التي مت 
اأن  على  الع�شكري  التدريب  بجناح  اإداريًا  ت�شكينها 

تق�شم  اأربعة اأق�شام علمية هي :
ال�شرطة . اإدارة  علوم  • ق�شم 

. ال�شرطة  عمليات  • ق�شم 
اجلنائي.  التحقيق  • ق�شم 

ال�شلة بالعمل االأمني. ذات  القوانني  • ق�شم 
ويف عام 2011 مت ندب �شابطني  للقيام باالإ�شراف 
علي كتيبة املر�شحني . باالإ�شافة اإيل تعديل الربامج 
باخلطة  اأُدرج  حيث  والتدريبية  النظرية  ال�شرطية 
 12 تدري�ص  يتم  متخ�ش�شة  �شرطية  مادة   18 عدد 
منها يف العام الع�شكري االأخري ) الدفعة ال�شابعة(  4 
منها يتم تدري�شها خالل ال�شنوات االأكادميية، وذلك 
يف مقابل 9 مواد م�شرتكة مع الف�شيل الع�شكري بعد 
م�شاعدة  بف�شل  وذلك  م�شرتكة   مادة   14 كان  اأن 
قيادات الكلية على تاأ�شيل املواد ال�شرطية ملر�شحي 
وزارة الداخلية . عام 2012 مت اعتماد �شعادة وزير 
الداخلية دبلوم العلوم ال�شرطية علي اأن يبداأ تنفيذه 

دراسات ومقاالت علمية

كلي���ة  ال�شرط����ة القطري�ة
امل�����ش��ت��ق��ب��ل  - احل���ا����ش���ر    – امل���ا����ش���ي 
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بداية من الدفعة الثامنة وما يليها.
حلم  كلية ال�سرطة يف امل�ستقبل:

بتاريخ 24 / 11 / 2012 �صدر  قرار معايل رئي�س 
جمل�س الوزراء ووزير الداخلية رقم  ) 46 ( ل�صنة 
كلية  اإن�صاء  علي  الإ�صراف  جلنة  بت�صكيل   2012
الرئي�س  الهدف  ولعل   . الداخلية  بوزارة  ال�صرطة 
هو  ال�صرطة  كلية  اإن�صاء  علي  الإ�صراف  للجان 

للمر�صحني, ومبا  والتعليم  التدريب  تطوير منظومة 
متطلبات  ي�صاير  ومبا  الع�صر  م�صتلزمات  يواكب 
النظرية  اخلربات  يرثى  ومبا   , الداخلية  وزارة 
والعملية والعلمية للطالب يف كل من ال�صق القانوين 
واجباته  ممار�صة  من  يوؤهله  ومبا  ال�صرطي  وال�صق 
علميه  ودعائم  اأ�ص�س  على  تخرجه  عقب  الوظيفية 
�صلميه. وليرتجم الأهداف الأمنية التي ت�صعى وزارة 
الداخلية بدولة قطر لتجعلها واقعًا ملمو�صًا يف ع�صر 
اأنه  اأهمها:  من  والتي  املعلومات.  ع�صر  عليه  اأطلق 
احتياجات  الأمن  رجل  موا�صفات  توافق  اأن  يجب 
ال�صوق الأمنية , مبعنى اأن حتديد التهديدات الأمنية 
ياأتي �صمن اأولويات املنهج , الأمر الذي ي�صمح باأن 

تكون بيئة هذا املنهج بيئة تعليم وتدريب وتطوير. 

لتلك  الفرعية  الأهداف  متثلت  وقد  هذا 
اللجان فما يلي :

بن  اأحمد  كلية  حققتها  التي  الإجنازات  تعظيم   -
حممد الع�صكرية  منذ اإن�صائها عام 1996 وحتى 

الآن.
حممد  بن  اأحمد  كلية  بني  التوا�صل  مراعاة   -

الع�صكرية  و كلية ال�صرطة اجلديدة.
ات�صامها  مع  التدريبية  املناهج  وحتديث  تطوير    -

باملرونة مبا يكفل لها القدرة على ا�صتيعاب كافة 
امل�صتجدات التي تطراأ على ال�صاحة الأمنية .

-الإ�صراع يف تنفيذ �صيا�صة وزارة الداخلية الرامية 
اإىل ا�صتخدام اأحدث التقنيات يف العمل ال�صرطي 

وال�صتفادة من معطيات الع�صر .
- و�صع برنامج علمي تدريبي عملي لتاأهيل املر�صحني 
الأمنية  ال�صيا�صة  تتوافق مع  يف منظومة متكاملة 

املعا�صرة.
-  ال�صتفادة من التقدم العلمي وال�صورة املعلوماتية 
على  قادر  �صرطة  �صابط  وجتهيز  اإعداد  يف 
املتقدمة  والأجهزة  احلديثة  العلوم  مع  التعامل 

ومع الأحداث اجلارية . 
 من هذا املنطلق فقد مت و�صع مقرتح منهج متكامل  

للمواد ال�صرطية و القانونية  للبدء فورًا يف تنفيذه 
وذلك  ال�صرطة  بكلية  الأوىل  الدفعة  من  اعتبارا 

للعام الدرا�صي 2014م .
ال�صرفاء  لكل  والعرفان  بال�صكر  اأتقدم  النهاية  ويف 
واملخل�صني من اأبناء هذا الوطن علي حتقيق هذا 

الإجناز العظيم. 

د. اأحمد الرفاعي
اأ�شتاذ القانون امل�شارك
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يقول املوؤرخون: اإن االإن�شان منذ اأن وجد على االأر�ص 
كان مقاتاًل ، وهنالك عالقة اأزليه بينه وبني احلرب، 
فقد كان يقاتل احليوانات املفرت�شة التي كان يعي�ص 
بينها حياًة بدائية، كما كان يقاتل اأخيه االإن�شان حبًا 
اأ�شاليب  تطورت  لقد   . البقاء  وحبًا يف  ال�شيادة،  يف 
القتال بتطور ال�شالح الذي هو نتيجة لتطور االإن�شان 
نف�شه ، حيث كان يتخذ من احلجر �شالحًا يف حقبة 
احلجري،  بالع�شر  عليها  ا�شُطِلَح  الزمان  من 
االأبي�ص  ال�شالح  منه  ف�شنع  احلديد  اكت�شف  ثم 
كال�شيوف والرماح والنبال وغريها ، وبلغ مدًى بعيدًا 
من التطور حني �شنع اأ�شلحة الدمار ال�شامل النووية 
والكيميائية والبيولوجية ومن بعدها الليزرية ، ولي�ص 
مب�شتبعد اأن ُنفاجاأ ب�شالح جديد اأكرث تدمريًا ، واأكرث 

اإفناًء للب�شرية ومنجزاتها .
�شجلت احل�شارات القدمية وقائع حروبها على ورق 
الربدي وجدران املعابد ، كاحل�شارة الفرعونية  وقد 
اأما   . ال�شيء ذاته  البابليون والنوبيون واآخرين  فعل 
االأ�شخا�ص  م�شتوى  وعلى   ، الو�شطى  الع�شور  يف 
الفرتة   هذه  حروب  لنا  �شوروا  من  طليعة  يف  فاإن 
حكايات  �شاحب  �شو�شر  جفرى  االإجنليزي  ال�شاعر 
بني  يوم  املائة  حرب  يف  اأ�شرتك  الذي   ، كانرتبرى 
وعمل  اأ�شريا،  فرن�شا  اإىل  واأُخذ   ، وفرن�شا  اإجنلرتا 

على ت�شجيل وقائع تلك احلرب �شعرًا . 
االإجنليز  ا�شتخدم  ع�شر  ال�شابع  القرن  اأوا�شط  يف 
البارود يف حربهم االأهلية ، وقد اأدى ظهور ال�شالح 
وتال�شى   ، العمليات  م�شرح  رقعة  زيادة  اإىل  الناري 
ما يعرف بالقتال املتالحم . يف اجلانب االآخر جنح 
ملفهوم  جديد  منوذج  تقدمي  يف  بونابرت  نابليون 
يف  اأ�شطورته  انتهت  حتى  املعارك  واإدارة  القيادة 

معركة واترلو عام 1815م .
خلدوا  الذين  اأُولئك  ذكر  من  البد  ال�شياق  هذا  يف 
املعارك واحلروب �شعرًا ونرثًا، ق�شًة وروايًة وق�شيدًا 
م�شرع  ع�شر  التا�شع  القرن  �شهد  فقد  وم�شرحا، 
اأما  اللورد بريون عام 1824م   الرومان�شي  ال�شاعر 
عن  امل�شهورة  ق�شيدته  كتب  فقد  تين�شون  اللورد 
حربًا    يخ�ص  مل  كونه  من  وبالرغم   ، الِقَرم  حرب 
املوت  على  ُيْقِدمون  الذين  اجلنود  حالة  �شور  فاإنه 
حرب  يف  تل�شتوى  �شارك  وقد   ، �شوؤال  اأو  تردد  دون 

الِقَرم وكتب رائعته ) احلرب وال�شالم ( .
اأما جـورج برنارد �شو فقـد كتـب م�شرحيتـه ال�شهيـرة 
) الرجـل وال�شالح ( وقد جعل بطلها ) بالت�شيلي( 
رمزية  يف   ، الذخرية  من  بداًل  ال�شيكوالته  يحمل 
واحلياة  احلب  خيار  ل�شرورة  تقديري  يف  وا�شحة 
الدكتور حممد  يقول  وكما   ، والفناء  املوت  بداًل من 
عزب يف كتابه: )من م�شرح احلرب ( فاإن امل�شرحية 
عك�شت اإىل حد بعيد واقع احلروب يف مطلع القرن 
الع�شرين ، حيث تال�شت الفردية العنرتية واالندفاع 

العطيلي ) ن�شبًة اإىل عطيل ( .
1918م   ( العامليتني  احلربني  مابني  فرتة  اأنع�شت 
مهمة  روايات  وظهرت   ، احلرب  اأدب   ) 1939م   -
اأحدثت �شدًى عاليًا يف �شاحة االأدب،  فقد �شدرت 
اأما   ، ال�شالح  اأيها  وداعًا  همنجواي  اإرن�ًشت  رواية 
همفري  فقد كتب رواية طريق املجد ، حيث حتكي 
ق�شة كتيبة رف�شت االأوامر ب�شعود تله ي�شتحكم فيها 
العدو ، ومتت حماكمة الكتيبة باأن اخترِي جندي من 
كل �شرية عن طريق القرعة ومت اإعدامهم . كما رفد 
االأجرا�ص  تقرع  ملن  بروايته  اأدب احلرب  همنجواي 
الرو�ص يف  الكتاب  برع  كما  ثم عجوز عند اجل�شر، 

ت�شجيل وقائع احلروب التي خا�شوها خا�شة احلرب 
العاملية الثانية.

الفرتة   اأن  جند  العربي  للتاريخ  بالذاكرة  عدنا  اإذا 
حفلت  اجلاهلي  بالع�شر  �شميت  التي  التاريخية 
ال�شعر  اأن  ومعلوم   ، ال�شعراء  الفر�شان  من  بالعديد 
الذي �شجلوا من خالله كل وقائع  العرب  هو ديوان 
حياتهم من غزل وفخر ورثاء وغري ذلك من �شروب 
يف  وقعت  واردة  اأو  �شاردة  يرتكوا  ومل   ، احلياة 
�شداماتهم وغزواتهم وحروبهم اإال و�شجلوها �شعرًا.
قال امروؤ القي�ص ) امللك ال�شليل ( يف و�شف احلرب 

و�شوء عاقبتها :
ــــٌة      احلــــرُب اأول ما تكــون ُفتيَّ

تبـــدو بزينتـها لكـــل َجُهــوِل
رامها      حتى اإذا َحِمَيْت و�ُشبَّ �شِ

عادت عجوزًا غرَي ذاَت حليِل
ْت راأ�شها وتنّكـََرْت      �شمطاَء َجـزَّ

مكروَهــــٌة لل�َشــــمِّ والتقبيـــِل
ذكر  من  يخلو  ال  حمله  يف  الفخر  �ِشعر  جاء  ثم 
القتال  ميادين  يف  واجلوالت  وال�شوالت  البطوالت 
و�شاحات النزال ، ك�شعر عنرتة العب�شي ومن �شبقوه 
ومن اأتوا بعده من ال�شعراء ، كما مل تخلو م�شاجالت 
قبائلهم  ماآثر  لبع�ص  ت�شجيل  من  والفرزدق  جرير 

وبطوالتها .

اأدب احل��رب

املالزم/ حممد ف�شل اهلل املكي
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ل  ا�صتثمارا  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  »اإن 
علي  احلفاظ  خالل  من  يظهر  ولكن  ينفق 

الثوة الب�صرية«.
ال�شك اأن ال�شالمة وال�شحة املهنية يف بيئة العمل هي 
من اأكرث االأمور اأهمية لل�شناعة واالقت�شاد القومي، 
الدول  يف  التطبيق  نادرة  مفاهيمها  فاإن  ذلك  ومع 
اإ�شابات  اإن  حيث  اخل�شو�ص؛  وجه  على  العربية 
العمل تكلف ال�شناعات العربية ما يزيد عن ماليني 
بكثري  ذلك  من  واأكرث  مبا�شرة  كخ�شائر  الدوالرات 
كخ�شائر غري مبا�شرة اإذ اأن اإ�شابة العامل يف خط 
وغري  مبا�شرة  مالية  خ�شائر  ال�شركة  يكلف  االإنتاج 
 ) ق�شايا...الخ   – عالج   – تعوي�شات   ( مبا�شرة 

مما يوؤثر على االإنتاجية واالأرباح . 
الإ�شابات  نتيجة  لوظيفته  العامل  فقدان  اأن  كما      
العمل لها اأثر على االقت�شاد القومي لفقدانه الدخل 
العك�شي على  االأثر  له  وعائلته. مما  الإعالته  الالزم 
املجتمع ككل هذا اإ�شافة اإىل االآثار ال�شلبية والنف�شية 
التي ترتكها تلك اخل�شارة على العائالت املعالة من 
قبل العامل الذي يفقد يده اأو �شاقه اأو حتى حياته، 
املجتمع  على  ثقيلة  اأعباء  �شتلقي  اخل�شارة  وتلك 
والدولة وبالتايل املوارد االقت�شادية الالزمة الإعالة 

تلك االأ�شر امل�شابة.
    ويبقى ال�شوؤال ما فوائد ال�شالمة وال�شحة املهنية 

يف اأماكن العمل؟ وما اآثارها على االقت�شاد؟ 
على  اإيجابية  اآثار  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  يف 
العاملني ككل تنعك�ص على حت�شني م�شتوى اإنتاجيتهم 
الذي يوؤدي اإىل حت�شني جودة االإنتاج، تكلفة االإنتاج 

وحت�شني  الفرد  دخل  رفع  وبالتايل  االأرباح  ورفع 
م�شتوى املعي�شة .

اأمامنا       وتفتح معايري ال�شالمة وال�شحة املهنية 
كل  تطلب من  العاملية  االأ�شواق  الأن  اأ�شواقا جديدة؛ 
يتعلق  مبا  لديها  املحلية  باالأنظمة  التقيد  املوردين 
لل�شالمة  اأ�ش�ص  و�شع  فان  لذلك   . مب�شتورداتها 
على  �شي�شاعد  العمل  اأماكن  يف  املهنية  وال�شحة 
فتح اأ�شواق جديدة اأمام منتجاتنا الوطنية. وحتفظ 
معايري ال�شالمة وال�شحة املهنية اإيرادات اقت�شادية 
ثمينة كان من املمكن اأن تهدر على تغطية تعوي�شات 
تخ�شرها  والتي  والوفيات  العمل  باإ�شابات  تتعلق 
املوؤ�ش�شات احلكومية والوطنية كال�شمان االجتماعي 
بدء  على  �شينعك�ص  مما  عام  كل  التاأمني  و�شركات 
توفري تلك االإيرادات الثمينة ملا فيه امل�شلحة العامة 

والنمو االقت�شادي. 
وال�شحة  ال�شالمة  معايري  تطبيق  وي�شاهم         
املنتجني  قدرة  تعزيز  يف  العمل  اأماكن  يف  املهنية 
من  وا�شتثمارات  لتحالفات  جديدة  فر�ص  فتح  على 
ال�شناعية  ال�شركات  مثل:  خارجية،  موؤ�ش�شات  قبل 
ما  واأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  الكربى  والتجارية 

ي�شمن حماية ا�شتثماراتها يف الدول العربية.
       ويعد تطبيق معايري ال�شالمة وال�شحة املهنية 
العمل  الأ�شحاب  مذهلة  عوائد  ذي  ا�شتثمار  مبثابة 
�شعاراتنا:  اأهم  من  الوطني. لنجعل  والقت�شادنا 
ال�شالمة وال�شحة املهنية هي �شبيل لتطوير جمتمعنا 

واقت�شادنا الوطني.
      اإن التطور التقني الذي �شهده العامل وما �شاحبه 
املخاطر  من  الكثري  عنه  نتج  ال�شناعات  تطور  من 

احلذر  واأخذ  اإدراكها،  االإن�شان  على  ينبغي  التي 
واحليطة من الوقوع يف م�شبباتها.

       وال ن�شع كامل اللوم هنا على التطور ال�شناعي 
فقد تلعب ظروف العامل ال�شحية والنف�شية دورًا يف 
ولو  االإهمال  اأو  االهتمام  قلة  املخاطر، فمثاًل  زيادة 
للحظات قليلة قد تكون كافيه حلدوث االإ�شابة وجعل 
العامل يتاأمل لفرتات طويلة وقد توؤدي اإىل فقده اأحد 
االإح�شائيات  وتدل  الوفاة.  اإىل  حتى  اأو  اأع�شائه 

ال�شنوية ال�شادرة عن املنظمات الدولية باأن:
- 110 مليون عامل يتعر�شون الإ�شابات خمتلفة.

- 180 األف اإ�شابة منها توؤدي للوفاة.
وبذلك يكون معدل االإ�شابات :

- 4 اإ�شابات عمل كل ثانية.
-  حادث خطري كل 3 دقائق.

        فاأماكن العمل من ور�ص وم�شانع وخمتربات 
تعترب بيئات غري طبيعية من حيث درجات احلرارة 
احل�شا�شة  واالأجهزة  الدوارة،  واالآالت  العالية 
والتفاعالت ال�شريعة، واملواد ال�شامة وما اإىل ذلك. 
وهي كذلك جممع للغازات وال�شوائل واملواد ال�شلبة 
التي قد يكون البع�ص منها خطري للغاية. وال�شالمة 
ومرتبطة  العمل  موقع  يف  فرد  كل  م�شوؤولية  املهنية 
بعالقات متعددة مع من حوله من االأ�شخا�ص واالآالت 

واالأدوات واملواد وطرق الت�شغيل وغريها.
      فال�شالمة املهنية ال تقل اأهمية عن االإنتاج وجودته 
والتكاليف املتعلقة به. فقد اأ�شبحت لل�شالمة اأنظمة 
وقوانني يجب على العاملني معرفتها كما يجب على 
للعاملني بتجاوزها،  ال�شماح  االإدارة تطبيقها وعدم 
للعاملني  �شحيح  واإ�شراف  تدريب  هناك  يكون  واأن 
من  العديد  تاليف  ميكن  حتى  االأنظمة  هذه  على 
العمل  بيئات  يف  للعمال  حتدث  التي  العمل  خماطر 

املختلفة.

ال�شالمة وال�شحة املهنية

  خط الدفاع االأول حلماية االقت�شاد الوطني

د.طارق خريت 
اأ�شتاذ القانون امل�شارك – ق�شم العلوم ال�شرطية
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من الوا�شح اأّن املوجات املختلفة من االبتكار الّتكنولوجّي 
االجتماعّية.  احلياة  تنظيم  يف  كبريا  تغيريا  اأحدث  قد 
واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  االبتكارات 
مُيكن  كيف  وفهم  الّتاريخّي.  الّتوّجه  هذا  من  جزء  هي 
على  ترتكز  اّلتي  احلالّية  الّتكنولوجّية  لالبتكارات 
املعلومات املتنّقلة واالّت�شاالت اأن ت�شّكل احلياة االأ�شرّية 

هو اأمر ذو اأهمّية كبرية.
 Information(( واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
 )and Communication Technology )ICT
�شبيل  )على  الّتكنولوجّية  ات  املن�شّ عاّم  ب�شكل  ت�شف 
املثال: االإنرتنت( واالأجهزة )على �شبيل املثال: الهواتف 
الّرقمية  وامل�شاعدات  الكمبيوتر،  واأجهزة  الّنقالة، 
ال�ّشخ�شّية )PDAs(، واالأجهزة الّنّقالة لقراءة الكتب 
نطاق  على  امل�شتخدمة   ))e-readers( االإلكرتونّية 
و  وجلمع  االآخرين  مع  للّتوا�شل  االأفراد  قبل  من  وا�شع 
املعلومات  تكنولوجيا  على  االعتماد  املعلومات.  معاجلة 
الكمبيوتر  ظهور  منذ  كبري  ب�شكل  منا  واالّت�شاالت 

ال�ّشخ�شّي يف عام 1981.
املعلومات  تكنولوجيا  تغلغلت  االأخرية  ال�ّشنوات  يف 
واالّت�شاالت عرب احلياة االأ�شرّية اإىل مدى مل يكن اأحد 
املراقبني  من  العديد  وجيزة.  فرتة  منذ  حّتى  يتوّقعه 
و  احلا�شب  ل�شبكات  ال�ّشريع  االنت�شار  اأّن  يعتقدون 
واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجّيات  و  الّنقالة  الهواتف 
االأخرى له تاأثريات بعيدة املدى، وجزئيا حّتى حتويلّية، 

على احلياة االأ�شرّية.
احلياة  على  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري 
املثال:  �شبيل  فعلى  اإيجابّيا.  يكون  اأن  مُيكن  االأ�شرّية 
اليوم  اأ�شر  ت�شاعد  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
بع�شها  مع  اّت�شال  على  بالبقاء  ـ  االن�شغاالت  كثرية  ـ 
البع�ص. الوالدان مُيكن لهما الّتحقق من اأماكن تواجد 
االأطفال و مّما يفعله االأطفال يف جميع االأوقات. االأطفال 
مُيكن لهم االّت�شال ب�شهولة باالآباء اإذا كانت هناك حالة 

طارئة اأو م�شكلة. 
لتكنولوجيا  �شلبّية  تاأثريات  هناك  فاإّن  ذلك،  ومع 
املعلومات واالّت�شاالت على احلياة االأ�شرّية. تكنولوجيا 

املعلومات واالّت�شاالت مُيكن على �شبيل املثال اأن ت�شهم 
اإبعاد اأفردها عن بع�شهم البع�ص.  يف تفكيك االأ�شرة و 
تخّيل اأ�شرة اليوم و هي جمتمعة يف املطبخ لتناول الع�شاء 
كمبيوتر  جهاز  وهناك  ي�شتغل  التلفزيون  يكون  رمّبا 
هواتفهم.  لديهم  واجلميع  املطبخ  طاولة  على  حممول 
االأّم و االأب يبقيان العني على ر�شائل الربيد االإلكرتويّن 
على الّرغم من اأّن يوم العمل قد انتهى . هذه االأ�شرة هي 
كلّيا  يرّكزون  ال  اأفرادها  ولكّن  املكان،  نف�ص  يف  ج�شدّيا 
على بع�شهم وال يلتفتون اإىل بع�شهم. فهم على الّدوام 
ن�شّية  ر�شالة  اإىل  ي�شري  �شفري  اأو  �شوت  اإىل  يقظون 

جديدة اأو بريد اإلكرتويّن اأو مكاملة هاتفّية.
حياة  على  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثريات 
عائلتنا هو مو�شوع مهّم خ�شو�شا عندما يتّم اعتباره يف 
ال�ّشياق الّثقايّف اخلا�ّص ببلد عربّي واإ�شالمّي مثل قطر.

على الّرغم من اأّن تقييم الّتاأثريات املرتّتبة على االبتكار 
اأر�ص  له  االأ�شرّية رمّبا مل تكن  الّتكنولوجي على احلياة 
خ�شبة بالّن�شبة للعلماء يف البلدان العربّية، فهناك باع 

من البحوث يف هذا املجال يف الّدول الغربّية.
بع�ص البحوث تطّرقت اإىل فح�ص كيفّية تاأثري االبتكارات 
على  والهاتف  والّراديو  الّتلفزيون  مثل  الّتكنولوجّية 
ة  احلياة االأ�شرّية و االأدوار     واحلدود العاّمة واخلا�شّ
يتعّلق  ففيما  االإنرتنت.  ظهور  من  طويلة  فرتة  قبل 
االأ�شرّية   / ال�ّشخ�شّية  واحلياة  الّتكنولوجّي  باالبتكار 
ال�ّشابقة  اجلوالت  اأّن  كيف  االجتماع  علماء  در�ص  فقد 
من االبتكار الّتكنولوجّي غرّيت االأداء  يف العمل املنزيل 
احلالة  )ي�شمل  الدعم  االأطفال،  رعاية  املنزل،  )تدبري 
العاطفّية  لالأ�شرة مثل اال�شتماع ل�شكاوى الّزوج و كذلك 
و  زوجها((  مهنة  لتعزيز  الّزوجة  تقّدمه  اّلذي  الّدعم 

اأّثرت على تطّور االأطفال و �شّكلت العالقات االأ�شرّية.
اال�شتمرار يف فهم الّدور اّلذي يلعبه االبتكار الّتكنولوجّي 
بالّن�شبة  مهّم  اأمر  هو  اليومّية  احلياة  على  الّتاأثري  يف 

للعلماء و املرّبني و �شّناع القرار واالأ�شر و االأفراد.
احلياة  على  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري 
ب�شكل واف.  اأمر غري مدرو�ص  واالأ�شرّية هو  ال�ّشخ�شّية 
على  الّتكنولوجيا  ا�شتخدام  تاأثري  حول  العاّمة  البحوث 
اال�شتخدام  تاأثري  اإىل  تتطّرق  االجتماعّية  العالقات 
على  اال�شتخدام  تاأثري  كذلك  و  االأ�شرية  العالقات  على 
اأو�شاع الّطفل. باالإ�شافة اإىل ذلك تطّرق الباحثون اإىل 
املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  تغيري  كيفّية  و  اإمكانّية 
يه  يق�شّ اّلذي  للوقت  و  االأ�شرّي  للّتن�شيق  واالّت�شاالت 
العالقات  لطبيعة  وبالّتايل  بع�شهم،  مع  االأ�شرة  اأفراد 
البحوث  بع�ص  كذلك  االأ�شرّية. هناك  واحلياة  االأ�شرّية 
واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  تاأثري  حول 

على حتويل احلدود بني العاّم و اخلا�ّص.
على  الّتعرف  على  الرّتكيز  نحاول  بحوثنا  بع�ص  يف 
احلياة  على  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري 
تكنولوجيا  ا�شتخدام  ربط  يف  البحث  نحاول  االأ�شرّية. 

االأ�شرّية  احلياة  يف  بالّتغرّيات  واالّت�شاالت  املعلومات 
اأو�شاع  على  تاأثري  لها  اّلتي  ة  / اخلا�شّ العاّمة  واحلدود 
االأ�شرة، وكذلك البحث يف ال�ّشيا�شات واملمار�شات اّلتي 
ُذكر  فكما  االأ�شرة.  �شوؤون  يف  �شون  املتخ�شّ بها  يو�شي 
�شابقا، فاإّن ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات واالّت�شاالت 
مُيكن اأن يكون له تاأثري اإيجابّي على االأ�شر مثل: تعزيز 
العالقات االجتماعّية و الّتحّرر من قيود الّزمان واملكان 
الّتمكني  و  االأ�شرة  اأفراد  بني  لالّت�شال  البديلة  والّطرق 
من تن�شيق االأن�شطة و تطوير �شبكات معلومات اأكرب. كما 
اأّن ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات واالّت�شاالت مُيكن اأن 
يكون له تاأثري �شلبّي على االأ�شر مثل: اقتالع الوقت اّلذي 
يتّم ق�شاوؤه مع االأ�شرة وتقليل الّتوا�شل بني اأفراد االأ�شرة 
و  عزل  و  والّرفاهّية  ّحة  ال�شّ على  ال�ّشلبّية  الّتاأثريات  و 

ت�شجيع ال�ّشلوكيّات الفردّية.
نحاول كذلك الرّتكيز على الو�شع يف قطر و معرفة كيف 
ا�شتخدام  على  املرتّتبة  االجتماعّية  الّتاأثريات  ترتبط 
الّثقايّف  ال�ّشياق  بهذا  واالّت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  اأّن  مبا  و  املحّدد. 
بالّن�شبة  �شواء  حّد  على  عيوب  و  مزايا  له  واالّت�شاالت 
لالأ�شرة، فاإّننا نحاول البحث يف كيفّية ت�شكيل �شيا�شات 
و  املكا�شب  ُيحّقق  اّلذي  اال�شتخدام  ت�شّجع  و ممار�شات 
رر. كما يتّم  تثّبط اأ�شكال اال�شتخدام اّلتي تت�شّبب يف ال�شّ
الّتطّرق يف الّتاأثريات املرتّتبة على ا�شتخدام تكنولوجيا 
االأ�شرّيني  للمعاجلني  بالّن�شبة  واالّت�شاالت  املعلومات 
حماولة  تتّم  كما  االآخرين.  االأ�شرّيني  املمار�شني  و 
الّتوا�شل مع اجلهات الفاعلة على ال�ّشاحة من موؤ�ّش�شات 
الّتعاون  فر�ص  و  البيانات  عن  للبحث  جمعّيات  و 
للم�شاعدة يف االإجابة عن امل�شائل البحثّية الّتالية: )1( 
املعلومات  تكنولوجيا  ال�شتخدام  بالّن�شبة  الو�شع  هو  ما 
تكنولوجيا  توؤّثر  كيف   )2( االأ�شرة؟  يف  واالّت�شاالت 
املعلومات واالّت�شاالت على االأ�شرة ب�شكل اإيجابّي؟ )3( 
كيف توؤّثر تكنولوجيا املعلومات واالّت�شاالت على االأ�شرة 
اإ�شدار  الّنتائج،  اإىل هذه  باال�شتناد  �شلبّي؟ )4(  ب�شكل 

دد. تو�شّيات قد تكون مفيدة يف دولة قطر يف هذا ال�شّ

الح حامدي د. حمّمد ال�شّ
ق�شم نظم معلومات احلا�شوب

عالقة تكنولوجيا 

املعلومات واالّت�شاالت 

بحياة االأ�شرة
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العالق��ة التكاملي��ة بي��ن االإ�ش����الح 

االإداري احلكوم��ي

و تطوي��ر النظ��ام 

املال�ي يف الوح�دات 

احلكومي�����ة
                        

البيئة  يف  املتالحقة  و  احلادة  التغريات  اإن 
بها  ارتبط  وما  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
جتاريا        الدول  بني  املتبادلة  امل�شالح  من 
من  ملواطنيها  الدول  تقدمه  ما  و  وخدميا، 
كل   ، رمزي  مبقابل  اأو  مقابل  دون  خدمات 

ذلك اأثر بو�شوح على الدول النامية واالقت�شاديات النا�شئة باملنطقة العربية ، وكان 
لهذه التغريات اأثر مبا�شر على االأدوات االإدارية ، و تكنولوجيا املعلومات، مقايي�ص 
االأداء ، و كذلك النظم و االإجراءات املحا�شبية ، و كانت هذه التغريات اأكرث و�شوحا 
و �شفافية يف القطاع اخلا�ص مقارنة بالقطاع احلكومي الذي ما زال ي�شتخدم يف 
كثري من الدول العربية ذات االأدوات و االأ�شاليب التي كانت مطبقة يف القرن املا�شي 
اأهمية االإ�شالح االإداري احلكومي ب�شكل عام، و  ، ويف �شوء هذه الظروف ظهرت 
تطوير النظم املالية احلكومية ب�شكل خا�ص حتى تتمكن االإدارات احلكومية من اأداء 
النتائج  اأكرث كفاءة و فاعلية ، و من ثم حتقيق مبداأ امل�شاءلة عن  اأن�شطتها ب�شكل 
املحققة و العمل على تطبيق املعايري الدولية للمحا�شبة يف القطاع العام  .                                                                                   
و من االإ�شالحات التي يجب اأخذها يف االعتبار يف نظام االإدارة العامة حتى ميكن 
حتقيق اأهداف تطوير النظام املايل احلكومي ما يلي:                                                                                  

م�شاءلة  على  القدرة  بالتايل  و  بامل�شوؤولية  ال�شلطة  لتحديد  اإدارية  – تغريات   1   
ال�شلطة التنفيذية اعتمادا على خمرجات الوحدة احلكومية و اأثر ذلك على املجتمع 

                                            .
2 – تغريات حما�شبية من خالل العمل على تطبيق اأ�شا�ص اال�شتحقاق و تطوير نظم 
اإعداد التقارير املالية .                                                                                                    

موازنة  و  املخرجات  مبوازنة  االهتمام  خالل  من  املوازنة  اإعداد  يف  – تغريات   3
الربامج واالأداء  .    

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن العامل اجلوهري ملدى جناح اأي نظام حما�شبي هو يف مدى 
اتباع  اأهمية  هنا ظهرت  ومن  النظام،  هذا  مل�شتخدمي  املطلوبة  للمعلومات  توفريه 
يعك�ص  ب�شكل  احلكومية  للوحدات  املالية  التقارير  تعد  بحيث  اال�شتحقاق  اأ�شا�ص 
العالقة بني املوارد امل�شتخدمة و اأهداف االإدارة ، ثم ربط تلك االأهداف مبقايي�ص 
كمية ملخرجات الوحدة و اأدائها، و ذلك من خالل اإطار متما�شك للمحا�شبة يلبى 
احلد االأدنى من احتياجات االإدارة للمعلومات .                                                                    

ومن هنا ظهرت العالقة الوا�شحة بني �شرورة االإ�شالح االإداري احلكومي و اإ�شالح 
نظامي املحا�شبة و املوازنة يف �شوء تطبيق مدخل املحا�شبة على اأ�شا�ص اال�شتحقاق 
يف اإعداد املوازنة على اأ�شا�ص املخرجات ، و يف �شوء حتول النظام االإداري احلكومي 
اإىل ما يعرف بنظام االإدارة العامة احلديثة ، و الذي ميثل حتول من مفهوم املحا�شبة 
اإىل مفهوم امل�شاءلة، ثم التحول من مفهوم امل�شاءلة اإىل مفهوم الكفاءة .                                                                                                      

ف��ل�����ش��ف��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ام��ة

تتاأ�ش�ص فل�شفة املتطلبات العامة يف احلقل االأكادميي املتقدم على مدى متكني الوعي 
بامل�شوؤولية التعليمية وعالقتها بالفرد، واملجتمع، واالإن�شان، واحلياة يف االأبعاد الفردية 
حد  اإىل  بها  واالإميان  امل�شوؤولية  هذه  اإدراك  للغاية  املهم  ملن  اإنه   . اآٍن  يف  واجلمعية 
اليقني الوا�شح من غري لب�ص ، والثابت من غري زعزعة اأو اهتزاز ؛ اإذ اإن امل�شوؤولية 
رئي�ص  �شوؤال  يف  تتحدد  غاية  وهي  ؛  منها  الغاية  من   – اأ�شا�شًا   – تنبثق  التعليمية 
وجوهري : ملاذا نتعلم ؟ وبرغم و�شوح ال�شوؤال ومبا�شرته فاإن االإجابة عنه قد تكون 
تلبية  اأنها  التعليم على  الغاية من  اإىل  ُينظر  اإذ غالبًا ما  ؛  غري وا�شحة لدى كثريين 
حاجات املجتمع و�شد عوزه يف �شوق العمل . غري اأن االأمر – يقينًا – اأكرب من ذلك 
 : رئي�شة هي  اأركان  اأربعة  التعليمية  للغاية  املعرفة احلديث  لقد حدد جمتمع   . بكثري 
املعرفة ، العمل ، تكوين الذات ، م�شاركة االآخرين يف بناء املجتمع . وقد ًثُبَت موؤكدًا،  
من خالل الر�شد والتحليل والتقومي ، يف املمار�شة االأكادميية العربية اأنها تركز على 
الركنني: االأول والثاين ؛ مهملة الركنني : الثالث والرابع ؛ ال�شاأن الذي ُيك�شب الطالب 
القدرة على التمهن يف تخ�ش�شه فقط من دون وعي رهيف و�شليم بال�شاأن اجلاري يف 
ال�شوؤون الذاتية واملجتمعية . واإنه ملن الن�شفة واملو�شوعية االإقرار باأهمية التمهن يف 
اأن التقوقع يف  اإال  التخ�ش�ص ومراعاة متطلبات �شوق العمل وفق معايريها العاملية ؛ 
هذه الوظيفة وحدها قد مينح الطالب فر�شة عمل  وبع�شًا من املعرفة ؛ غري اأنه يفتقد 
ُر  املجتمع حمليًا ودوليًا ، وُيق�شِّ بناء  وامل�شاركة يف   ، الذات  بناء  – اإمكانية  – غالبًا 
  . اأن يكون   له  ينبغي  اأو كما   ، ال�شحيح  الق�شايا املختلفة على وجهها  كثريًا يف فهم 
وهذا عينه هو جوهر غاية املتطلبات العامة ولب فل�شفتها ؛ اإذ تعمد اإىل اال�شتغال على 
؛ بحيث متثل قاعدًة معرفيًة  االأكادميية جمتمعًة  التعليمية  للعملية  الوظيفية  االأركان 
وثقافيًة وعلميًة ومهاريًة مت�شعًة وعميقًة مُتكن الطالب من اجتياز مقررات التخ�ش�ص 
بحكمة واقتدار مانحًة اإياه اأ�شباب النجاح والتفوق . غري اأنها – فوق ذلك واأهم منه 
وا�شتقاللها من خالل  ال�شخ�شية  الذات و�شقل  ببناء  – تق�شد ق�شدًا متكني وعيه  
ِّ واخل�شيب يف تنوعه ثقافيًا واإ�شالميًا وتاريخيًا واجتماعيًا واإن�شانيًا  الزاد املعريف الرثَّ
وعلميًا ، واإمكانيات التفكري املنهجي يف مناحيه : النقدية ، واالإبداعية ، والتاأملية ...، 
والرتاكم املهاري يف االت�شال ونظم املعلومات وال�شلوك اللغوي عربيًا واأجنبيًا...، وغري 
ذلك مما ُيبنى عليه برنامج املتطلبات العامة ؛ ال�شاأن الذي يكفل له �شالمة الفهم، 
وقوة االإدراك ، ويقني الروؤية ، و�شواب املوقف يف ال�شاأن اجلاري حياتيًا وجمتمعيًا ، 
حمليًا ودوليًا ؛ وهو ما يجعل منه عن�شرًا حيويًا وفاعاًل وموؤثرًا يف عالقاته املجتمعية 
فاعاًل  طرفًا  املجتمع  اأو  هو  يكون  مهم  اأمر  لكل  االإيجابية  ا�شتجابته  عرب  واالإن�شانية 
عالقتها  تكون  بحيث  ؛  للطالب  واملهارية  والعلمية  املعرفية  القاعدة  تو�شيع  اإن   . فيه 
ها وجتذرها  بالتخ�ش�ص اأ�شبه ما يكون بعالقة قاعدة الهرم املت�شعة والعميقة يف ر�شوِّ
براأ�شه ال�شامخ وامل�شرئب اإىل الطموح والعلياء ، لهو غاية حكيمة مق�شودة لذاتها يف 
الفرد  تكوين  ر�شالتها يف  باأهمية  منها  اإدراكًا  واملتطورة  االأكادميية احلديثة  البيئات 
واملجتمع  و�شياغة قدراته على الفهم والوعي واحلكم على االأ�شياء واملواقف والق�شايا 
املهمة ذاتيًا وجمتمعيًا، بل وقيادة املجتمع اإىل الروؤية ال�شائبة واتخاذ القرار ال�شليم  
يف مثل هذه ال�شوؤون . ذلك هو فحوى التاأ�شي�ص الكلي والعميق لفل�شفة املتطلبات العامة 
التي توؤمن اأن املعرفة �شلطة ، واأن ال�شلطة قوة ، واأن القوة واحدة من اأهم اأ�شباب بناء 
املجتمعات واحل�شارات املتقدمة واحلديثة يف عاملنا املعا�شر الذي نعزم – بكل يقني 

– على اأن نكون بع�شًا منه ننفعل به ون�شارك فيه .

االأ�شتاذ الدكتور
اأحمد حممود حممد يو�شف

الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن عبدال�صالم
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مقدمة:
الن�شف  يف  اأمريكا  يف  االأعمال  ريــادة  تعليم  ظهر 
بدايته  يف  اقت�شر   وقد  املا�شي،  القرن  من  الثاين 
عــلــي كــلــيــات وجــامــعــات حمـــــددة. وكــغــريهــا من 
البداية حتديات  قابلتها يف  التجارب اجلديدة فقد 
اإدماجها  اآراء تعار�ص  اأهمها يف وجود  كبرية، متثل 
يف املناهج التعليمية للمدار�ص واجلامعات، لفر�شية 
جينيا  املوروثة  املهارات  من  الريادة  “اإن  موؤداها: 
وبالتايل  التعليم”.  خالل  من  اكت�شابها  ميكن  وال 
وفقا لهذه الفر�شية  يولد رائد االأعمال وال ي�شنع. 
))Entrepreneurs are born not made وهي االآراء 
نف�شها التي كانت ت�شاق �شد تعليم القيادة االإدارية 
علي  االأعمال  واإدارة  عامة  ب�شفة   )Leadership(
الزمن ويف �شوء  اأنه مع مرور  اإال  وجه اخل�شو�ص. 
النتائج اجليدة التي حققتها التجارب االأوىل لتعليم 
ريادة االأعمال بداأت تتبدد بع�ص ال�شكوك حول هذه 
امل�شاألة يف الواليات املتحدة االأمريكية، فازداد عدد 
اجلامعات واملعاهد التي تقدم برامج ريادة االأعمال 
واأ�شبح هناك ما يزيد على 1600 كلية و جامعة يف 
مقررا   220 على  يربو  ما  تدر�ص  املتحدة  الواليات 
تعليم  ذلك  بعد  وانت�شر  االأعمال.  ريادة  يف  درا�شيا 
اأ�شيا  �شرق  اأقا�شي  اإيل  ثم  اأوربــا  االأعمال يف  ريادة 
دول  وبع�ص  اجلنوبية  وكوريا  وال�شني  اليابان  مثل 
تقدم  التي  الكليات  عــدد  بلغ  حتى  االأخــرى  العامل 
برامج ريادة اأعمال علي امل�شتوى العاملي اإيل  3000 

.  2013 Morris كلية
ريــادة  تعليم  فــان  العربية  للجامعات  وبالن�شبة 
قليل  عدد  يوجد  حيث  بدايته،  يف  يــزال  ال  االأعمال 
تدري�ص  عاتقها  على  اأخـــذت  التي  اجلامعات  مــن 
االأعمال كمقررات يف بع�ص كليات االقت�شاد  ريادة 
عملت  اجلامعات  بع�ص  اأن  كما  االإداريـــة،   والعلوم 
قطر  كجامعة  االأعــمــال  لريادة  مراكز  اإن�شاء  علي 
�شعود  امللك  وجامعة  بقطر  االأطلنطي  �شمال  وكلية 
االإ�ــشــارة  جتــدر  وممــا  ال�شعودية.  العربية  باململكة 
اإليه اأن هذه اجلامعات ما زالت يف مراحلها االأوىل 
بعد  ت�شل  مل  لــذلــك  ونتيجة  املــجــال،  هــذا  �شمن 
امل�شتويات  من  م�شتوى  الأي  الــدرجــات  منح  ملرحلة 

املوؤهلة  املراكز  تن�شئ  اأنها مل  كما  املوجودة �شمنه، 
الذي  بالقدر  اأعمال  رواد  وتدريب  لتاأهيل  واملهياأة 
ريادة  برامج  كانت  وملا  الــدول.  تلك  حاجات  يوائم 
االأعمال تت�شم باأهمية كبرية وملا لها من اآثار ايجابية 
على املجتمعات، لذا ياأتي هذا املقال حماوال باإيجاز 
بيان مفهومها وفوائدها املختلفة واأهميتها بالن�شبة 

للمجتمعات العربية.

اأول: مفهوم تعليم ريادة الأعمال: 
ـــادة  ري تــعــلــيــم  مــفــهــوم  ــد  لــنــا حتــدي يت�شنى  حــتــى 
 )Entrepreneurship Education( االأعـــمـــال 
ــال  ــم ــــادة االأع ــن حتــديــد مــفــهــومــي ري ــد لــنــا م ال ب
االأعــــمــــال  ورائـــــــد   )Entrepreneurship(
فلها  االأعمال  لريادة  بالن�شبة   .)Entrepreneur(
 )  Cantillon( العامل  تعريف  منها  تعريفات  عــدة 
حيث عرفها باأنها: “ التوظيف الذاتي بغ�ص النظر 
املخاطر  حتمل  مع  وذلــك  االجتــاه،  اأو  الطبيعة  عن 
وتنظيم عوامل االإنتاج الإنتاج �شلعة اأو خدمة مطلوبة 
االقت�شاديان  اخلــبــريان  عرفها  كما  الــ�ــشــوق.  يف 
 Frank و   Joseph Schumpeterشومبيرت� جوزيف 
Knight باأنها: “عملية ابتكار وتطوير طرق واأ�شاليب 

باالإ�شافة  التجارية”.  الفر�ص  ال�شتغالل  جديدة 
باأنها  االأوروبـــي  االإحتــاد  وثائق  عرفتها  فقد  لذلك 
“االأفكار والطرق التي متكن من خلق وتطوير ن�شاط 
االإبــداع  اأو  واالبتكار  املخاطرة  مزج  طريق  عن  ما 
موؤ�ش�شة جديدة  وذلك �شمن  الت�شيري  والفاعلية يف 
ريادة  تعريف  اأن  �شبق  مما  لنا  يت�شح  قائمة”.  اأو 
االأعمال يرتكز علي اأربعة م�شائل رئي�شة: هي االإبداع 
يف  والفاعلية  االإنــتــاج  واأ�شاليب  طــرق  يف  واالبتكار 
ا�شتغالل املوارد والت�شغيل الذاتي واال�شتعداد لتحمل 
فهو  االأعمال  رائــد  ملفهوم  بالن�شبة  واأمــا  املخاطر. 
االإرادة  لديه  الذي  ال�شخ�ص  ل�شومبيرت”ذلك  وفقا 
اأو اخرتاع جديد  والقدرة علي حتويل فكرة جديدة 
يف  االأ�شا�ص  هو  االأعمال  فرائد  ناجح”.  ابتكار  اإيل 

كل هذه امل�شائل االأربعة.  
االأعــمــال  ورائـــد  االأعــمــال  ريـــادة  كــان مفهومي  اأذا 
والقدرة  والتجديد  واالإبــداع  االبتكار  علي  يرتكزان 

علي حتويل ذلك اإيل عمل ناجح، فان مفهوم تعليم 
للمعارف  نقال  يــكــون  اأن  يــعــدو  ال  االأعــمــال  ـــادة  ري
واملهارات اخلا�شة بالريادة للطالب بغر�ص تاأهيلهم 
ريــادة  تعليم   )2006(  Fayolle عــرف  لــذا  لذلك 
االأعمال على اأنها  :”هي جمموعة الربامج التعليمية 
مبعارف  الــطــالب  لتزويد  تــهــدف  الــتــي  والــرتبــويــة 
وال�شفات  اخل�شائ�ص  تطوير  علي  تعمل  ومهارات 
م�شاريع  اإنــ�ــشــاء  مــن  يتمكنوا  لــكــي  لــهــم  الــذاتــيــة 
كما  درا�شتهم.   اإكمال  بعد  بهم  خا�شة  ا�شتثمارية 
الربامج  جمموعة  اأنها  علي    )2000(  Fiet عرفها 
التعليمية التي ت�شتخدم فيها االأن�شطة املعتمدة علي 
االأعمال.   ريادة  ومهارات  فنون  لتدري�ص  النظريات 
ريادة  تعليم  اأن  ال�شابقني  التعريفني  من  واملالحظ 
فقط  العلمية  املعارف  نقل  علي  يقت�شر  ال  االأعمال 
و�شمات  مهارات  الطالب  اإك�شاب  اإيل  يتعداها  بل 
اجتاهاتهم  يف  ايجابي  تاأثري  لها  يكون  وخ�شائ�ص 
قادرين  ي�شبحوا  بحيث  التخرج،  بعد  و�شلوكياتهم 
ــول مبتكرة  ــل ــة وح ــي ــداع اإب ــاأفــكــار  ب االإتـــيـــان  عــلــي 
الواقع  اأر�ص  واخرتاعات مفيدة قابلة للتطبيق علي 
للموارد االقت�شادية يف  االأمثل  ت�شهم يف اال�شتغالل 
توفري  يف  �شاهم  قد  يكون  بذلك  فهو  جمتمعاتهم. 
التخ�ش�ص ولغريهم من  فر�ص عمل خلريجي هذا 
العاطلني عن العمل، وعمل على زيادة الناجت املحلي 
يف  و�شاعد  للموارد  االأمــثــل  اال�شتغالل  خــالل  مــن 

حتقيق التنمية االقت�شادية يف املجتمعات. 

ثانيا: الفوائد املتوقعة من تعليم ريادة الأعمال
كــبــريًا من  اهــتــمــامــا  االأعـــمـــال  ريــــادة  تعليم  لــقــي 
اجلامعات يف خمتلف دول العامل حيث انعك�ص ذلك 
اإعداد برامج تعليمية واإجراء درا�شات  االهتمام يف 
غطت  عمل  وور�ــص  تدريبية  دورات  وتنظيم  بحثية 
وجود  على  يربهن  مما  وفروعه.  موا�شيعه  غالبية 
فوائد متوقعة ونتائج ايجابية مرجوة من هذا النوع 
ريــادة  تعليم  ميكن  اأوال  ياأتي:  ملا  وفقا  التعليم  من 
واملحا�شبة  االقت�شاد  دمــج  من  الطالب  االأعــمــال 
والت�شويق والتمويل وبع�ص الوظائف االإدارية االأخرى 
اجلديدة  االأعمال  ملن�شاأة  العمل  خطة  ت�شميم  يف 

تعليم ريادة االأعمال يف اجلامعات: 

احل��ل الناجح مل�ش��اكل البطال��ة يف املجتمع��ات العربية
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حــاالت  درا�ــشــة  يف  وتنفيذها   Business Plan((
تقوية  يف  ي�شاعد  ممــا  احلقيقي  الــواقــع  يف  عملية 
ثانيا:  عملية  واأمثلة  بتجارب  الدرا�شية  مناهجهم 
تزود الطالب مبهارات اتخاذ القرار والتي متكنهم 
اأعمال خا�شة  تاأ�شي�ص منظمة  وت�شهل عليهم عملية 
يف  اأ�شهمت  قــد  تكون  وبــذلــك  تخرجهم.  بعد  بهم 
اجلديدة  االأعــمــال  منظمات  اإن�شاء  حركة  تن�شيط 
التنمية  يف  ت�شهم  بدورها  والتي  اخلرجني  بوا�شطة 
تعليم ريادة  ي�شاعد  ثالثًا:  االقت�شادية ملجتمعاتهم. 
مــن قاعات  االإبــداعــيــة  االأفــكــار  نقل  االأعــمــال علي 
ت�شهم  وبالتايل  االأ�شواق  اإيل  باجلامعات  الدرا�شة 
وجمتمع  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  بني  عالقة  خلق  يف 
نقل  يف  االأعمال  ريادة  تعليم  ي�شهم  رابعا  االأعمال. 
والتكنولوجيا  االأعــمــال  بــريــادة  اخلا�شة  املــعــارف 
النامية  لــلــدول  املتقدمة  الـــدول  مــن  لها  املــالزمــة 
واأع�شاء  التعليمية  املناهج  تبادل  عملية  خالل  من 
ريادة  تعليم  يرثي  رابعا:  والطالب.  التدري�ص  هيئة 
جديدة  تعليم  واأ�شاليب  بطرق  اجلامعات  االأعمال 
غري اعتيادية وذلك العتمادها علي مناهج واأ�شاليب 
ريادة  تعليم  ي�شهم  تعليم خمتلفة. خام�شًا:  وو�شائل 
االأعمال يف بناء فكر وثقافة العمل احلر لدى دار�شي 
اإن�شاء  جتاه  مييلون  يجعلهم  مما  التخ�ش�ص  هذا 
واأ�شاليب  نــوع  يف  باالبتكار  تتميز  جديدة  م�شاريع 
املخاطرة.  حتمل  علي  القدرة  مع  والت�شويق  االإنتاج 
املناهج  يعترب من  االأعمال  ريادة  تعليم  اأخريا: فان 
اإىل  الهادف  التطبيقي  التعليم  يف  باإحلاح  املطلوبة 
متزنة  ب�شخ�شية  تت�شم  تعليمية  خمرجات  تقدمي 
جتمع بني املوؤهالت العلمية والتطبيقية لت�شهم ب�شكل 

ناجح يف حتقيق التنمية.    
 يت�شح مما �شبق اأن تعليم ريادة االأعمال مبني علي 
املهارات  وتطور  تنمية  يف  كبري  دور  وجــود  فر�شية 
اأكرث  وجعلهم  االأعمال  لــرواد  ال�شخ�شية  وال�شمات 
�شركات  لتاأ�شي�ص  الــطــالب  مــن  غريهم  مــن  ميال 
خا�شة بهم. ويوؤكد ذلك العديد من الدرا�شات التي 
االأعمال  ريــادة  لتعليم  ايجابي  تاأثري  وجود  الحظت 
منظمات  تاأ�شي�ص  نحو  اخلريجني  اجتــاهــات  علي 
املنظمات  تلك  اأداء  اأعمال جديدة، ومدي اختالف 
غري  من  باخلريجني  املوؤ�ش�شة  املنظمات  اأداء  عن 
من  العديد  تو�شلت  وقد  االأعمال.  ريــادة  تخ�ش�ص 
هذه الدرا�شات اإيل وجود تاأثري ايجابي لتعليم ريادة 

االأعمال علي اأن�شطة ريادة االأعمال يف املجتمعات.

للمجتمعات  الأعــمــال  ريــادة  تعليم  اأهمية  ثالثا:   
العربية: 

اقت�شادية  م�شاكل  العربية من  الدول  غالبية  تعاين 
الفقر،  مــعــدالت  ــفــاع  وارت البطالة،  اأهمها  كثرية 
وانخفا�ص معدالت النمو االقت�شادي، واالختالل يف 
االأكرث  البطالة هي  وتعد م�شكلة  املدفوعات.  ميزان 
الــدول  عن  املتوفرة  البيانات  ت�شري  حيث  اإحلــاحــا 
العربية اإيل اأن معدالت البطالة يف بع�ص الدول مثل: 
م�شر وال�شودان واملغرب واليمن قد ت�شل اأيل اأكرث 
من 25%. مما اأدى اإيل فقر اأ�شر العاطلني عن العمل 
وحرمان جمتمعاتهم من م�شاهمتهم يف االإنتاج لو مت 
توظيفهم يف اأي ن�شاط اقت�شادي. كما اأدت معدالت 
املــخــدرات  جــرائــم  انت�شار  اإيل  املرتفعة  البطالة 
واأمرا�ص جمتمعية اأخرى. وكنتيجة طبيعية للبطالة 
جند اأن معدالت النمو االقت�شادي منخف�شة جدا يف 
العديد من الدول العربية بحيث ال تتعدي يف اأح�شن 

حاالتها اإل %5. 
العربية  الدول  اقت�شاديات  فاإن  تقدم  ملا  باالإ�شافة 
اأدى  الذي  االأمر  االأعمال،  رواد  قلة عدد  تعاين من 
اإيل �شح املنتجات الوطنية، مما جعلها تعتمد بدرجة 
من  اال�شتهالكية  ال�شلع  اأب�شط  ا�شترياد  علي  كبرية 
اخلارج وما يرافق ذلك من تكلفة اقت�شادية عالية 
تتمثل يف ا�شتنزاف احتياطياتها من النقد االأجنبي 
اأو تخ�ش�ص  اأن توجه  ينبغي  والتي كان  ب�شكل كبري 
عملية  يف  ت�شاهم  التي  الراأ�شمالية  ال�شلع  ال�شترياد 
يحدث  االإنتاج.  قاعدة  وتو�شيع  الراأ�شمايل  الرتاكم 
الــدول  من  العديد  متتع  من  الرغم  على  ذلــك  كل 
العربية مبوارد اقت�شادية كبرية غري م�شتغلة وموارد 
ب�شرية موؤهلة ومدربة تبحث بجدية عن من يوفر لها 

فر�شة عمل.
وقد  واحللول  االأ�شباب  متعددة  يبدو  كما  فامل�شكلة 
الب�شري  اإعطاء راأ�ص املال  اأ�شبابها عدم  اأحد  يكون 
لهذه  التنمية  وبــرامــج  خطط  يف  الكايف  االهتمام 
التكوين  من  احلل  بع�ص  ياأتي  قد  وبالتايل  الــدول. 
الربامج  خــالل  مــن  الب�شري  ــال  امل لــراأ�ــص  النوعي 
رواد  ت�شنع  التي  املنا�شبة  والتدريبية  التعليمية 

جمال  يف  االإبداعية  االأفكار  ميلكون  موؤهلني  اأعمال 
فاحلاجة  لهم.  االقت�شادية  البيئة  وتهيئة  االإنتاج 
ملحة قبل اأي وقت م�شى الإدراج تعليم ريادة االأعمال 
يتم  اأن  ميكن  بحيث  العربية  اجلامعات  مناهج  يف 

ذلك علي عدة م�شتويات:
م�شتوى احلد االأدنى اأو االأ�شا�شيات: وذلك باأن تدر�ص 
ريادة االأعمال كمقررات يف غالبية الكليات يزود من 
الكليات  خمتلف  مــن  اجلامعات  خريجي  خاللها 
بــاحلــد االأدنــــى مــن املــعــارف واملـــهـــارات يف جمال 
تاأ�شي�ص  من  ميكنهم  الذي  وبالقدر  االأعمال،  ريادة 
اأن  ميكن  كما  ذلك.  اأرادوا  اإن  بهم  خا�شة  م�شاريع 
يتم �شمن هذا امل�شتوى اإن�شاء مراكز خا�شة لريادة 
االأعمال تعمل علي ن�شر ثقافة ريادة االأعمال و�شط 
املجتمعات وتقدم برامج تدريبية وكور�شات ق�شرية. 
االإدارة  كليات  فيه  تقوم  حيث  املتو�شط:  امل�شتوى 
مبنح  املختلفة  العربية  اجلامعات  يف  واالقت�شاد 
ت�شمم  االأعمال  ريادة  تخ�ش�ص  يف  علمية  درجات 
من  الــغــر�ــص  تــخــدم  �شحيحة  بــ�ــشــورة  مناهجها 

اإن�شائها. 
متخ�ش�شة  كليات  باإن�شاء  وذلك  االأعلى:  امل�شتوى 
لتاأ�شي�ص  اخلريجني  توؤهل  االأعمال  ريــادة  تعليم  يف 
والطبية  الهند�شية  القطاعات  خمتلف  يف  م�شاريع 

والزراعية وم�شاريع اخلدمات املختلفة.

دكتور يعقوب علي جانقي
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يعد ف�شل من�شاآت االأعمال Corporate Failure  �شمة 
العديد  منها  تعاين  وظــاهــرة  الع�شر،  �شمات  من 
بلد  على  مق�شورة  لي�شت  فهي  الــعــامل،  دول  مــن 
العامل  بلدان  لت�شمل معظم  امتدت  بل  بذاته،  معني 
املتقدم والنامي على حد �شواء. ونظرًا ملا ينجم عن 
الف�شل من اأ�شرار مادية ومعنوية بالغة، فقد ت�شدر 
العديد  وُبذلت  املعا�شر،  االإداري  الفكر  اهتمامات 
تــارة  االأعــمــال،  بيئات  خمتلف  يف  املــحــاوالت  مــن 
العالج  اأ�شاليب  واقــرتاح  اأ�شبابه  ت�شخي�ص  بهدف 
به  للتنبوؤ  كمية  مناذج  بناء  بهدف  وتــارة  املنا�شبة، 
�شواء  اآثاره  درا�شة  بهدف  اأخرى  وتارة  وقوعه،  قبل 
االقت�شاد  م�شتوى  اأو  الكلي  االقت�شاد  م�شتوى  على 
الفكر  اأدبيات  يف  الف�شل  مفهوم  ويرتبط  اجلزئي. 
نا�شئًا  الف�شل  يكون   فقد  اأ�شبابه،   بطبيعة  االإداري 
عوامل  اأو  مالية  عوامل  اأو   اقت�شادية  عوامل  عن 
لهذه  �شريع  عر�ص  يلي  وفيما  وتنظيميه.   اإداريـــة 

االأنواع  الثالث من الف�شل.
:ECONOMIC FAILURE الفشل االقتصادي

فيها  تعجز  الــتــي  احلــالــة  هــو  االقــتــ�ــشــادي  الف�شل 
تكفي  عملياتها  مــن  ــــرادات  اإي توليد  عــن  املن�شاأة 
وقد  االأمــوال.   تكلفة  ذلك  تكاليفها مبا يف  لتغطية 
ت�شاب املن�شاأة بهذا النوع نتيجة عدم اإنتاج ما ميكن 
بيعه من �شلع اأو خدمات، اأو نتيجة عدم التنا�شق بني 
تكاليف االإنتاج وا�شرتاتيجية الت�شعري اأو نتيجة عدم 
كفاءة االإدارة.  وهناك بع�ص الظواهر التي تدل على 
تعر�ص املن�شاأة للف�شل االقت�شادي، ومنها على �شبيل 
املثال اأن يكون م�شتوى الن�شاط باملن�شاأة دون م�شتوى  
العائد املحقق على  يكون معدل  واأن  التعادل،  نقطة 
ا�شتثمارات املن�شاأة اأقل من معدالت العائد املحققة 
على اال�شتثمارات يف املن�شاآت االأخرى املماثلة، كما 
امل�شتثمرة  االأمــوال  اأ�شحاب  مبتطلبات   يفي  ال  اأنه 

باملن�شاأة.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن الف�شل االقت�شادي ال يرتتب 
اإىل  تــوؤدي  التي  القانونية  االإجـــراءات  اتخاذ  عليه  
اإ�شهار اإفال�ص املن�شاأة وت�شفيتها بحكم القانون، فهو 
يحدث ب�شرف النظر عن مقدرة املن�شاأة على �شداد 
التزاماتها امل�شتحقة للغري. ومبعنى اآخر، فقد توجد 
�شنوات  لعدة  االقت�شادي  الف�شل  من  تعاين  من�شاأة 
الكافية  بال�شيولة  حتتفظ  فهي  ذلك  ومع  متتالية، 
يف  االأجــل  ق�شرية  التعاقدية  بالتزاماتها  للوفاء 

مواعيد ا�شتحقاقها وبالتايل فال يوجد مربر 
الإ�شهار اإفال�شها. بيد اأن هذا الو�شع قد 

عندما  وال�شيما  طوياًل،  يــدوم  ال 
بحلول  املن�شاأة  هذه  تفاجئ 

ــعــاد �ـــشـــداد اأحـــد  مــي
طويلة  الــديــون 

االأجل.

 FAINANCIAL FAILURE الفشل المالي
القيمة  بانخفا�ص  ترتبط  حالة  هو  املــايل  الف�شل 
قيمتها  عن  اال�شتمرار  حالة  يف  للمن�شاأة  احلقيقية 
�شنة  من  اخل�شائر  تراكم  نتيجة  الت�شفية  حالة  يف 
زيادة  ذلك  على  ويرتتب  املال.  راأ�ص  وتاآكل  الأخرى 
الدائنني  جتــاه  للمن�شاأة  الكلية  االلــتــزامــات  قيمة 
حــال  يف  الأ�ــشــولــهــا  الــعــادلــة  القيمة  عــن  واملــــالك 
ت�شفيتها، وبالتايل ظهور �شايف ثروة املالك بقيمة 
�شالبة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن حالة الف�شل املايل ال 
حتدث ب�شورة مفاجئة مثل احلوادث،  ولكنها تعك�ص 
ونق�ص  الــرتاكــمــات  مــن  ملجموعة  النهائي  الــنــاجت 
ال�شيولة والتي تتطور- يف حالة عدم االهتمام بها - 
من و�شع �شيء اإىل و�شع اأكرث �شوءًا اإىل اأن ت�شل اإىل 

حالة الف�شل املايل.
وبالرغم من اأن الف�شل املايل يعد حدثًا مكلفًا للغاية  
هناك  اأن  اإال  املن�شاأة،  انهيار  طياته  يف  يحمل  وقد 
الف�شل  اأن  تعتقد  التي  احلديثة  الــدرا�ــشــات  بع�ص 
املايل لي�ص كله م�شاوئ، واإمنا قد يتمخ�ص عن بع�ص 
املنافع التي توؤدي اإىل حت�شني اأداء املن�شاأة واإقالتها 
اإىل  الدرا�شات  نتائج هذه  اأ�شارت  من عرثتها. وقد 
اإجراء تغيريات جذرية يف  اأن هذه املنافع تتمثل يف 
�شفوف القيادات االإدارية احلالية واأ�شاليب الرقابة 
يف  تعديالت  اإجــراء  اإىل  باالإ�شافة  العمليات،  على 
مع  للمن�شاأة  العامة  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجيات 

ح�شن ا�شتغالل املوارد املتاحة.

  MANAGERIAL FAILURE الفشل اإلداري
يق�شد بالف�شل االإداري انخفا�ص كفاءة اأداء الهيئة 
�شلبية  اأعمال  نتائج  اإىل حتقيق  يــوؤدي  ــة مبا  االإداري
�شعف  ويت�شمن  املن�شاأة.  عمليات  تدهور  يف  ت�شهم 
مبا  التنبوؤ  يف  ف�شلها  رئي�شة   ب�شفة  االإدارة  كفاءة 
على  القدرة  عدم  ثم  ومن  امل�شتقبل،  يف  يحدث  قد 
وتعديل  اخلــارجــيــة،  البيئة  مــع  ــواءمــة  وامل التكيف 

اخلــطــط وفــقــًا ملــا يــطــراأ من 
اأحداث غري متوقعة.

ال�شدد  هــذا  ويف 
نتائج  ت�شري 

بع�ص 

كل  بني  وتــاأثــر  تاأثري  عالقة  وجــود  اإىل  الــدرا�ــشــات 
اأداء   انخفا�ص  العليا وبني  االإدارة  من �شعف كفاءة 
النهاية  املن�شاأة، وذلك يف اجتاه حلزوين يف�شي يف 
�شعف  على  يرتتب  جهة  فمن  املن�شاأة،  اإفال�ص  اإىل 
معاجلة  نظم  يف  ق�شور  وجود  العليا  االإدارة  كفاءة 
ا�شرتاتيجية غري  قرارات  اتخاذ  ثم  ومن  البيانات، 
حتقيق  على  الــقــدرة  عــدم  اإىل  باالإ�شافة  �شليمة، 
رغــبــات اأ�ــشــحــاب املــ�ــشــالــح اخلــارجــيــة وبــالــتــايل 
انخفا�ص جاذبية املن�شاأة وتدهور �شورتها الذهنية، 
املن�شاأة.  اأداء  تدهور  اإىل  بــدوره  يــوؤدي  الــذي  االأمــر 
اأداء املن�شاأة يف حد  اأخرى فاإن انخفا�ص  ومن جهة 
ذاته يوؤدي اإىل  تقل�ص االإمكانيات املادية بها، ف�شاًل 
عن هجرة اخلربات االإدارية بحثًا  عن فر�ص عمل 
اأف�شل، االأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل مزيد من �شعف 
يف  التبادلية  العالقة  هذه  وت�شتمر  االإدارة.  كفاءة 

دائرة مفرغة اإىل اأن تنتهي بانهيار املن�شاأة.

االأعم��ال من�ش��اآت  ف�ش��ل  مفاهي��م  ح��ول 

د. وليد حممد عبد العزيز 
ق�شم اإدارة  االأعمال 
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مقدمة:
مما ال �شك فيه اأن عاملنا قد �شهد منذ نهايات القرن 
تقنية  جماالت  يف  وملمو�شًا  �شريعًا  تطورًا  املا�شي 
ظهر  التطور،  لهذا  وكنتاج  واالت�شاالت.  املعلومات 
واإ�شافة  عظيمة  فر�شة  و�شكل  االإلكرتوين  التعليم 
فاأ�شبحت  وكمًا،  كيفًا  التعليم  ملوؤ�ش�شات  كبرية 
على  كبرية  ب�شورة  تعتمد  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
برامج التعليم االإلكرتوين اأو ما يعرف باأنظمة اإدارة 
 .)Learning Management Systems( التعلم 
املعلومات  تقنية  اأن  جند  االآخر  الطرف  على  ولكن 
اجلديدة  التحديات  من  العديد  جلبت  قد  احلديثة 
التحديات  تلك  من  االإلكرتوين.  التعليم  جمال  يف 
املتعددة  الو�شائط  على  االإلكرتوين  املحتوي  اعتماد 
)ن�شو�ص، ر�شومات، �شور، فيديو و�شوت( وهو ما 
بالو�شائط  االإنرتنت  �شفحات  بناء  يعرف يف جمال 
التعليم  اأثرى  الو�شائط  هذه  ظهور  الفائقة. 
اأفرز  اأنه  اإال  املحتوى،  بالتنوع يف عر�ص  االإلكرتوين 
اأو  نف�شه،  املحتوى  تقدم  اأنها  وهي  مهمة  م�شكلة 
املتعلمني  كل  اإىل  نف�شها  الو�شالت  ت�شفح  جتربة 
�شواء  بينهم،  الهائلة  الفروقات  عن  النظر  بغ�ص 
اأم  املهارات،  اأم  التعلم،  اأ�شاليب  اأم  املقدرات،  على 
ال�شفات  من  غريها  اأم  االأهداف،  اأم  الرغبات، 
هنا  ومن  بع�ص.  عن  بع�شهم  للمتعلمني  املميزة 
اإلكرتوين  تعليم  اأنظمة  اإىل  امللحة  احلاجة  ظهرت 
متت  وقد  املختلفة.  املتعلمني  ورغبات  حاجات  تلبي 
باأنظمة  يعرف  ما  با�شتحداث  احلاجات  تلك  تلبية 
 Adaptive Electronic( التعليم االإلكرتوين املتكيفة

. )Learning Systems
 

مفهوم اأنظمة التعليم الإلكرتوين املتكيفة:
على  واملعتمدة  املتكيفة  االإلكرتوين  التعليم  اأنظمة 
مالءمًة  اأكرث  تكون  اأن  ميكن  الفائقة،  الو�شائط 
االإلكرتوين  التعليم  بيئة  من  الفردي  للتعليم 
التقليدية، حيث جند اأن يف االأخرية يتم اإعطاء جميع 
وروابط  الو�شائط  نف�ص  مع  املحتوى  نف�ص  الطالب 
»مقا�ص  مفهوم  ت�شكل  ما  غالبًا  والتي  الت�شفح، 
ا�شتيعاب  كيفية  تختلف   .« اجلميع  ينا�شب  واحد 
نف�ص  يدر�شون  والذين  الواحد  ال�شف  يف  الطالب 
املنهج، ويرجع ذلك اإىل عدة عوامل؛ اأهمها: املعرفة 
 )Learning Style( ال�شابقة للطالب، اأ�شلوب التعلم
التدري�ص،  طرق  يف  العريقة  النظريات  اأحد  وهو 
وبناًء على هذه النظريات كل متعلم له اأ�شلوب معني 
يف فهم وا�شتيعاب املعلومات، على �شبيل املثال هناك 
متعلم ب�شري )يتعلم بال�شور والر�شومات واالألوان( 
واآخر لغوي اأو ن�شي )يتعلم بقراءة الن�شو�ص( ، اأو 

اأو   ، اإدراكي/حركي )يحفظ احلقائق ويعمل بيده( 
متعلم  اأو  املناق�شة(،  ويحب  بال�شمع  يتعلم   ( �شمعي 
عاملي بحيث يريد اأن ياأخذ فكرة عامة عن املو�شوع 
يف�شل  اآخر  اأو  التفا�شيل.  درا�شة  يف  يبداأ  ثم  كله، 
 ، بالت�شل�شل  الثاين  اإىل  االأول  الدر�ص  من  ينتقل  اأن 

وهكذا.

طريقة عمل اأنظمة التعليم الإلكرتوين املتكيفة:
بتف�شيل  املتكيفة  االإلكرتوين  التعليم  اأنظمة  تقوم 
واحتياجاته،  قدراته،  ح�شب  على  املتعلم  يراه  ما 
توفري  خالل  من  وذلك  تعلمه  واأ�شلوب  ورغباته 
له. هذا  االأكرث مالءمة   التي هي  الت�شفح   روابط 
على  اال�شتدالل  على  قادرا  النظام  يكون  اأن  يتطلب 
نحو فعال الحتياجات املتعلم. وتعتمد اأنظمة التعليم 
االإلكرتوين املتكيفة عند ت�شميمها على ثالثة مناذج 
لتقدمي عر�ص  البع�ص  بع�شها  تتفاعل مع  )قوالب( 
تعليمي مف�شل على ح�شب املتعلم وبناء على اأهداف 

وحمتويات املادة التعليمية.
يقوم   :)Student Model( الطالب 1-    منوذج 
طالب  لكل  معني  قالب  �شنع  بعملية  النظام 
ت�شكل  والتي  ال�شخ�شية  معلوماته  على  يحتوي 
�شورة للطالب لدى النظام. و يحتوي اأي�شا على 
معلومات عن خلفية املعرفة لدى الطالب، واأ�شلوب 
عملية  وتتم  اهتماماته.  و  لديه  املف�شل  التعلم 
مبا�شر  ب�شكل  وحتديثها  الطالب  معلومات  جمع 
ففي  ومتغرية.  مبا�شرة  غري  بطريقة  اأو  وثابت 
قبل  من  الطالب  �شوؤال  يتم  املبا�شرة  احلالة 
املعلومات  جمع  و�شائل  با�شتخدام  النظام 
واالختبارات  ال�شخ�شية،  للمعلومات  كاال�شتبيان 
اأمناط  واختبارات  ال�شابقة،  املعرفة  لتحديد 
من  ت�شميمها  مت  والتي  عليها  املتعارف  التعلم 
التدري�ص،  وطرق  الرتبية  يف  املتخ�ش�شني  قبل 
بجمع  النظام  يقوم  املبا�شرة  غري  احلالة  ويف 
املعلومات عن الطالب من خالل عملية ت�شفحه 
الطالب  العلمية وذلك من خالل مراقبة  للمادة 
مع  بالتفاعل  يق�شيه  الذي  الوقت  ح�شاب  عرب 
تردده  مرات  عدد  ح�شاب  و  التعليمية،  امل�شادر 

عليها.
يحوى   :)Content Model( املحتوى 2-    منوذج 
وطريقة  العلمية  املادة  منهج  النموذج  هذا 
وملفات  وفيديو  ور�شومات  ن�شو�ص  من  عر�شها 
املادة  ملفاهيم  �شبكة  عن  عبارة  وهو  �شوتية، 

والو�شائط الفائقة التي تعرب عنها.
3-    منوذج التكيف )Adaptation Model(: و يعمل 
من  التعليمي  املحتوى  ت�شنيف  و  تر�شيح  على 

بنموذج  عالقتها  ح�شب  على  خمتلفة  و�شائط 
و  املطلوبة.  للمعلومات  الو�شول  لت�شهل  الطالب 
يجدد منوذج الطالب حني اكت�شاف اهتمامات و 

احتياجات جديدة باإ�شافتها له.

الأهمية واجلدوى:
من  جدواه  التطبيقية  الدرا�شات  من  كثري  اأثبت 
يف  االأنظمة  تلك  جنحت  حيث  العلمية؛  الناحية 
تعتمد  والتي  الطالب  بني  الفروقات  معظم  اإزالة 
على عوامل اأخرى غري الطالب وتوؤثر على ا�شتيعابه 
اأدوات  توفر  واأ�شبحت  العلمية.  للمادة  وفهمه 
من  وهو  واملعلمني،  واأقرانهم  الطلبة  بني  للتفاعل 
اآراء  االأمور ال�شرورية جًدا للعملية التعليمية ح�شب 
الرتبويني، وقد اأظهرت البحوث اأن املحتوى املتعدد 
الو�شائط يعمل جيدا الأنه كلما زاد عدد احلوا�ص التي 
ن�شتخدمها اأثناء عملية التعلم، احتفظنا باملعلومات 
جتربة  اأن  جند  اآخر،  �شياق  ويف  اأف�شل.  لفرتة 
االأنظمة املتكيفة قد جنحت يف جمال االأعمال مثل 

االأنظمة التي تقوم باقرتاح �شراء منتج ما 
التي  االختيارات  على  باالعتماد 

ب�شائع  جتاه  الزبون  بها  قام 
وكذلك  �شابًقا،   �شراوؤها  مت 

اأنظمة خدمة العمالء.  

ال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين امل��ت��ك��ي��ف مع 
م�����ق�����درات واه���ت���م���ام���ات ال��ط��ال��ب

د. يا�شر التجاين علي م�شطفي
 نظم معلومات احلا�شوب
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English is an international language and 
is taught throughout the world. Some 
command of English is necessary to 
survive in the modern world in most places 
and Qatar is no exception. Because of this, 
teaching English is an essential part of the 
Ahmed Bin Mohammed Military College 
(ABMMC) curriculum. Understanding 
and communicating in English show a 
high degree of awareness of the world and 
the various problems it faces.
As English is important for general use, 
it is especially useful in the military. First 
of all, much of the training is done by 
foreign, predominately British, individuals 
who have little or no training in Arabic. 
It is incumbent on the cadets to have the 
knowledge and skills to communicate 
their feelings to another person in English.  
English is also important if cadets are 
going to go abroad to a non-English 
speaking country. Usually, the people 
of a non-speaking English country have 
an understanding of English and use this 
language as the means of communications. 
Additionally, within Qatar there are a large 
number of non-Arabic speakers who have 
very little ability of speaking Arabic. 
The English Program at ABMMC 
strives to educate and give the cadets 
sufficient English to communicate their 
wants and needs to the non-Arabic 
speaking expatriates in the country. The 
material used in the English curriculum 

is Campaign: English for the Military by 
Simon Mellor-Clark and Yvonne Baker de 
Altamirano. The emphasis of the English 
program it to introduce cadets to various 
military terminology such as military time 
and the military alphabet. Cadets must also 
have a knowledge of military vocabulary 
such as weapons, vehicles and equipment, 
and military procedures. They need to 
know how to address both superior and 
subordinate military personnel. In addition, 
many practical skills such as first aid can 
come in useful when emergencies arise. 
Other important use and knowledge, for 
example deming, will help if the cadets are 
called upon to function as peacekeepers. 
As such, the common language will in all 
probability be English.  
Teaching English in a military situation can 
be challenging to say the least. It is often 
difficult for students to have the energy to 
study as well as do military training. It is 
especially difficult to work in this situation 
in a language not native to the students. 
Learning English like all language study 
needs to be personal and provide students 
with time to practice and assimilate what 
they have learned. Learning any foreign 
language requires both stamina and 
practice. A situation where concentration 
is not focused on learning English students 
will often be frustrated and not achieve 
their potential.
One area in which the English department 
has some flexibility is class size. Traditional 
ESL classes have up to sixteen at the most. 
In a military setting the classes can range 
from twenty-three to thirty-five students. 
In these military settings English level is 
ignored as other priorities concerning the 
placement of cadets supersedes the need to 
group cadets according to their language 
ability 
To deal with these issues, the English 
department has been able to take individual 
classes and divide them into two groups 
ranging from twelve to sixteen cadets in 
each section. Hopefully, by adding a third 

teacher, the size will further be reduced to a 
manageable one of around twelve students 
in each group. These can then be organized 
around ability, and each will be able to “go 
at its own speed.”
Evaluation is done with testing and 
student participation. In each course 
there are two exams, worth twenty points 
each, a comprehensive final, and a ten 
point participation grade. All exams 
consist of thirty-five multiple choice and 
fifteen short answer questions. The ten 
point participation mark is made up of 
attendance, motivation, and participation 
through homework or being active in class.
The English department is also planning 
to establish a personalized and individual 
learning center to help students work on 
their grammar and pronunciation. It is 
envisioned that the emphasis of such a 
learning center will enable students to 
work at their own rate and will be parallel 
to their class work.
In conclusion, teaching English at the 
Ahmed Ben Mohammed Military College 
can be challenging as well as rewarding. 
Flexibility in dealing with the constraints 
imposed by the military on the educational 
process is the answer to improving the 
quality of the program and ensuring that 
the cadets get the best instruction that is 
available. 

Edward Birchall
Academic Director- English Department

Teaching 
English at 
Ahmed bin 
Mohammed 
Military 
College
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One of the most difficult questions that 
faces any potential entrepreneur is what 
to sell. Indeed, answering this question 
is what differentiates entrepreneurs from 
others. In the following sections we will 
provide five sources of successful product 
generation that may facilitate new business 
start-ups.
The success of a new business does not 
really require developing a brand new 
product. Instead, improving existing 
products can help build  a promising 
business. Minor quality improvement with 
a slightly cheaper price can be a good 
start in developing your market share. The 
Japanese manufacturers deliver a good 
example on how small and continuous 
improvements led to sustainable business. 
The second source of generating a new 
product is about your experience (or your 
family experience or your social context). 
In other words, what do you know? The 
Jewish community that migrated to the 
USA (around 1924) has successfully 
engaged in the garment industry, and they 
are still leading this specific market. Their 
success can be explained, among others, 
by the vast experience in textiles that 
they have accumulated over the years in 
Eastern Europe.
The third important source is environmental 
scanning. Opportunities are not apparent 
to everyone. Rather, it depends on how 
attentive people are and how they perceive 
things happening around them. One major 
barrier to opportunity identification is 
getting stuck with your permanent (stable) 
job. Thus, the first condition to identify 
business chances is to get out of your 
comfort zone.
Business leftover can be another good 
source for a business start-up. Why are 
you going against giant companies? You 
may look for the products or markets 
that are not attractive (to big companies) 

and build your business around this. Sub-
contracting in electronic industry has 
become a trend. Large manufacturers 
(Intel, IMD, Agilent, Avago, Seagate, and 
WD) are now concentrating on products 
that are related to their core competencies, 
while peripheral activities (leftovers) are 
sub-contracted to electronic manufacturer 
service providers (EMS). Another 
example of leftover market comes from 
China. Most of the car makers in the world 
are focusing on customers with a budget 
of USD 10,000 and above. However, no 
one (except for China) has looked at the 
two thirds of the world population with 
a budget of USD 3,000 or even less than 
that. 
Finally, a good source of product (and 
then business) generation is the research 
institutions. Governments spend millions 
of dollars supporting research activities in 
local institutions of higher learning. These 
institutions have a stack of unexploited 
research findings. You may approach them 
and work closely with them.

BUSINESS START-UP ACTIVITIES

Dr. Boumediene Kebaili
Assistant Professor

Management Department
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مقدمة:
اأجهزة  باأنها خليط من  تعرف تكنولوجيا املعلومات 
احلوا�شيب االإلكرتونية و و�شائل االت�شال املتعددة . 
واملكونات  القدرات  وا�شعة من  انطالقة  و هي متثل 
حتليل،  جمع،  يف  امل�شتخدمة  املتنوعة،  والعنا�شر 
وا�شرتجاع  ومعاجلتها،  البيانات  تخزين  تنظيم، 
تاأمني  يف  دورها  اإىل  وتوزيعها اإ�شافة  املعلومات 
�شنيعة  هي  التي  املعرفة  تلك  املطلوبة،  املعرفة 
 Computerاحلا�شوبية النظم     : ثالثية  امتزاج 
 Communicationاالت�شال �شبكات   ،   Systems

. Know-How واملعرفة التكنولوجية ،  Networks

دور تكنولوجيا املعلومات يف القوات امل�صلحة
بتطور  مرتبطة  املعلومات  تكنولوجيا  اأ�شبحت 
الو�شيلة  وتعد  احلا�شر،  ع�شرنا  يف  املجتمعات 
االأكرث اأهمية لنقل املجتمعات النامية اإىل جمتمعات 
يف  مبا�شرة  بطريقة  ت�شاهم  فهي  تطّورًا.  اأكرث 
معلوماتية  خدمات  على  يعتمد  جديد  جمتمع  بناء 
االت�شال،  بخدمات  مبا�شرة  �شلة  ذات  اإلكرتونية 
ال�شحية.  واخلدمات  الدفاع   التعليم،  االقت�شاد، 
الكمبيوتر يف  ا�شتخدام  اأن   وخري مثال لذلك جند 
املجال التجاري كان له دور  مهم يف زيادة االإنتاجية 
يف االقت�شاد االأمريكي خا�شة مع بداية الت�شعينيات 
وهو اإجناز ما كان ليتحقق لوال التطور الذي حتقق 
الذي  الت�شجيع  �شور  كل  ب�شبب  ال�شناعة  هذا  يف 
االأمريكي،  الع�شكري  القطاع  من  عليه  ح�شلت 
اإىل  اإدارة  تكنولوجيا املعلومات   ال�شيء الذي دفع  
هذه  ا�شتخدام  يف  يتمثل  مهم  بدور  ت�شطلع  اأن 
لتطوير  فعال  نحو  على  وت�شخريها  التكنولوجيا 
واإدارة وتلبية احتياجات القوات امل�شلحة يف خمتلف 
املجاالت والعمل على مواكبة اأي تطوير وحتديث يف 
وبرجمة  بت�شميم  يتعلق  فيما  وخا�شة  املجال  هذا 
وحتليل ومتابعة االأنظمة واإدامتها وتطويرها والعمل 
واالآليات  لالأ�شلحة  حمو�شب  نظام  تاأ�شي�ص  على 
والقاعات  املرئي  االجتماعات  ونظام  الع�شكرية 
اإي�شال  على  العمل  اإىل  باالإ�شافة  املغلقة  والغرف 
خدمة االإنرتنت عن طريق �شبكة االألياف الب�شرية  
خا�شة بالقوات امل�شلحة.  كما  ت�شتخدم اأي�شا وحدة 
تقوم  حيث  التكنولوجيا   هذه  الع�شكرية  امل�شاحة 
احتياجات  لتلبية  اأنواعها  بجميع  اخلرائط  بطباعة 
االأقمار  �شور  وحتليل  بدرا�شة  امل�شلحة،  القوات 
با�شتخدام  البيانات  قواعد  حفظ  اال�شطناعية، 
اإمداد وحدات  واملكانية،  املعلومات اجلغرافية  نظم 

القوات امل�شلحة باحتياجاتها من هذه املعلومات. 
 احلا�صوب الع�صكري:

هو  عبارة عن جهاز كمبيوتر �شغري احلجم مُيكن اأن 
ي�شعه اجلندي يف جيبه، اأو قد يكون بحجم احلا�شب 
تـقـيه  املحمول وطبعا جمهز بو�شائل حماية �شديدة 
ت�شبب  قد  التي  االأخرى  والعوامل  املاء  و  ال�شدمات 
احلديثة  الربامج  بكل  جمهزا  يكون  كما  اإعطابه . 
اأن  يجب  الذي  الداخلي  ال�شلب  العتاد  وخ�شو�شا 

يكون قويا و �شريعا يف معاجلة املعطيات 
القوة  ركائز  اإحدى  احلا�شوب   هذا  اأ�شبح   لقد 
معرفته  من  ميكنه  اإذ   املعركة،  �شاحة  يف  للجندي 
يقف  التي  لالأر�ص  الدقيقة  اجلغرافية  التفا�شيل 
عليها،  حيث يتم تزويده باملعلومات اال�شتخباراتية 
املبا�شرة التي يجرى حتديثها كل �شاعة وكل دقيقة، 
العام والذي بدوره يتلقى  القيادة  و ذلك من مركز 
من  االأحداث  �شري  م�شار  على  املطلعة  املعلومات 
تزوده   التي  ا�شتطالع  طائرات  اأو  �شناعية  اأقمار 
باملعلومات اخلا�شة باالأهداف، وحتركاتها، وهذا ما 
و ي�شهل  ال�شاحة  ُي�شكل دعامة بقاء اجلنود يف هذه 
املادية  اخل�شائر  وتفادي  التن�شيق  عمليات  عليهم 

والب�شرية   
من ا�صتعمالته:

بني  ما  الع�شكري،  احلا�شوب  ا�شتعماالت  تتعدد 
من  تعليمات  وتلقي  ات�شاالت  واأداة  معلومات،  اأداة 
القيادة للجنود يف �شاحات املعركة. من خالل هذا 
اجلهاز  يتم اإجراء العديد من العمليات االإلكرتونية، 
واحل�شابية، اإذ ُيعترب  الو�شيلة  التي  متكن القواعد 
عن  فتعو�شها  بينها،  فيما  التوا�شل  من  الع�شكرية 
ا�شتخدام االآالت الثقيلة، وتعطيها دقة يف املعلومات 
الكمبيوتر  ا�شتعمال  يقت�شر  وال  قيا�شي.  وقت  يف 
الع�شكري على وحدات امل�شاة، بل اأ�شبح ي�شكل جزءا 
اأ�شا�شيا يف تركيبة العديد من االآليات الع�شكرية، يف 
داخل املدرعات، وكذلك االآليات امل�شفحة  اإذ يوفر 
دليال اأ�شا�شيا لالت�شال والتوا�شل مع مقر القيادة، 

وا�شتك�شاف للواقع املحيط بهذه االآليات.
واأول هذه اال�شتعماالت اأنه ي�شكل بديال عن اخلارطة 
جغرافية  على  للتعرف  اجلنود  بها  ي�شتعني  التي 
حجم  من  اجلندي  يتخل�ص  وبذلك  القتال.  �شاحة 
اخلارطة والوقت الذي حتتاجه يف معرفة الهدف اأو 

طريق االن�شحاب.
التحديث  يف  فيتمثل  الثاين،  اال�شتعمال  اأما 
باإحداثيات  اجلندي  واإمداد  امل�شتمر،  املعلوماتي 
بحيث  واملفاجئة،  ال�شريعة  وحتركاتها  االأهداف، 

تبعث القيادة املركزية للجندي تلك املعلومات ب�شكل 
�شريع ومتوا�شل.

اأما اال�شتعمال الثالث فاإن هذا  احلا�شوب يعترب اأداة 
ات�شال وتلقي اأوامر من م�شوؤوليه ، وباإمكان اجلندي 
اأي ق�شية من مركز  اأو اال�شتف�شار عن  اأوامره  تلقي 

القيادة عرب هذا اجلهاز ال�شغري.
اأ�شف اإىل ذلك ، عمله كجهاز اإنذار وحتذير، بحيث 
خطر  وجود  عند  معينة  باإ�شارات  اجلندي  يزود 

يحيط به.
  �صـالح ذ و حـديـن:

التقنية،  هذه  ا�شتخدام  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
وما تتميز به من �شرعة وقدرة يف تزويد املعلومات 
للجنود يف �شاحة القتال، فاإنه من املمكن اأن ي�شكل 
جناح  وعلى  اجلندي  حياة  على  خطر  م�شدر 

اخلطط الع�شكرية. 
برجمة  اخرتاق  اإمكانية  يف   خطورته  وتكمن 
ينفذها  عمليات  خالل  من  الع�شكري  احلا�شوب 
احلا�شوب  ا�شتعمال  اأن  كما  الكمبيوتر.  قرا�شنة 
وهذا  اأ�شا�شي،  ب�شكل  عليه  يعتمد  اجلندي  يجعل 
ما قد يحدث له اإرباكا من خالل ت�شارب يف بع�ص 
فاإنه  قد  اإىل ذلك،  اإ�شافة  اإليه،  الواردة  االإ�شارات 
االرتكاز،  نقطة  ويبعده عن  تفكري اجلندي،  ي�شـتـت 

وعن م�شرح عمليات القتال.

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات....  
و احل�������ا��������ش�������وب ال����ع���������ش����ك����ري

الدكتور
حممد االأزهر �شعيدي
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مكتبة الكلية 
و�شبل 

تط�يرها
الكلية  اأهداف  من  ووظائفها  اأهدافها  املكتبة  ت�شتمد 
ال  جزء  الأنها   ، املهمة  اأ�شالعها  اأحد  وت�شكل  نف�شها 
اأهدافها يف:  تلخي�ص  والتي ميكن  الكلية،  يتجزاأ من 
البحث  وت�شجيع  بالكلية،  التعليمية  العملية  م�شاندة 
العلمي ودعمه، وخدمة جمتمع الكلية، ويتم ذلك من 
خالل توفري جمموعات حديثة من م�شادر املعلومات 
التي ترتبط باملناهج الدرا�شية والربامج االأكادميية، 
بالعمليات  القيام  خــالل  من  امل�شادر  هــذه  وتنظيم 
الفنية الالزمة مثل : الفهر�شة والت�شنيف والتك�شيف، 
 ، للم�شتفيدين  ال�شرورية  املكتبية  اخلدمة  وتقدمي 
مثل: االإعارة والدوريات واملراجع والت�شوير واالإر�شاد 
والتدريب، باالإ�شافة اإيل خدمات ا�شرتجاع املعلومات 
املحو�شبة مما يدعم العملية التعليمية والبحث العلمي 
التعاون مع املكتبات  الكلية ككل، وتطوير عالقات  يف 
االأخرى ب�شكل عام ومكتبة جامعة قطر ب�شكل خا�ص، 

وذلك لالإفادة من م�شادر املعلومات املتوفرة فيها.
ولكي ت�شتطيع املكتبة اأداء ر�شالتها تقوم حاليًا بتنفيذ 
اأكرب م�شروع يف خطتها لتطوير املكتبة يهدف امل�شروع 
اإلكرتونية  مكتبة  اإىل  تقليدية  مكتبة  اإىل حتويلها من 
مبنية على اأحدث نظم املعلومات امل�شتخدمة يف جمال 
وذلك  الكلية،  تطور  متطلبات  مع  وتتنا�شب  املكتبات 
 )Millennium  ( نظام  ب�شراء 

الــــذي 

يعد اإحدى التقنيات احلديثة ملواكبة التغريات الهائلة 
ت�شهم يف حت�شني وتطوير  التي  التكنولوجيا  يف جمال 
اأف�شل اخلدمات للم�شتفيدين  اآليات العمل ، ولتقدمي 
، ومليكنة عملياتها الفنية من تزويد وفهر�شة، وكذلك 

خدماتها البحثية واملعلوماتية.
احلايل  الو�شع  عن  ت�شور  باإعداد  املكتبة  قامت  لذا 
للمكتبة واخلطة امل�شتقبلية، وقد اعتمد الت�شور الذي 

و�شعته على حمورين اأ�شا�شيني:
يف  املكتبة  ترغب  التي  االأهـــداف  حتديد  هو  االأول:  
حتقيقها وترتيبها ح�شب االأولويات وو�شع روؤية وت�شور 

وا�شح لعملية النقل .
حتقيق  ت�شمن  �شوف  التي  العمل  خطة  و�شع  ثانيا:  
االأهداف املرجوة مع االأخذ يف االعتبار حتقيق اأق�شى 
ا�شتفادة من االإمكانيات املتاحة و التي �شوف حتتاجها 
مع اإمكانية التعاون مع مكتبة جامعة قطر هذا املجال.

تزويد  على  الكلية  اإدارة  درجــت  التزويد  جمال  ففي 
ومــ�ــشــادر  الــكــتــب  مــن  حــديــثــة  املكتبة مبــجــمــوعــات 
وتلبي  وتخ�ش�شاتها  اأهدافها  تخدم  التي  املعلومات 
والتعليمية،  البحثية  واأ�شاتذتها  طالبها  احتياجات 
وذلك كله وفق �شيا�شات معتمدة مت حتديدها واإجازتها 
قيمة  املكتبة مبجموعة  تزويد  بها، فقد مت  العمل  ومت 
من امل�شادر من معر�ص الدوحة للكتاب، ودور الن�شر 
العلمية،  التخ�ش�شات  خمتلف  �شملت  املختلفة، 
الدوحة،  معر�ص  من  عنوانًا(  عــدد)276  �شراء  ومت 

وعدد)465 عنوانًا( من دور ن�شر اأخري.
كما مت تكوين جلنة ل�شراء الكتب برئا�شة عميد ال�شوؤون 
االأكادميية وع�شوية املكتبة واالأق�شام العلمية؛ لتفعيل 

التزويد باملكتبة واالإ�شراف على تنفيذ �شيا�شته.
عملية  فعليًا يف  املكتبة  بداأت  الفني  العمل  ويف جمال 
ت�شنيف وفهر�شة جمموعاتها وفق خطة ت�شنيف مكتبة 
الكوجنر�ص Library of Congress Classification وقواعد 
 )%75( ت�شنيف  مت  حيث  االأجنلواأمريكية،  الفهر�شة 
عــددهــا)18.000  البالغ  باملكتبة  الكتب  جمموع  من 
عنوانًا(، وذلك لت�شهيل عملية احل�شول على الكتاب 
يف �شهولة وي�شر، واإتاحة التعرف على جمموعة الكتب 
تلبية  خدمة  وت�شهيل  البحث،  مو�شوع  تعالج  التي 

طلبات امل�شتفيدين يف اأ�شرع وقت ممكن .
مت  فقد  امل�شتفيدين  بخدمات  اخلا�ص  اجلانب  ويف 
لتفعيل  خمت�ص  ملــوظــف  الق�شم  هــذا  مــهــام  اإ�ــشــنــاد 
خدماته، فقد مت مراجعته ومت فتح ملف خا�ص باالإعارة 
لكل مر�شح ح�شب الدفعات، كما مت فتح ملفات خا�شة 
ح�شب  الكلية  من�شوبي  من  وامل�شتفيدين  لالأ�شاتذة 
فقد  االإجــــراءات  لهذه  وكناجت  واالإدارات،  االأق�شام 
-2012 �شبتمرب  من  الفرتة  يف  االإعـــارة  جملة  بلغت 

حتى دي�شمرب 2013، )753( كتابًا منها )75( كتابًا 

عبارة عن اإعارة تبادلية مع جامعة قطر.
�شرعته  زيـــادة  فقد مت  االإنــرتنــت  خــدمــة  ويف جمــال 
لتطوير  احلديثة  االأجــهــزة  من  بعدد  املكتبة  وتزويد 
والتحميل،  الت�شفح  ت�شهيل  بغر�ص  باملكتبة  اخلدمة 

وذلك من خالل اأجهزة املكتبة االإلكرتونية.
ويف جمال قواعد البيانات فقد مت بناء قاعدة بيانات 
للتعريف  الالزمة  االأ�شا�شية  البيانات  ت�شمل  حملية 
مبحتويات املكتبة والتي ميكن االإفادة منها يف البحث 
والتوجيه مل�شادر املعلومات، كما تتيح املكتبة جمموعة 
من قواعد البيانات العاملية على االإنرتنت والتي متكن 
 – االإلكرتونية  املعلومات  م�شادر  اإىل  الو�شول  من 
موقع  خالل  من  وامل�شتخل�شات،  الكاملة  الن�شو�ص 

مكتبة جامعة قطر التي توفر تلك اخلدمة . 
ويف ذات االجتــاه فقد مت تفعيل واالإعــالم عن خدمة 
االأقـــرا�ـــص املــدجمــة والــكــتــب االإلــكــرتونــيــة املــتــوفــرة 
جمــاالت  بع�ص  تغطي  والــتــي  الــداخــلــي  لال�شتخدام 

اهتمامات الباحثني والطالب.
ولتفعيل برامج املكتبة لتوافق برامج الكلية الدرا�شية 
لت�شتقبل  املكتبة  ــواب  اأب فتح  مت  لها  الطالب  وحاجة 
الطالب يف الدوام امل�شائي لي�شبح الدوام من ال�شاعة 
عدا  يوميًا  م�شاًء  الثامنة  وحتى  �شباحًا  ال�شابعة 

اخلمي�ص حتى الواحدة ظهرًا.
    والأّن العمل باملكتبة لي�ص له حّد ينتهي اإليه، فاإن ما 
اإجنــازات ما مت حتى  �شبق هو ملمح يظهر جزًءا من 
االآن، وميثل اإكمالها طموحًا يف �شبيل التطوير والبحث 
م�شتمرة  اجلهود  و�شتظل  واالإتقان.  اجلودة  �شبل  عن 
يخدم  مبا  اإليه  ن�شبو  ما  اإىل  الو�شول  حتى  ومكثفة 
اأهداف الكلية ويحقق اأهداف العملية التعليمية فيها 

ككل.

الدكتور
عبد املاجد عبد القادر اأمني
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جملة  اأع�صاء  وا�صم  با�صمي  اللقاء  بداية  يف 
الكلية نرحب بكم ون�صكركم على ا�صتجابتكم 
الكرمية للم�صاركة معنا يف اإثراء هذه الفقرة 
من املجلة.....    �صيادة املقدم  .....  قبل البدء 
يف احلوار هل لك اأن تعطينا نبذه خمت�صره 

عن �صخ�صكم الكرمي ؟
اال�شم: عبد العزيز �شالح حممد ال�شليطي.

تاريخ امليالد: 1975/2/24.
املوؤهالت الدرا�شية : دبلوم يف العلوم الع�شكرية 

)الكلية امللكية الربيطانية �شاندهري�شت( . 
كلية القيادة واالأركان /فرن�شا.

• ل�صك اأن قرار الولوج يف احلياة الع�صكرية 
�صيادة  القرارات, فهال حدثتنا  اأ�صعب  من 

املقدم كيف اتخذت هذا القرار؟ 
كان  بل  االإطالق،  على  �شعبًا  يكن  مل  بالعك�ص 

حلمًا وحتقق. 
اإىل  الدخول  الدرا�شة حاولت  االنتهاء من  بعد 
ال�شلك الع�شكري، ولكن مل يحالفني احلظ يف 
وحتديدا  اخلارج  يف  الدرا�شة  فقررت  البداية 
يف  الواليات املتحدة االأمريكية تخ�ش�ص اإدارة 
بنوك، وهناك و�شلني خرب املوافقة على قبويل 
القطرية،  امل�شلحة  بالقوات  �شابط  كمر�شح 
امل�شلحة  بالقوات  والتحقت  البعثة  األغيت  فورًا 

القطرية.
وهل  توجيهك؟  يف  الوالدين  دور  هو  ما   •
بتوجيه  كان  الع�صكري  بالعمل  التحاقك 

منهما اأو هي الرغبة ال�صخ�صية؟
كبري  دور  له  وتربيتهم  الوالدين  توجيه  طبعًا 
وهلل   ، اأي�شا  وطموحاتنا  �شخ�شيتنا  تكوين  يف 
احلمد والديـ  رحمه اهللـ  كان مهند�شا يف وزارة 
الكهرباء ووالدتي اأ�شتاذة بجامعة قطر ، فكنت 

حمظوظا جدًا اأنني تربيت يف بيت مثقف، اأما 
بالن�شبة اللتحاقي بال�شلك الع�شكري فهو قرار 

�شخ�شي مل يتدخل فيه اأي طرف.
• �صيادة املقدم .....حدثنا عن مرحلة ما بعد 

التخرج مبا�صرة, اأين عينت  ؟
ب�شرية  االأمريية  الربية  القوات  يف  تعينت 
كقائد  االأويل  للدبابات  امل�شادة  ال�شواريخ 

للف�شيل الثالث.
  • �صيادة املقدم ..... ما هي الدورات الع�صكرية 

واملدنية التي ح�صلت عليها؟
ح�شلت على العديد من الدورات منها:

- دورة تاأ�شي�شية م�شاة لل�شباط / قطر.
- دورة تاأ�شي�شية م�شاة لل�شباط /فرن�شا.

- دورة تاأ�شي�شية ا�شتخبارات لل�شباط / قطر.

- دورة قادة �شرايا )تقدمية( م�شاة / فرن�شا.
- دورة اأركان �شغرى / الكويت.

- دورة اأركان كربى / فرن�شا.

و  ..... ما هي طبيعة عملك  املقدم  •  �صيادة    
امل�صوؤوليات التي ت�صطلع بها يف كلية اأحمد 

بن حممد الع�صكرية؟
حاليًا اأ�شغل من�شب قائد الكتيبة االأوىل ويوجد 
اأربع  يف  ممثلة  �شرايا  اأربع  الكتيبة  هذه  يف 

دورات وهي:
- الدبلوم الع�شكري والدبلوم ال�شرطي للدفعة 

التا�شعة.
- دورة التدريب االأ�شا�ص للدفعة الثالثة ع�شرة.

- الدبلوم الع�شكري اخلا�ص مبر�شحي القوات 
اجلوية.

- دورة اجلامعيني والفنيني رقم 24.
   • �صيادة املقدم ....هل تعترب خدمتك بكلية 
اأحمد بن حممد الع�صكرية مف�صل مهم يف 

حياتك العملية ؟
دون �شك كانت خطوة ونقلة مهمة يف حياتي الأن  
التدريب ب�شكل عام يحتاج اإىل املعرفة واخلربة 
وال�شرب كذلك. املر�شحون لي�شوا جميعًا بنف�ص 
امل�شتوى ، فهنالك فروقات بينهم ومن واجبنا 
نحن كمعلمني وقادة الأبنائنا املر�شحني معرفة 
املر�شح  ل�شالح  وا�شتغاللها  الفروقات  هذه 
على  وم�شاعدته  القوية  قدراته  تنمية  بغر�ص 
اجتياز ال�شعوبات التي يواجهها اأكادمييا كانت 

اأو ع�شكرية. 
م�شاركة الطالب يف املحا�شرات وحدها كافيه 
لزيادة اخلربة وهلل احلمد من كرث املحا�شرات 
والفعاليات فالكلية زودت معرفتي يف كثري من 
العلوم االأكادميية ب�شكل عام وثبتت لدي الكثري 

من املعلومات الع�شكرية.   
• �صيادة املقدم ........ حدثنا عن فل�صفتك   
يف اإدارتك لعملك, و ما القيم واملعتقدات التي 

توؤمن بها يف حياتك؟
اأثناء  ومراقبتهم  للنا�ص  الفر�ص  اإعطاء  اأحب 
العمل. خا�شة �شغار ال�شباط واملدربني الأنهم 
القادة من بعدنا ومن واجبنا تاأهيلهم.  بالن�شبة 
اإذا كانت  اأهم قيمه هي احرتام االآخرين،  يل 
ال�شهل  ال�شخ�ص فمن  القيمة موجودة يف  هذه 
حب  مثل:  واملعتقدات،  القيم  باقي  زرع  علينا 

حوار العدد

قائ��د كتيب��ة املرشحي��ن األول��ى

املقدم الرك��ن/ عب���د العزي����ز صال����ح حمم���د  السليط����ي

من������وذج ����ش���ان���د ه��ر���ش��ت 

ل��ل�����ش��ن��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ك��ان 

م����ن اأف�������ش���ل ال����ق����رارات
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التي  القيم  من  وغريها  النف�ص  و�شبط  العمل 
حتديد  اأن  واأعتقد  االآخرين.  احرتام  اأ�شا�شها 
الهدف هو ال�شبب الرئي�ص للنجاح ، فكلما كان 
ال�شخ�ص فمن  ويغطي قدرات  الهدف منطقيا 

ال�شهل مالحظه تطور وتقدم �شاحبه. 
...  النجاح وبلوغ الأهداف  �صيادة املقدم   •   
النجاح  حققت  فهل  حياتنا,  يف  ملح  مطلب 

املن�صود ؟
 يف البداية كان حلمي اأن اأكون �شابطا فتحقق 
اأحمد  كلية  يف  العمل  وبعد  االآن  احلمد.  وهلل 
اكت�شفت اأن ال�شباب يحتاج اإىل توجيه دائم فهم 
واجب  اإىل  احللم  وتغري  املجتمع،  هذا  اأ�شا�ص 
الأننا لو تركنا هوؤالء ال�شباب دون قدوه وتوجيه 
لطموحاتنا  مر�شيه  غري  النتائج  ف�شتكون 
التقدم  مواكبة  يف  �شعوبة  و�شنواجه  كقطريني 

ال�شريع يف بالدنا احلبيبة. 
 • �صيادة املقدم ... من خالل من�صبك كقائد 
للكتيبة الأوىل بالكلية ومن خالل خربتك؟ 
تواجهكم  حتديات  ثمة  هناك  اأن  تعتقد  هل 
املر�صحني  خ�صوع  نتيجة  املر�صحني  وتواجه 
لربنامج اأكادميي وع�صكري يف اآن واحد؟ وما 
التحديات؟ وما هي اجلهود  هي طبيعة هذه 
الأوىل  للكتيبة  كقائد  قبلكم  من  املبذولة 

لتذليل هذه ال�صعاب اإن وجدت؟
 138 فهنالك  م�شغوط،  عام  ب�شكل  الربنامج 
البكالوريو�ص  درجة  لنيل  معتمدة  �شاعة 
املر�شح  على  يجب  التي  الع�شكرية  واملتطلبات 
ودورة  الع�شكري  الدبلوم  مثل:  كثرية  حتقيقها 

املظلي وال�شاعقة ، لكن هذا ال�شغط مطلوب 
الأنه ي�شاعد على حتفيز الطالب وزيادة همتهم 
الأن الفراغ غري �شحي اإطالقا بل قد يت�شبب يف 
وانعدام  املباالة  عدم  اإىل  يوؤدي  الذي  اخلمول 
واجبنا  من  طبعًا  اأحيانًا.  والف�شاد  امل�شوؤولية 
�شري  مراقبة  للربنامج  ومنفذين  كمخططني 
االأف�شل  واحللول  البدائل  واإيجاد  العمل، 
منوذج  املثال:  �شبيل  على  املناهج،  لتطوير 
اأف�شل  الع�شكرية كان من  لل�شنة  �شاندهري�شت 
الربناجمني  تداخل  لتفادي  واحللول  القرارات 

الع�شكري واالأكادميي.   
كبريا  اإقبال  لحظنا    ..... املقدم  •  �صيادة   
ال�صباط  عدد  تزايد  خالل  من  الكلية  على 
ترى  كيف  اأخري,  اإيل  دفعة  من  املر�صحني 
هذا احلدث؟ وهل هو تطور اإيجابي يف روؤية 

املجتمع القطري للكلية ؟  
عن  الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  تقل  ال 
اأف�شل  على  حتتوي  فهي  العاملية،  الكليات 
العامل  اأنحاء  جميع  من  واملعلمني  الربامج 
فهي  والتدريبية  التعليمية  للمرافق  وبالن�شبة 
تتحدث عن نف�شها. الكلية متنح اأربع �شهادات :

1. دبلوم العلوم الع�شكرية/ ال�شرطية. 
)اإدارة/حما�شبة/ البكالوريو�ص  �شهادة   .2

قانون/نظم معلومات(. 
3. دورة القفز املظلي. 

4. دورة ال�شاعقة. 
فمن  املجتمع  على  تخفي  ال  احلقائق  هذه  كل 

الطبيعي جدًا تزايد اأعداد املر�شحني.  
كبريا  اإقبال  ..... �صاهدنا  املقدم  �صيادة   •    
من قبل املر�صحني من خارج دولة قطر ..... 
الذي  والنمو  التطور  هذا  على  تعليقكم  فما 

ت�صهده الكلية اإقليمياً ودولياً؟ 
قطر يف تطور م�شتمر ب�شكل عام وهلل احلمد. 
عامليًا  معروفة  اأ�شبحت  حيث  كذلك  والكلية 
من  خريجيها  وكفاءة  برناجمها  لقوة  نظرًا 
كلية  يف  �شنوات  اأربع  نعم  ال�شابقة.  الدفعات 
يكمن  لكن هنا  ال�شهل،  بال�شيء  لي�ص  ع�شكرية 
�شر التفوق والقدرة على مواكبة التطور العلمي 

والع�شكري ال�شريع خا�شة يف زماننا هذا. 
يف  الراغبني  لل�صباب  ن�صيحتكم  هي  ما   •

العمل يف ال�صلك الع�صكري؟
مل  اإذا  واإخال�ص،  تفاين  اإىل  حتتاج  الع�شكرية 
تتحقق لديك هذه ال�شفات فاأن�شحك بالبحث 

عن وظيفة اأخرى. 
•   �صيادة املقدم ..... هل من كلمة اأخرية حتب 

اأن تختم بها حوارنا؟
املقابلة  الإجـــراء  اختيـــاري  على  اأ�شكركـــم 
التوفيق  للجميع  واأمتنى  العدد،  هذا  يف  معي 

وال�شداد.

اأ����ش���ب���ح���ت ال��ك��ل��ي��ة م���ع���روف���ة ع���امل���ي���ًا ن����ظ����رًا ل��ق��وة 

ال�شابقة ال��دف��ع��ات  م���ن  خ��ري��ج��ي��ه��ا  وك���ف���اءة  ب��رن��اجم��ه��ا 
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لقد خلق اهلل تعاىل االإن�شان لعبادته �شبحانه والإعمار 
كل  و�شخر  ومقدرًا،  مكرمًا  جعله  ولذلك  االأر�ص، 
من  املخلوقني  املالئكة  فيها  مبا  خلدمته  املخلوقات 
{َوَلَقْد  الكرمية  االآيات  ذلك  على  تدلنا  ونور،  خري 
اإِاَلّ  َوااْلإِن�َص  َنّ  اجْلِ َخَلْقُت  {َوَما   ، اآَدَم}  َبِني  ْمَنا  َكَرّ
َوا�ْشَتْعَمَرُكْم  ااْلأَْر�ِص  ِمَن  اأَْن�َشاأَُكْم  {ُهَو    { ِليْعُبُدوِن 
ِفيَها} ، {اإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينِّ َخاِلٌق َب�َشرًا ِمن 
وِحي َفَقُعوا  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ ِطنٍي} ، {َفاإَِذا �َشَوّ

َلُه �َشاِجِديَن}.
العن�شر  من  الكرامة  تلك  االإن�شان  اكت�شب  وقد 
الروحي الذي نفخ يف ج�شده فاأ�شبح به اإن�شانًا مركبًا 
من عن�شر املادة وعن�شر الروح الذي به يعقل وبه 
لكي  والنواهي  واالأوامر  التعليمات  توجه  واإليه  يقود 
ي�شعد �شاحبه يف الدنيا والآخرة.  لذلك يقول الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم: »اإن اهلل ال ينظر اإىل �شوركم 

واأموالكم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم«.
هذا  يجعل  مل  اأنه  وحكمته  تعاىل  اهلل  عدل  ومن 
الر�شل  فبعث   ، يهديه  وّحي  دون  يحيى  االإن�شان 
التي  االأخالقيات  على  وتدريبه  لتعليمه  واالأنبياء 
االإن�شان  فيه  مبا  الكون  ومع  اخلالق  مع  بها  يتعامل 
االإن�شان  التي تك�شب  االأخالق هي  نف�شه. وتلك  ومع 
االأخالق  تكون  اأن  عجب  فال  واإن�شانيته،  هويته 
الر�شول  يقول  حيث  النبوة  وقلب  الر�شالة  حمور 
مكارم  الأمتم  بعثت  »اإمنا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
االأخالق«. وبكمال تلك االأخالق يتميز امل�شلم املوؤمن 

اإنه ي�شبح ربانيًا يراقب اهلل تعاىل  عن غريه حيث 
هو  اهلل  باأن  ويوؤمن  به،  يقوم  عمل  اأو  �شلوك  كل  يف 
الواحد واملخلوقات متعددة، واأن اهلل هو الذي خلق 
ر�شول اهلل �شلى اهلل  قال  �شاكلتها،  املخلوقات على 
 ، َواِحٌد  ُكْم  َرَبّ َنّ  اإِ اأَاَل   ، ا�ُص  الَنّ اأَيَُّها  َيا   « و�شلم  عليه 
، َواَل  َل ِلَعَرِبٍيّ َعَلى اأَْعَجِمٍيّ َواإَِنّ اأََباُكْم َواِحٌد، اأَاَل اَل َف�شْ
، َواَل اِلأَْحَمَر َعَلى اأَ�ْشَوَد، َواَل اأَ�ْشَوَد  ِلَعَجِمٍيّ َعَلى َعَرِبٍيّ
َعَلى اأَْحَمَر اإِاَلّ ِبالَتّْقَوى«.  ولو ا�شتح�شر االإن�شان هذه 
اإن�شانًا ومواطنًا �شاحلًا بكل ما حتمله  املعاين لكان 
الكلمة من معنى. �شيكون اأمينًا يف عمله م�شتح�شرًا 
اإن اهلل يحب   « الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم:  قول 
جهده  و�شيبذل   ، يتقنه«  اأن  عماًل  اأحدكم  عمل  اإذا 
على  حمافظًا  اأمينًا  �شيكون  به،  يكلف  ما  كل  يف 
نظرته  يف  عاداًل  و�شيكون   ، ووطنه  واأهله  نف�شه 
ويعطف  الكبري  و�شيخدم   ، عليهم  وحكمه  للنا�ص 
على ال�شغري ويق�شي حاجة املحتاج، �شينزل النا�ص 
منازلهم ، و�شوف يوؤتي حق الفرائ�ص والنوافل اإىل 
اأن ير�شى اهلل عنه، فاإذا ر�شي كان يف ماأمن من كل 

�شوء يف الدنيا واالآخرة،
َب اإِيَلَّ  ويف احلديث القد�شي يقول تعاىل: » َوَما َتَقَرّ
َوَما  َعلَْيِه  ُت  �صْ اْفرَتَ ا  ِمَّ يَلَّ  اإِ اأََحَبّ  ِب�َصْيٍء  َعْبِدي 
َذا  َفاإِ اأُِحبُه  َحَتّى  َواِفِل  ِبالَنّ اإيَِلَّ  ُب  َيَتَقَرّ َعْبِدي  َيَزاُل 
اَلِّذي  َوَب�َصَرُه  ِبِه  َي�ْصَمُع  اَلِّذي  �َصْمَعُه  ُكْنُت  اأَْحَبْبُتُه 
�ِصي  ِتي مَيْ ِتي َيْبِط�ُس ِبَها َوِرْجلَُه اَلّ ُر ِبِه َوَيَدُه اَلّ ُيْب�صِ
ُه  َلأُِعيَذَنّ َوَلئِن ا�ْصَتَعاَذيِن  ُه  َلأُْعِطَيَنّ َواإِْن �َصاأََلِني  ِبَها 

َنْف�ِس  َعْن  ِدي  َتَردُّ َفاِعُلُه  اأََنا  �َصْيٍء  َعْن  ْدُت  َتَرَدّ َوَما 
وهذا   .« َم�َصاَءَتُه  اأَْكَرُه  َواأََنا  امْلَْوَت  َيْكَرُه  امْلُوؤِْمِن 
اهلل  مبحبة  وحظي  هلل  حمبة  قلبه  املمتلئ  االإن�شان 
له، هو الذي ي�شتطيع اأن يوؤثر االآخر وي�شحى الأجله، 
وال يت�شور متثل اأي خلق كرمي يف ال�شلوك بدون تلك 

املحبة التي تدفع االإن�شان اإىل االإيثار والت�شحية.
وهذه النفو�ص املمتلئة مبحبة اهلل هي التي ت�شتطيع 
اأن تت�شف بالعطاء وتعي�ص لالآخرين الأنها تعتربهم 
اهلل.   عيال  كانوا هم  واأينما  كانوا  اأيا  اهلل  من خلق 
ن�شتطيع  فقط  القلوب  يف  املحبة  هذه  وبغر�ص 
االأمة  وحدة  ونحقق  الدينية«  »االأخوة  ن�شمن  اأن 
وتكاتفها ونحقق العدل بينها، كما ن�شتطيع اأن نحقق 
التي حتقق اخلري  العامة  االإن�شانية«  »االأخوة  كذلك 

للب�شر كافة.
وهذا يعنى اأننا بحاجة اإىل تغيري جذري يف خطابنا 
الديني، واملالحظ يف هذا اخلطاب اليوم اأنه قد وقع 
اأو بدونه فري�شة »احلداثة«، فنزع  يف معظمه بوعي 
الأطرها  م�شت�شلما  وت�شوراتها  مفاهيمها  تبني  اإىل 
تنبني  التي  االأ�ش�ص  اإىل  يلتفت  اأن  بدون  ومناهجها 
واإذا  االإ�شالم.  يف  الدينية  احلياة  مقومات  عليها 
التفتنا اإىل البناء الديني االإ�شالمي جند اأن االأ�شا�ص 
االإميان  هو  الدين  هذا  عليه  يقوم  الذي  االأ�شيل 
اإميان باهلل  اأو االإميان القائم على املحبة.   واملحبة 
واإميان  املنطلق  و  كاملبداأ  باملحبة  املفعمني  وبر�شوله 
الكرمي �شريح يف  والقراآن   . االآخر كامل�شري  باليوم 

تكري���م الل����ه لالإن�ش������ان

اأ.د/ عائ�سة يو�سف املناعي
مدير مركز حممد بن حمد اآل ثاين الإ�شهامات امل�شلمني يف احل�شارة جامعة حمد بن خليفة
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كنتم حتبون  اإن  قل  وتعاىل:«  �شبحانه  يقول  اإذ  هذا 
 ، ذنوبكم«  لكم  ويغفر  اهلل  يحببكم  فاتبعوين  اهلل 
فاإذا كان اتباع الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم 
فيما بلغ وفيما اأر�شد عنوان االإ�شالم فاإن هذا ينبغي 
اأن يقوم على اأ�شا�ص املحبة هلل كما دلت عليها االآية         
عليها  ن�شت  كما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وللر�شول 
»ال  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قوله  يف  ال�شريفة  ال�شنة 
اإليه من والده وولده  اأحب  اأكون  اأحدكم حتى  يوؤمن 
يوؤهل  الذي  هو  احلب  هذا  الأن   . اأجمعني«  والنا�ص 
امل�شلم لالتباع ال�شادق فيوؤثر منهج اهلل املعرب عنه 
يف القراآن الكرمي واملبني يف ال�شنة القولية والعملية 
للر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم تاأثريا يحيطه 
االإميان باهلل وبر�شوله واملحبة لهما واالإميان باليوم 
االآخر ب�شياج من ال�شدق واالإخال�ص واالأمان .ولعل 
اأ�شوة  اهلل  ر�شول  يف  لكم  كان  لقد   « تعاىل:  قوله 
ح�شنة ملن كان يرجو اهلل واليوم االآخر”. يو�شح مع 
هذا   - يجعل  واالأحاديث  االآيات  من  اآنفا  �شقناه  ما 
اأن  هذه  واحلالة  غرابة  فال  العقول.   اأمام  وا�شح 
جند علماء امل�شلمني متفقني على  اعتبار » االألوهية 

والنبوة واملعاد« اأ�شول العقيدة واأركان الدين.
والـذي نراه يف غالب االأحيان اليوم هو اأن الدين يقدم 
املحبة  عن�شر  ت�شتلهم  ال  ت�شريعية  قوالب  �شكل  يف 
عاطفيا  جانبا  الت�شريعات  هذه  على  ت�شفي  التي 
مهما ي�شمن اجتماع القلب والعقــل، وامتزاج الفكر 
املتمثـــل يف »االتباع«.  الديني  ال�شلوك  والوجدان يف 
وهنا فقط يخلق ال�شلوك الديني االأخالقي �شخ�شية 

متكاملة ال ت�شكو من االنف�شام اأو الغربة .
علماء  �شهادات  اإىل  حاجة  يف  لي�ص  واالإن�شان 
من  املحبة  لعاطفة  ما  ليدرك  الرتبية  اأو  النف�ص 
اأو تقاربها ملكة  قوة ديناميكية و دافعية ال ت�شاويها 
االإن�شان  يعرف  اإمنا  بها،  اهلل  زوده  التي  من  اأخرى 
الطبيعي  من  فكان  اخلا�شة.  واقع جتاربه  من  هذا 
باملحبة،  م�شروطا  باالتباع  القراآن  اأمر  ياأتي  اأن 
عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  الر�شول  عليها  يحر�ص  واأن 
وتطبيقاته  وال�شلوكية  العقدية  توجيهاته  يف  و�شلم 
مف�شال  نراه  كما  االإن�شانية  ومعامالته  احلياتية 
من  وكان  ال�شريفة.  النبوية  االأحاديث  ع�شرات  يف 
قوله  يف  االإ�شالم  علماء  يقراأ  اأن  كذلك  الطبيعي 
تعاىل: » وما خلقت اجلن واالإن�ص اإال ليعبدون« هذا 
املعنى العظيم، معنى املحبة �شمن معاين العبادة ، 
تيمية وغريه  ابن  االإ�شالم  �شيخ  –�شرح  فقالوا كما 
اخل�شوع  كمال  العبادة  باأن  وبعده  قبله  كثريون 
وكمال الذلة وال يتحققان اإال بكمال املحبة. فلم يكن 
و�شاعر  ال�شهري  االإ�شالمي  الفيل�شوف  اإقبال  حممد 
قال:  عندما  حاملا  وال  مبالغا  اإذن  العظيم  االإ�شالم 
معلنا  اخللق«  اإىل  الرحمن  مبعوث  هي  املحبة  اإن   «
بذلك كون املحبة هي حقيقة الر�شالة االإلهية وقلب 
تعاليم االأنبياء. فاإذا جردت الت�شريعات االإ�شالمية 
احلياتي،  االإ�شالم  ملنهج  القانونية  ال�شياغة  وهى 
وهى يف كلها ذات اأبعاد اأخالقية بالدرجة االأوىل من 
على  فاعليتها  تفقد   فاإنها  القلب  متثل  التي  املحبة 
م�شرح ال�شلوك ، وتفتح الباب اأمام كل اأنواع الف�شاد 

اخللقي من نفاق واحتيال وغريهما مما تعانى منه 
املجتمعات املعا�شرة.

مكارم  واإ�شاعة  االإن�شان  كرامـــة  ا�شتعـــادة  اإن 
الذي  املحبة   االأ�شل  هذا  اإحياء  تقت�شيان  االأخالق 
يقوم عليه االإ�شالم وتعاليمه وت�شريعاته ، والذي به 
ي�شمن حتقيق اال�شتقامة احلقيقية يف حياة الب�شر، 
اإمنا   ، االإن�شانية  العالقات  جمال  يف  فقط  لي�ص 
والكون  بالطبيعة  االإن�شان  فيما يخ�ص عالقة  اأي�شا 

الف�شيح. 
الأن الكون بكل ما فيه من اإن�شان وحيوان ونبات واأنهار 
وجبال  وكواكب وجنوم خملوقات هلل الذي يحبه هذا 
االإن�شان و يوؤمن به، و تدفعه حمبته هلل اإىل احرتام 
بل  حقوقها  على  يتعدى  فال  املخلوقات،  هذه  كل 
يتعبد اهلل مبراعاتها ورعايتها . وهل نحن يف حاجة 
الب�شرية  املجتمعات  تعانيه  ما  باأن  يذكرنا  من  اإىل 
بيئية و طبيعية  اليوم من م�شاكل و كوارث  املختلفة 
اأخالقية  م�شاكل  اإال  احلقيقة  يف  هي  اإن  وكونية 
عن  البعيدة  احلياتية  الت�شورات  �شببتها  اإن�شانية 
املوجهة  ولر�شوله  هلل  املحبة  من  واخلالية  االإميان، 
القادمة  والأجيالنا  ملجتمعاتنا  اأردنا  اإذا   . ل�شلوكه 
وبعد  اإعادة  على  العمل  من  اأقل  فال  و�شعادة  خريا 
مكانته  واإىل  الديني  اخلطاب  يف  مكانه  اإىل  املحبة 
يف فهمنا للمنهج االإ�شالمي واحلياة االإ�شالمية. وال 
اأقل كذلك من اإحياء االرتباط باأركان الدين الثالثة 
روؤيتنا  توجيه  يف  لي�شهم  واملعاد«  والنبوة  »االألوهية 

الكونية على امل�شتوى العملي.
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القانون  ب�شدور  الدولة  يف  الت�شريعية  احلركة  بداأت 
الر�شمية  اجلريدة  باإن�شاء   1961 ل�شنة   )1( رقم 
مواد  ثالث  منها   االأول  العدد  يف  ون�شر  قطر  حلكومة 
االأدوات  اأغلبية  كانت   1961 عام  وقبل   ، ديباجة  بدون 
االإجنليزية  باللغة  ت�شدر  منها  القليل  عدا  الت�شريعية 
فت�شبح    )Gulf –Gajette( اخلليج   جريدة  يف  وتن�شر 
يف  وتطبق  العربية  اللغة  اإىل  بع�شها  يرتجم  ثم  نافذة 
قانون  ذلك  ومثال   ، مبا�شرة  اآنذاك  املوجودة  املحاكم 
�شريبة دخل قطر  وقانون  االإفال�ص  وقانون   ، العقوبات 
لعام 1954 . وكان بع�شها ي�شدر باللغة العربية ابتداء 
كاإعالن حاكم قطر ال�شادر يف 23 رجب �شنة 1375هـ 
ب�شاأن قانون ملكية االأرا�شي واملمتلكات الثابتة يف قطر 
ت�شدر  الر�شمية  اجلريدة  تزال  ال   1961 عام  ومنذ   ،
ن�شو�ص  مت�شمنة  �شنويًا  عددًا   12 حوايل  يف  تباعًا 
تن�شر  التي  الت�شريعية  االأدوات  من  وغريها  القانون  
املعاهدات  على  الت�شديق  مرا�شيم  ذلك  يف  مبا   ، فيها 
الدولية واالن�شمام اإليها مرفقه بها ن�شو�شها ، ومبوجب 
الوزارية  هياكلها  قطر  دولة  ا�شتكملت  الت�شريعات  هذه 
واالإدارية واأن�شاأت كثريًا من املوؤ�ش�شات والهيئات العامة 
ذلك  يف  مبا  فيها  العاملة  القطاعات  جميع  ونظمت 
واأر�شت  وامل�شرتك،  واخلا�ص  والعام  احلكومي   القطاع 
 – االأخرية  ال�شنوات  وخالل    . احلديثة  الدولة  دعائم 
�شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  التوجيهات  وبف�شل 
ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ/  الوالد  االأمري  ال�شمو 
وح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ/ متيم بن حمد اآل ثاين 
اأمري البالد املفدى – �شدرت العديد من الت�شريعات يف 
واالجتماعية  واال�شتثمارية  االقت�شادية  املجاالت  جميع 
بالبيئة  املتعلقة  والقوانني  والريا�شية  وال�شحية 
البيئة  توفري  يف  بدورها  �شاهمت  والتي  واالت�شاالت، 
االأموال  روؤو�ص  وا�شتقطاب  لال�شتثمار  املالئم  واملناخ 
القطري  للمواطن  الكرمية  احلياة  وتوفري  االأجنبية، 
قطر  دولة  يف  الت�شريعية  االأدوات  وتنق�شم   . واملقيم 
اإىل: - الد�شتور. - القانون . -االأمر االأمريي.- القرار 
االأمريي. - املر�شوم . - قرار جمل�ص الوزراء . - قرار 

رئي�ص جمل�ص الوزراء .  - القرار الوزاري .

 2000 ل�شنة   )33( رقم  القرار  يف  امل�شرع  و�شع  ولقد 
االأدوات  اإ�شدار  اآلية   ، الت�شريعات  اإعداد  اإجراء  ب�شاأن 
وحدد  الإ�شدارها،  الالزمة  واالإجراءات  الت�شريعية، 
االنتهاء  حتى  االإجراءات  بتلك  للقيام  املعنية  اجلهات 
على  وذلك  تنفيذها،  يف  والبدء  عليها  الت�شديق  من 
باالأداءات  املعنية  احلكومية  اجلهة  تعد   : التايل  النحو 
حمل  حكمها  يف  وما  الدولية  االتفاقية  اأو  الت�شريعية 
العنا�شر  مت�شمنًا  االأداءات  لتلك  م�شروعًا  االإ�شدار، 
م�شروع  يف  املتطلبة  املو�شوعية  واالأحكام  الرئي�شة 
االأداءات الت�شريعية حمل االإعداد ، ثم تقوم اجلهة برفع 
ملجل�ص  العامة  االأمانة  اإىل  الت�شريعية  االأدوات  م�شروع 
الوزراء ، وم�شروع االتفاقية الدولية وما يف حكمها ترفعه 

وزارة العدل .
يتم  العامة  االأمانة  اإىل  املقرتح  امل�شروع  ورود  عقب   
اإحالته اإىل اإدارة الت�شريع باأمانة لتتوىل دار�شته واإدخال 
مع  الت�شاور  اإمكانية  مع  عليه،  تعديالت  من  تراه  ما 
اجلهات ذات العالقة ، مبا يحقق الغايات امل�شتهدفة من 
امل�شروع املقرتح ، وعقب االنتهاء من تلك الدار�شة تقوم 
من  ت�شمنه  مبا  املقرتح  امل�شروع  برفع  العامة  االأمانة 
تعديالت اإىل وزير الدولة جمل�ص الوزراء ليتوىل اإحالته 
اإىل اجلهات املخت�شة اأو املعنية اأو عر�شة مبا�شرة اإىل 

املجل�ص ، م�شفوعًا مبا قد يعن له من مالحظات .
االأدوات الت�شريعية املقرتحة من اجلهات احلكومية ويتم 
درا�شتها من االأمانة العامة ، ويتوىل الوزير اإحالتها اإىل 
جمل�ص  اإىل  مبا�شرة  عر�شها  اأو  اأخرى  مرة  اجلهات 
الوزراء ، م�شفوعَا مبا قد يعن من مالحظات على النحو 

امل�شار اإليه. 
تتوىل وزارة العدل درا�شة م�شروعات االتفاقيات الدولية 
وما يف حكمها، اإدخال ما تراه من تعديالت عليها ، مع 
يحقق  مبا  العالقة  ذات  اجلهات  مع  الت�شاور  اإمكانية 
الغايات امل�شتهدفة من امل�شروع املقرتح ، وعقب االنتهاء 
من تلك الدرا�شة ، يرفع امل�شروع املقرتح مبرفقاته اإىل 

االأمانة العامة .
القرار  مبوجب  املن�شاأة   ، الت�شريعية  اللجنة  اإىل  حتال 
جميع   ، اإليه  امل�شار   2000 ل�شنة   )33( رقم  االأمريي 
عدا   ، الدرا�شة  حمل  الت�شريعية  االأدوات  م�شروعات 
بعد  وذلك   ، البيان  �شالف   )3( البند  يف  اإليها  امل�شار 
انتهاء اإعدادها من اإدارة الت�شريع باأمانة العامة، لتقوم 
تعديالت  من  ترى  ما  واإدخال  درا�شتها  باإعادة  اللجنة 
عليها ، ولها يف �شبيل ذلك طلب البيانات اأو امل�شتندات 
املتطلبة من اجلهات املخت�شة ، كما لها دعوة من ترى 
اأو  املخت�شة  اجلهة  موظف  من  اجتماعاتها،  ح�شوره 
الأداء  �شرورية  تراها  اإي�شاحات  على  للح�شول  غريهم 
اأع�شائها  من  فرعية  جلان  ت�شكيل  اأي�شا  ولها   ، عملها 
اخت�شا�شاتها  يف  يدخل  مما  اأكرث  اأو  م�شاألة  لدرا�شة 
ترفع  عملها  من  االنتهاء  وفور   ، عليها  نتائجه  وعر�ص 

ل�شوؤون  الدولة  وزير  اإىل  الدرا�شة  امل�شروع حمل  اللجنة 
م�شروعات  اإر�شال  يف  دورة  يف  ليقوم   ، الوزراء  جمل�ص 
الت�شريعية  االأدوات  وم�شروعات  الوزراء  اإىل  القوانني 
الوزير  اإىل  وما يف حكمها  الدولية  واالتفاقيات  االأخرى 
املخت�ص اأو رئي�ص اجلهات املخت�شة ، بح�شب االأحوال ، 
على اأن يوافى مبالحظاتهم على امل�شروعات خالل ثالثة 

اأ�شابيع على االأكرث .
تتوىل االأمانة العامة بعد ذلك اتخاذ الالزم نحو عرو�ص 
وما  الدولية  واالتفاقيات  الت�شريعية  االأدوات  م�شروعات 
يف حكمها، املحال اإليها من وزير الدولة ل�شوؤون جمل�ص 
الوزراء ، وما عليها من مالحظات ، على جمل�ص الوزراء 
املنا�شب  القرار  املتبعة التخاذ  االإدارية  الإجراءات  وفقًا 
ب�شاأنها ، ولها يف �شبيل ذلك طلب البيانات وامل�شتندات 

اأو اإي�شاحات التي حتتاجها من اجلهة املعنية .
الوزراء  جمل�ص  يبديه  ما  مبتابعة  العامة  االأمانة  تقوم 
من مالحظات اأو ما يقرره من تعديالت على م�شروعات 
التي  التعديالت  باإدخال  تقوم  ثم  الت�شريعية،  االأدوات 
باإحالتها  تقوم  ثم   ، امل�شروعات  تلك  اإدخالها على  ترى 
اأي�شا ما  اللجنة  اإىل  الت�شريعية ، كما حتيل  اللجنة  اإىل 
م�شروعات  على  تو�شيات  من  ال�شورى  جمل�ص  يبديه 
القوانني ، اأو تقوم بعر�شها مبا�شرة على جمل�ص الوزراء 
جمل�ص  اإىل  تو�شيات  من  القانون  م�شروع  خال  اإذا 
ال�شورى ، هذا وتبلغ االأمانة العامة وزارة العدل اأو اجلهة 
ب�شاأن  قرارات  من  الوزراء  جمل�ص  يتخذ  مبا  املخت�شة 

م�شروعات االتفاقيات الدولية وما يف حكمها .
على  املالحظات  درا�شة  الت�شريعية  اللجنة  تتوىل 
ثم  ب�شاأنها،  الراأي  واإبداء  اإليها  املحالة  املو�شوعات 
بدورها  لتتوىل  العامة  االأمانة  اإىل  املو�شوع  اإعادة  تقوم 
عر�ص املو�شوع على جمل�ص الوزراء مع من قد يعن بها 
من مالحظات ب�شاأنه ، وعند اإقراره واملوافقة عليه يرفع 
الأحكام  وفقًا  واإ�شداره  عليه  لت�شديق  االأمري  ل�شمو 

الد�شتور .

اآلية اإعداد 
الت�شريعات يف 

دولة قطر
القا�شي/ خليفة عبد اللطيف امل�شلماين

الرئي�ص باملحكمة االبتدائية
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ن�صاأة الديوان وروؤيته وِقَيِمه
ديوان املحا�شبة جهاز ُم�شتقل له �شخ�شية اعتبارية 
، يتبع �شمو االأمري مبا�شرة ، وله موازنة خا�شة تلحق 
ال�شفافية وحتقيق  الديوان االأمريي. ويعزز  مبوازنة 
و�شمان  العامة  االأموال  على  واملحافظة   ، امل�شاءلة 
الديوان  يهدف  و  وفاعلية.  بكفاءة  ا�شتخدامها 
اأ�شا�شًا اإىل حتقيق الرقابة على اأموال الدولة واأموال 
�شالمه  من  والتحقق   ، لرقابته  اخلا�شعة  اجلهات 
عليها.  واملحافظة  االأموال  هذه  اإدارة  وم�شروعية 
وتتمثل روؤية الديوان ور�شالته يف دعم  جهود الدولة 
فيما  الوطنية 2030  روؤية قطر  اإىل حتقيق  الرامية 

يتعلق بالتنمية امل�شتدامة ورفاهية املجتمع. 
مبوجب   1973 عام  يف  املحا�شبة  ديوان  اأن�شئ  وقد 
القانون رقم )5( ل�شنه 1973 ، وكان عدد موظفيه 
موظفًا   )12(  ، منهم  موظفا   )19( اإن�شائه  عند 
، ثم  ل�شنه 1995  فنيًا.  ثم  �شدر قانون رقم )4( 
قانون رقم )12( ل�شنه 1999 بتعديل اأحكام الرقابة 
امل�شبقة . وقد اأخذ حجم الديوان يف االت�شاع تدريجيًا 
لرقابته   اخلا�شعة  اجلهات  واأن�شطة  حجم  بات�شاع 
 2013 )دي�شمرب  حاليًا  موظفيه  عدد  و�شل  اأن  اإىل 
اإىل )193( موظفًا منهم حوايل )125( موظف   )
فني.  وميار�ص الديوان اأن�شطته واخت�شا�شاته وفقًا 
الدولية  املراجعة  وملعايري  اإن�شاءه،  قانون  الأحكام 
التي  الرقابية  املنظمات  عن  ال�شادرة  واملعايري 
على  اأعماله  وت�شتند  الديوان يف ع�شويتها.  ي�شارك 
 ، والنزاهة  اال�شتقاللية،  تت�شمن  القيم   من  عدد 

واملهنية ، وامل�شداقية والتعاون. 
اجلهات التي ت�صملها رقابة الديوان

االأخرى.  احلكومية  واالأجهزة  • الوزارات 
العامة. واملوؤ�ش�شات  • الهيئات 

اأحد  اأو  الدولة  فيها  ت�شاهم  التي  ال�شركات   •
االأ�شخا�ص املعنوية العامة بح�شة يف راأ�شمالها ال تقل 
عن 51% اأو ت�شمن لها حدًا اأدنى من الربح، اأو تقّدم 

لها اإعانات مالية اأو تلك املرخ�ص لها با�شتغالل اأو 
املمنوحة  اأو  للدولة  العامة  املرافق  من  مرفق  اإدارة 

امتيازًا ال�شتغالل موارد الرثوة الطبيعية. 
والداخلية واأجهزة االأمن  الدفاع  لوزارتي  • الن�شبة 
الفح�ص  مدى  حتديد  فيتم  النظامية  والقوات 
ومراجعة احل�شابات بعد التن�شيق مع القيادة االأعلى 
نظم  حتدده  ما  االعتبار  يف  االأخذ  مع  منهما،  لكل 
هذه اجلهات وما يقع يف نطاق ال�شرية الع�شكرية وما 

تتطلبه دواعي اأمنه.
ت�صكيل الديوان: 

ديوان املحا�شبة من رئي�ص ونائب للرئي�ص  • يتكون 
 ، الفنيني  وغري  الفنيني  املوظفني  من  كاٍف  وعدد 
ويتاألف من عدد من االإدارات. رئي�ص الديوان بدرجة 
وزير ي�شدر بتعيينه مر�شوم ويكون م�شوؤواًل مبا�شرة 

اأمام �شمو االأمري.
• ونائب رئي�ص الديوان بدرجة وكيل وزارة وي�شدر 
الديوان.  رئي�ص  اقرتاح  على  بناًء  مر�شوم  بتعيينه 
�شوؤون  يف  الديوان  رئي�ص  الرئي�ص،  نائب  ويعاون 
هذا  الأحكام  وفقًا  اأعماله  واإدارة  الديوان  تنظيم 

القانون والئحته التنفيذية.
• ويجوز للرئي�ص اأن يعهد اإىل نائب الرئي�ص ببع�ص 
اأثناء  الرئي�ص  النائب حمل  اخت�شا�شاته، كما يحل 

غيابه.
ويتاألف الديوان  من االإدارات التالية :

االقت�شادي.  القطاع  على  الرقابة  • اإدارة 
على القطاع احلكومي . الرقابة  • اإدارة 

والعقود. املناق�شات  على  الرقابة  • اإدارة 
القانونية. ال�شوؤون  • اإدارة 

واملالية. االإدارية  ال�شوؤون  • اإدارة 
مهام واخت�صا�صات الإدارات الرقابية:

االإدارات  واخت�شا�شات  مهام  تلخي�ص  ميكن 
الرقابية بالديوان مبا يلي :

اإدارة الرقابة على القطاع القت�صادي:
املراجعة. الأعمال  ال�شنوية  اخلطة  • اإعداد 

اجلهات  على  الالحقة  الرقابة  باأعمال  القيام   •
التي تدار ح�شاباتها على  الديوان  لرقابة  اخلا�شعة 
اأ�ش�ص املحا�شبة التجارية وت�شمل اأعمال  الرقابة على 

تلك اجلهات ما يلي:
- مراجعة البيانات املالية وقوائم الدخل والتدفقات 

النقدية.
واملبيعات  والعقود  للم�شرتيات  الدورية  املراجعة   -

واال�شتثمارات و�شوؤون العاملني واالأن�شطة االأخرى.
واحلوكمة  الداخلية  الرقابة  نظم  وتقييم  فح�ص   -

واإدارة املخاطر.
- فح�ص اللوائح وال�شيا�شات واالإجراءات.

- اإ�شدار التقارير بنتائج االأعمال الرقابية ومتابعة 
تطبيق التو�شيات الواردة فيها . 

اإدارة الرقابة على القطاع احلكومي :
املراجعة. الأعمال  ال�شنوية  اخلطة  • اإعداد 

اجلهات  على  الالحقة  الرقابة  باأعمال  القيام   •
التي تدار ح�شاباتها على  الديوان  لرقابة  اخلا�شعة 
الرقابة  اأعمال  وت�شمل   ، احلكومية  املحا�شبة  اأ�ش�ص 

على تلك اجلهات ما يلي:
واالأجور  الرواتب  على  املراجعة  باأعمال  -القيام 
وامل�شروفات واالإيرادات وفح�ص احل�شاب اخلتامية 

للدولة.
-فح�ص وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

-فح�ص اللوائح وال�شيا�شات واالإجراءات.
- اإ�شدار التقارير بنتائج االأعمال الرقابية ومتابعة 

تطبيق التو�شيات الواردة فيها . 
اإدارة الرقابة على املناق�صات والعقود : 

واالتفاقيات  العقود  م�شروعات  جميع  مراجعه   -
التي تربمها اجلهات اخلا�شعة للرقابة ) الوزارات 
اإبرامها  على  يرتتب  والتي   ) احلكومية  واالأجهزة 
تقرير حقوق اأو التزامات مالية للدولة اأو عليها اإذا 
اأيا  األف ريال فاأكرث  بلغت قيمه االتفاقية خم�شمائة 

كانت الطريقة التي يتم بها االختيار .
وعقود  الدورية  التوريد  عقود  جميع  مراجعه   -
اإذا  تلقائيًا  بتجديدها  ن�شًا  تت�شمن  التي  االإيجار 
بلغت قيمتها ال�شنوية حدود الن�شاب املايل املذكور.  
وي�شتثنى من ذلك االتفاقيات والعقود ذات ال�شفة 
 ( وال�شرطة  امل�شلحة  القوات  تربمها  التي  ال�شرية 
املادة “6” من القانون رقم )4( ل�شنه 1995 ب�شاأن 

ديوان املحا�شبة( .

دور ديوان املحا�شبة بدولة قطر 

يف احلفاظ على املال العام
حممد عبد العزيز مراد

مدير اإدارة الرقابة على القطاع القت�صادي بديوان املحا�صبة
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بحكم الفطرة الب�شرية، ال اأحد منا يتمنى الهزمية 
رمق  اآخر  اإىل  �شتكون  حماوالتنا  بل  اخل�شارة،  اأو 
اأو  الوقوع  دون  احليلولة  هي  مناف�شة،  اأي  عند  فينا 

اخل�شارة وجترع مرارتها. وذلك االأمر له ثقافته. 
هناك من يكون على درجة عالية من الوعي والفهم، 
بحيث يقدر على املقارنة بني اأمر واآخر. فاإذا �شادف 
منه  يخرج  اأن  من  البد  موقف  يف  االأقدار  واأوقعته 
بعقله  ي�شرت�شد  هنا  ها  فاإنه  مهزومًا،  اأو  منت�شرًا 
اأراد،  ما  كان  املوقف،  يف  انت�شر  فاإذا  ووجدانه، 
واإن خ�شر، اأدرك اأن هذا هو االأمر الطبيعي، خا�شر 

ومنت�شر، واأحيانًا ال هذا وال ذاك.
لنتحدث عن االأمر ب�شكل اأكرث و�شوحًا..

اإن من تقوده االأمور والظروف اإىل اخل�شارة يف اأمر 
وعلى  كبريًا  يكون  اأن  بد  فال  �شراع،  جولة  اأو  ما، 
بروح  اخل�شارة  يتقبل  اأن  عليه  اإذ  احلدث.  م�شتوى 
منها  وي�شتفيد  خ�شارته  من  يتعظ  �شريفة،  ريا�شية 
قادم  يف  تاأتي  قد  التي  للجوالت  والعرب  الدرو�ص 
عنده  الوعي  درجة  تكون  الب�شر  من  االأيام. هناك 
بال�شرورة  وهذا  متوا�شعة،  وثقافته  امل�شتوى،  دون 
يف  الفجور  ورمبا  اخل�شام  اإىل  تلك  ثقافته  تدعوه 
اأو  الهزمية   وراأى  �شعر  اإن  وخ�شو�شًا  اخل�شومة، 
كبرية  روح  فال  اإليه،   قادمة  الطريق  يف  اخل�شارة 
اأخالق  اإىل ال�شرب وتقبل االأمر، وال  ميلكها  تدعوه 
عن  الرتفع  اإىل  اأي�شا  تدعوه  نبيلة  رفيعة  فر�شان 

ال�شغائر واالأ�شياء التافهة ب�شبب اخل�شارة. 
باالإثم،  العزة  تاأخذه  حني  اأ�شواأ،  هو  من  هناك 
لكنها  وا�شحة،  احلقائق  ترى  �شيئة  بطانة  ت�شانده 
اإىل  وتدعوه  كبريهم  عن  تخفيها  الوقت،  نف�ص  يف 
ال�شري على غري ذات هدى وب�شرية، فيكون كالناقة 

الع�شواء، يتخبط مينة وي�شرة.
يكون  اأن  بالفعل يرغب  اأحد منا  ال  باأنه  للقول  نعود 
ال  ولكن  معني،  �شراع  يف  اأو  ما  موقف  يف  مهزومًا 
ُتقا�ص ها هنا االأمور بالرغبات واالأهواء، فاحلياة ال 
ت�شري هكذا اعتباطًا وح�شب اأهواء واأمزجة بع�شنا، 
بل هي قوانني ومعادالت و�شنن دقيقة، وحني تخ�شر 
بعد  اأو  غدًا  اأخرى  �شتك�شب جولة  اليوم جولة،  اأنت 
غد ، وهكذا احلياة ، ربح وخ�شارة، ودوام احلال من 

املحال. وهذه ثقافة البد اأن نعيها جيدًا يف حياتنا. 
لذا اأعود واأجدد الدعوة مرة اأخرى واأقول، باأن املرء 
يف  الرقي  من  عالية  درجة  على  يكون  اأن  بد  ال  منا 
التعامل مع االأحداث ومفرداتها، متطلعًا اإىل احلق 
ذاك  ال  احلق  هذا  ي�شود  اأن  يف  رغبة  كان،  اأينما 
اأجل �شيادة احلق  الباطل، حتى لو تطلب االأمر من 

والعدل ، اأن يكون املرء هو نف�شه ال�شحية. 
   لي�ص هناك ن�شر دائم اأو هزمية دائمة. هذه حقيقة 
البد اأن نعيها، غري ما يريده البع�ص باأن يبقى على 
فاإن هذا غري عادل،  الدوام منت�شرًا غري مهزوم، 
بل خمالف لنوامي�ص وقوانني الكون. . األي�ص كذلك ؟

الهزمي�ة �شعب���ة 
وم��رة .. 

بقلم / د. عبد اهلل العماديولك��ن
رئي�س حترير اإ�صالم اأون لين
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ي�شمعون  الأنهم  املقال  بعنوان  ال�شم  اأق�شد  ال 
وجههم  بتعابري  يتكلمون  و  اأعينهم،  قبل  بقلوبهم 
حركة  يروا  اإن  ما  اأنا�ص  اأق�شد  بل  اأيديهم،  قبل 
فعل  اأو  فعل  ردة  اأو  باخلطاأ  كانت  اإن  و  حتى  منك 
و يفهموه  اأفعال، حتى يقتطعوه  من �شمن جمموعة 
اجلملة  لبقية  ال�شمع  ي�شغوا  اأن  دون  اأرادوا  كيفما 
يختلفون  اإن  ما  اأنا�ص  عن  اأتكلم  املحادثة!  �شائر  اأو 
حمله  باأخذ  ال�شرب  فيبداأ  باأيديهم،  يتكلموا  حتى 
بينهم. و ال اأ�شتثني من كالمي البع�ص الذي يتدخل 
يف امل�شاجرات واملهاترات من اأجل �شب الزيت على 

النار. 
 و ماذا لو اختلفنا؟ �شوؤال �شاألته اأكرث من مرة ورددته 
الدنيا؟ هل  اأن نقلب  اأكرث من مقال. ملاذا يجب  يف 
ميكننا اأن نحل املو�شوع دون اأن تكون النهاية �شبيهة 

باإحدى حلقات برنامج االجتاه املعاك�ص؟
الذي  عازر  هاين  العاملي  امل�شري  املهند�ص  حكى 
مقابلة عن موقف  برلني يف  م�شروع قطارات  اأجنز 
عند  االأملان  ت�شرف  كيفية  فيه  اأعجبه  و  عا�شه، 
تطوير  مب�شروع  مكلفا  كان  باأنه  قال  االختالف، 
النا�ص  اأن  و  اأملانيا،  جنوب  يف  �شتوجتارت  قطارات 
به، مما جعله  العمل  بدوؤوا  اإن  ما  امل�شروع  عار�شوا 
احلكومة  قامت  �شنوات.  ثالث  بعد  منه  ين�شحب 
بني  ليف�شل  �شيا�شي  حكم  بندب  عندها  االأملانية 
اختاروا  و  للم�شروع،  الراف�شة  واملعار�شة  احلكومة 
على  االتفاق  مت  اجلميع.  احرتمه  و  ر�شاه  حمكمًا 
حتديد جل�شات لكي يعر�ص كل طرف وجهة نظره و 
يعززها برباهينه، و ي�شتمع يف نف�ص الوقت لنقا�شات 
التلفيزيون  على  اجلل�شات  هذه  ُعر�شت  خ�شمه. 

با�شتمرارية  ُحكم  اأ�شابيع،   6 مرور  بعد  و  الر�شمي، 
امل�شروع مع اإجراء بع�ص التعديالت، و هذا ما التزم 

به الطرفان.
اأحتدث  لن  و  احلوار،  طاوالت  فلتجمعنا  اأقول  لن 
على  و  عن  الكالم  الأن  اجلوار،  و  اجلار  حقوق  عن 
طاوالت احلوار جميل، و الكالم عن اجلوار و حقوقه 
كثري، و لكن حتقيق ما ُت�شجله اللقاءات و ما يقوله 
ما  هذا  و  بكثري،  اأجمل  البع�ص  لبع�شهم  االأ�شقاء 
نحتاجه حاليًا يف الوطن العربي، و لن يحدث ذلك 
دون اإق�شاء امل�شالح ال�شخ�شية و احلزبية، و اإعالء 

امل�شلحة الوطنية فوق كل غاية وهدف. 
الفتنة يف  يبحث عن  من  بيده  يتكلم  و  بعينه  ي�شمع 
اأ�شهل خمابئها، و االأحمق من يلحقها داخل جحرها. 
هوؤالء يرف�شون ثقافة النقد، و الراأي و الراأي االآخر، 
و ين�شون باأن امتالكك لراأي خمالف، ال يعني حقك 
قبل  اأيديهم  تتحدث  لهذا  و  االآراء،  بقية  م�شادرة 
هم  اآذانهم،  قبل  باأعينهم  ي�شمعون  و  األ�شنتهم، 
يف�شلون االإدانة قبل التربئة و ي�شتندون اإىل “مدان 

حتى تثبت براءته«!.
بيديه  يتكلم  و  اأذنيه  قبل  بعينيه  ي�شمع  من  كل  اإىل 
قبل فمه، ربنا اأعطاك اأذنني لت�شمع قبل اأن ترى، و 
فم لتخر�ص به يدي خ�شمك قبل يديك، فلماذا تلجاأ 
اإىل االختالف املف�شي اإىل ال�شحل و االإهانة و حتى 
القتل يف بع�ص احلاالت و اإن كان عن طريق اخلطاأ؟ 
اأعرف  فاأنا  اأن تهدي خ�شمك وردًا،  اأطلب منك  ال 
باأن هذا �شعب عليك، و لكني اأطلب منك اأن تعطي 
نف�شك فر�شة لتو�شيع مداركك واآفاقك قبل �شدرك 

وُخلقك. 

ي�شمعون باأعينهم 

ويتكلمون باأيديهم !
جواهر بنت حممد اآل ثاين

الكاتبة بجريدة العرب 
القطرية
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اأن تــعــطــيــنــا نــبــذه خمــتــ�ــصــره عن  • هـــل لـــك 
�صخ�صك الكرمي؟

مالزم اأول نا�شر حممد نا�شر الهويل النعيمي.
مواليد 23 يوليو 1987.

اأحمد  كلية  من   2010 يناير   27 التخريج  تاريخ 
بن حممد الع�شكرية دفعة املر�شحني رقم )5(.

 )3.06( مبــعــدل  معلومات  نظم  بكالوريو�ص 
دبلوم علوم ع�شكرية.

مــدربــني  �ــشــاعــقــة،  دورة  وتت�شمن  ـــــدورات  ال
املبنية،  املناطق  يف  قتال  مــدربــني  ال�شاعقة، 
ــة  ــارط مـــدربـــو االأمـــــن الـــداخـــلـــي، مـــدربـــو اخل
املظلي احلر  ت�شلل، دورة  والبو�شلة، مدربو منع 
واالإمــــداد  والتقدمية  التاأ�شي�شية  والعمليات 

اجلوي.
• تختلف طبيعة احلياة الع�صكرية عن احلياة 
املــدنــيــة, فــكــيــف اتـــخـــذت قــــرار الـــدخـــول يف 

احلياة الع�صكرية؟
من  فيها  ملا  بالع�شكرية  مولعًا  كنت  �شغري  منذ 

�شبط وربط  واحرتام للوقت .
• هل لعبت الأ�صرة دورا جوهريا يف توجيهك 

نحو اللتحاق بالع�صكرية ؟
طبعًا لعبت االأ�شرة دورا كبريا يف توجيهي ودعمي 

معنويًا التخاذ هذا القرار.
التي ت�صطلع  املهام  و  ما هي طبيعة عملك   •

بها يف الوقت احلايل؟
دفعة  يف  مر�شحني  ف�شيل  قائد  اأعــمــل   حاليًا 

املر�شحني رقم )12( ومدرب خارطة  وبو�شله.
• �صيادة املالزم حدثنا عن فل�صفتك يف اإدارتك 
توؤمن  التي  واملعتقدات  القيم  ومــا  لعملك, 

بها يف حياتك؟
ما من اأحد ي�شري يف احلياة  اإال والبد له اأن يتخذ 
الكثري من القرارات، ولكن القليل منهم هو من 
يتخذ القرار الفعال ولكي تتخذ القرار ال�شائب 
فالبد اأن تتحلى باملرونة، فعملية  اتخاذ القرار 
متر بخطوات كثرية. اإن اأف�شل قواعد التغري هي 
العادة  اأن تالحظ  ثم غري ميكن  قيم  ثم  الحظ 
وتتخيل  عليك   ال�شلبي  اأثرها  تقيم  ثم  ال�شيئة  
واأخــــريًا  امل�شتقبل،  يف  عليك  �ــشــررهــا  حــجــم 
وتتخيل  اإيجابيه  بــعــادة  ت�شتبدلها  اأن  ميكنك 
اأثرها االإيجابي عليك، تخيل اأنك ناجح و �شعيد، 
لديه   الناجح  اأن  والفا�شل  الناجح  بني  فالفرق 

دائمًا عادات اإيجابية ميار�شها بانتظام .
اأن جمــال  املــــالزم نــا�ــصــر هــل تعتقد  �ــصــيــادة   •
علي  مق�صور  وال�صرطي  الع�صكري  العمل 

الرجال فقط ول ي�صح اأن تتهنه الن�صاء؟
للعن�شر  اأ�ــشــبــح  احلــالــيــة  ــغــريات  املــت ــل  ظ يف 
الع�شكري  االأمــن  جمــال  يف  فعال  دور  الن�شائي 
اخلــدمــات  و  تفتي�شات  مــن  بالن�شاء  اخلــا�ــص 

املبا�شرة بالن�شاء .
• ل�صك اأن النجاح وبلوغ الأهداف مطلب مهم 

يف حياتنا, فهل حققت النجاح املن�صود؟
الطموح  ولكن  نف�شي  عن  را�ــصٍ  اأنــا  هلل  احلمد 

اأعلى و العلم و املعرفة  ال حدود لها .

• مباذا تن�صح اإخوانك يف ال�صلك الع�صكري؟ 
الــتــوفــيــق   واأن  بــالــ�ــشــرب  والــتــحــلــي  ــرة  ــاب ــث ــامل ب
ال�شهل   بال�شيء  لي�ص  والع�شكري  االأكــادميــي 
والرخي�ص من  الغايل  بذل  و  واالجتهاد  وباجلد 

اأجل هذا الوطن .
• كيف تري التطور الكبري الذي ت�صهده قطر؟

االأميـــر  �شمـــو  قيادة  وحتــت  اهلل  من  بحمـــد 
حفظة  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيـــخ  الوالد 
متيم  ال�شيخ  املــفــدى  الــبــالد  اأمــري  و�شمو  اهلل، 
ومنــوا  طــفــرة  الــبــالد  ت�شهد  ــاين  ث اآل  حمد  بــن 
ال�شعيد  عــلــى  �ـــشـــواء  املـــجـــاالت  خمــتــلــف  يف 
االقت�شـــادي اأم التنموي، وكذلك البعد االإقليمي 
والدويل ودور قطر الطليعي يف امتالكها لزمـــام 
املحافل  يف  الق�شايا  من  العديد  يف  املبــــادرة 
النه�شـــة  عن  ف�شـــال  هذا  واالإقليمية  الدوليـــة 
التعليميــــة والثقافية والريا�شية ، ن�شـــاأل اهلل اأن 
يحفـــظ بالدنـــــا العزيزة و اأن ت�شهــــد مزيدًا من 
القيادة  والتطور والرقي حتت ظل هذه  النمــــاء 

الر�شيدة.
• هل من كلمة اأخرية يف ختام هذا احلوار؟

اأ�شكــــر لكــــم ا�شت�شافتــــي واإتاحتكـــــم  الفر�شـــة 
يل للم�شاركــــة يف هذا اللقاء. 

الكلية  هذه  تطور  يف  �شاهم  من  كل  اأ�شكر  كمـــا 
 . تدري�ص  هيئة  واأع�شاء  ومــدربــني  �شباط  من 

واهلل ويل التوفيق .

لقاء مع خريج

املالزم اأول/  نا�شر حممد الهويل النعيمي

مالزم اأول
نا�صر حممد الهويل النعيمي
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• يف م�صتهل هذا احلوار نرجو التكرم باإعطاء 
نبذة خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي؟  

اهلل.  عبد  الغني  عبد  ح�شن  اأحمد  د/   : اال�شم 
مولدي  كان  م�شر  ب�شعيد  �شوهاج  حمافظة  يف 
لي�شان�ص  على  ح�شلت   .1980 عــام  يف  وذلــك 
االأل�شن ق�شم اللغة العربية عام 2001 بتقدير عام 
بالق�شم،  معيدا  تكليفي  مت  ثم  ومن  جدا«  »جيد 
بح�شويل  العلمية  م�شريتي  اأثرها  على  لت�شتمر 
بتقدير ممتاز ثم ح�شويل على  املاج�شتري  على 

الدكتوراه بتقدير مرتبة ال�شرف االأوىل.
القيم  مــن  جمموعة  اإنــ�ــصــان  لكل  اأن  ل�صك   •
واملعتقدات التي يوؤمن بها, فما هي اأهم قيم 

ومعتقدات الدكتور/ اأحمد؟
اأف�شل  ما من قيمة يحملها االإن�شان بني جنباته 
عليه،  التوكل  وح�شن  بــاهلل  االإميـــان  قيمة  مــن 
االإن�شان  اإليها  يحتاج  التي  القيم  كل  فهي جماع 
ال�شدق  قيمة  ُتعرف  باهلل  فباالإميان  حياته،  يف 
اإىل  واالإح�شان  العمل  يف  واالإخــال�ــص  واالأمــانــة 

النا�ص.
ح�صن  اأحمد  الدكتور/  �صيادة  ي�صتطيع  هل   •
الف�صل بني �صوؤون عمله وحياته الأ�صرية, يف 

ظل تعدد م�صاغله ومهامه ؟
احلياة  بني  التكامل  اأن  اأرى  اأنا  الف�شل؟؟!  ومل 
فكالهما  االأف�شل،  هو  االأ�شرية  واحلياة  العملية 
يكمل االآخر، فاال�شتقرار االأ�شري يتبعه بال �شك 
تقدم يف احلياة العملية، كما اأن احلياة العملية 
�شتلقي بكل تاأكيد بظاللها على احلياة االأ�شرية.

• هل �صبق لك زيارة دولة قطر؟ وما هي اأهم 
انطباعاتك عن الدولة وال�صعب القطري؟

هذه هي زيارتي االأوىل لل�شقيقة قطر،  وكم كنت 
�شمعت  الــذي  احلبيب  البلد  هــذا  لــزيــارة  اأتــوق 
قد  االأمنية  هي  وها  روؤيته،  ومتنيت  كثريا  عنه 
حتققت، ويا له من انطباع رائع �شعرت به مبجرد 
فحفاوة  الطيبة،  االأر�ــص  قدماي هذه  وطئت  اأن 
الرقي  ومظاهر  ينكر،  ال  ظاهر  وكرم  اللقاء  يف 
العمراين بادية يف كل مكان، والعمل دائم ال يكاد 

ينقطع يف كل اأرجاء االإمارة الفتية.
عنوانهم،  فاالبت�شامة  الــبــالد  هــذه  اأهـــل  اأمـــا 
واحلفاوة اأ�شلوبهم، والرقي مذهبهم، واالأخالق 
�شعارهم  العروبة  و�شفات  منهجهم،  االإ�شالمية 

وديــدنــهــم. وحــــري مبــن اجــتــمــع لــهــا كــل هــذه 
ال�شفات اأن ترتقي واأن ت�شل يف اأعوام قليلة اإىل 

م�شاف الدول املتقدمة.
• ما اأهم انطباعاتك عن كلية اأحمد بن حممد 

الع�صكرية وعن طالبها؟
اأعد  قد  فيها  �شيء  كل  اأن  االنتباه  ي�شد  ما  اأول 
على  وح�شاري  علمي  وباأ�شلوب  فائقة،  بعناية 
بحث  مرحلة  يف  اأنها  واالأجــمــل  م�شتوى،  اأعلى 
دائم عن االأف�شل، فال تر�شى باأقل من الدرجات 

العال بديال.
وخلقا  اأدبــا  ال�شباب  فهم من خرية  اأما طالبها 
االإمكانيات  من  اال�شتزادة  يف  ورغبة  والتزاما 

التي توفرها لهم الكلية.  
اأن التدري�س بالكليات الع�صكرية  هل تعتقد   •

له خ�صو�صيات؟
عند  التفكري  نبوغ  من  كــان  ولقد  بالطبع،  نعم 
اإن�شاء هذه الكلية اأن جتمع لدار�شيها بني الدرا�شة 
الع�شكرية  والــدرا�ــشــة  املتخ�ش�شة  االأكــادميــيــة 
الفائقة، حيث يخدم اجلانب االأكادميي اجلانب 
الع�شكري يف رفع مهارات الطالب وتنمية وعيهم 

وتو�شيع اأفق مداركهم.  
• هــل تــواجــه �ــصــعــوبــات يف الــتــدريــ�ــس لطلبة 

ع�صكريني؟ وكيف تتغلب عليها؟
القراآن،  لغة  العربية  اللغة  اأدر�ــص  فاأنا  اأبــدا،  ال 
ويدركون  قدرها،  يعرفون  الأهل عروبة  واأدر�شها 
هي  العربية  لغتهم  اأن  ويعلمون  مقا�شدها  قيمة 
االأمم  ح�شارة  واأن  هويتهم،  يف  اأ�شيل  مكون 
لــذا  بهويتهم،  �شعوبها  مت�شك  مبـــدى  تــقــا�ــص 
العذب  معينها  من  وينهلون  عليها  يقبلون  فهم 

الرقراق.     
من منظورك �شيادتك ما هي االآليات التي ميكن 

من خاللها تطوير التعليم االأكادميي يف الكلية؟
يخدم  مبا  وتتطور  التدري�شية  االأ�شاليب  تتنوع 
عــمــلــيــة تــو�ــشــيــل املــعــلــومــة املــفــيــدة مـــن حـــوار 
ومناق�شات واأبحاث وجتريب وغريها، مع الو�شع 
يف االعتبار خ�شو�شية الكليات الع�شكرية وتفهم 

احتياجات  طالبها.
• هل تري اأن تنوع املدار�س الفكرية التي ينتمي 
اإليها اأع�صاء الهيئة التدري�صية بالكلية ذات 

اأثر اإيجابي علي كل من الطالب والأ�صتاذ؟

تيارات  يعني  املدرو�ص  فالتنوع  اأكيد،  اأمــر  هذا 
وخربات  خمتلفة  تدري�ص  وطرق  متعددة  علمية 
متجددة، وهذا كله �شيعطي بالطبع اإثراء للعملية 

التعليمية، وفر�شا �شانحة ملعرفة اجلديد.   
• ما ن�صيحتك  لل�صباط املر�صحني؟

ن�شيحتي لهم اأن ي�شابروا ويرابطوا واأن يعلموا 
فالوطن  عاتقهم،  على  امللقاة  امل�شوؤولية  بعظم 
قد و�شع يف رقابهم اأمانة احلفاظ عليه وال�شهر 
على اأمنه واأمانه وينتظر منهم اأن يوؤدوا االأمانة 
اال�شتفادة  عليهم   فاإن  ولذا  بالعهد.  يوفوا  واأن 
الذي  والدعم  الهائلة  االإمكانات  من  الق�شوى 

تقدمه لهم الكلية 
• ما الهوايات التي تار�صها يف اأوقات فراغك؟
اأر�ص اهلل فلل�شفر �شبع فوائد  اأحب ال�شياحة يف 
الكتب  اأعــمــاق  يف  الــغــو�ــص  واأحـــب  يــقــال،  كما 
وا�ــشــتــخــراج الـــدرَّ والــيــاقــوت؛ فــالــقــراءة  تفتح 

لالإن�شان املغلقات وتو�شع له املدركات.  
• هـــل مـــن كــلــمــة اأخـــــرية حتـــب اأن نــخــتــم بها 

حوارنا؟
اأعرب عن خال�ص  اأن  اأود  يف ختام هذه املقابلة 
�شكري وتقديري للقائمني على اأمر هذا ال�شرح 
يف  ظاهر  جهد  من  به  يقومون  ما  على  العظيم 
اإىل  به  لي�شلوا  �شاأنه  والرفع من  اإعالئه،  �شبيل 
ن�شكرهم  قلوبنا  عميق  ومــن  االأ�ــشــمــى،  الغاية 
من  علينا  بــه  يفي�شون  مــا  على  خا�شا  �شكرا 
هذه  على  مين  اأن  اهلل  واأدعــو  واهتمام،  حفاوة 
يوفق  واأن  ويفي�ص،  خريها  فيعم  واأهلها  البالد 
اإىل  بها  لي�شلوا  الكلية  هذه  اأمر  على  القائمني 

اأعلى درجات التقدم واالزدهار.    

لق���اء م��ع اأ�شت��اذ زائ���ر
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•  يف م�صتهل هذا احلوار نرجو التكرم باإعطاء نبذة 
خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي  ؟

بهن�شاوي.  القادر  ناجي عبد  : د/ خالد �شفوت  اال�شم 
 /7 بتاريخ  الفرن�شية    Nantes نانت  مدينة  يف  ولــدت 
لي�شان�ص احلقوق من جامعة  8/ 1982م. ح�شلت على 
القاهرة فرع بني �شويف عام 2003 بتقدير عام “جيد 
علي  االأول  برتتيب  االأويل”  ال�شرف  مرتبة  مــع  جــدا 
اجلنائي،  القانون  بق�شم  معيدًا  تكليفي  مت  ثم  الدفعة، 
ودبلوم   2004 �شنة  العام  القانون  دبلوم  علي  وح�شلت 
العلوم اجلنائية لعام 2005 ثم ح�شلت علي بعثة علمية 
اإيل جامعة Grenoble II الفرن�شية ملدة عامني وعدت اإيل 
جامعة  من   2011 عام  الدكتوراه  على  وح�شلت  م�شر 
االأويل  ال�شرف  بتقدير جيد جدًا مع مرتبة  بني �شويف 
وتبادل  اجلامعة  نفقة  علي  الر�شالة  بطبع  التو�شية  مع 

الر�شالة مع اجلامعات العربية واالأجنبية.
• ل�صك اأن لكل اإن�صان جمموعة من القيم واملعتقدات 
الــتــي يــوؤمــن بــهــا,  فــمــا هــي اأهــــم قــيــم ومــعــتــقــدات 

الدكتور/ خالد �صفوت؟
قيم  بال  يعي�ص  اأن  الر�شيد  ال�شوي  االإن�شان  ي�شتطيع  ال 
على  بالء  له  قيم  ال  الذي  فالعامل   ، �شامية  ومعتقدات 
يرفع  ال  ذلك  ولكن  علمية  موهبة  له  تكون  قد   ، العامل 
مكانته . فقد راأيت اأفرادا على حظ ح�شن من العلوم ، 
بيد اأن قلوبهم خاوية من االإح�شا�ص اللطيف والرغبة يف 
الب�شرية   وهوؤالء بالء على  لالآخرين؛  و احلب  الت�شامي 
ومن اأهم املعتقدات التي اأوؤمن بها : ال�شدق مع النف�ص 
و مع االآخرين،  الت�شامح واللني، االإخال�ص والتفاين يف 

العمل.
• هل ي�صتطيع �صيادة الدكتور/ خالد �صفوت الف�صل 
الأ�ــصــريــة, يف ظــل تعدد  �ــصــوؤون عمله وحياته  بــني 

م�صاغله ومهامه ؟ 
واحلــيــاة  االأ�ــشــريــة  احلــيــاة  بــني  الف�شل  ال�شعب  مــن 
له  االأ�شري  فاال�شتقرار  لالآخر،  متمم  العملية فكالأهما 
عظيم االأثر يف ت�شجيعي وحتفيزي نحو التقدم يف عملي 
طبيعة  تتفهم  وق�شائية  قانونية  عائلة  من  اأنني  خا�شًة 
لفهمها  وذلك  يل  زوجتي  ت�شجيع  اإيل  باالإ�شافة  عملي، 
لي�شان�ص احلقوق من  طبيعة وظيفتي فقد ح�شلت علي 
للح�شول  العليا  بالدرا�شات  وتقوم  �شم�ص  عني  جامعة 
علي املاج�شتري يف القانون، باالإ�شافة الأنها اأي�شا ن�شاأت 
لطبيعة  ونظرًا  وق�شائية.  قانونية  عائلة  يف  وترعرعت 
عمل ع�شو هيئة التدري�ص ما بني حما�شرات وموؤمترات 

حياتي  علي  �شك  بال  فيوؤثر  علمية،  واأبــحــاث  ونـــدوات 
االأ�شرية ولكن ب�شورة اإيجابية.

• هـــل �ــصــبــق لـــك زيـــــارة دولـــــه قـــطـــر؟ ومــــا هـــي اأهـــم 
انطباعاتك عن الدولة وال�صعب القطري؟

مــررت  ولكن  ال�شقيقة  قطر  ــة  دول زيـــارة  يل  ي�شبق  مل 
واأهــم  املالديف.  جــزر  اإيل  رحلة  يف  ذهابي  اأثــنــاء  بها 
اأن  يــريــدان  و�شعبا  دولــة  راأيـــت  اأنــنــي  هــي  انطباعاتي 
يحافظا على هويتهما احل�شارية وعلى القيم االإ�شالمية 
اأ�شالته  راأيت �شعبا حري�شا على   . ولها  بها  التي عا�ص 
متجها به نحو احلداثة ال يقبل اأن يجادله اأحد يف اإميانه 
بال�شري يف هذا الطريق اأو اأن ي�شاومه عليه اأحد اأو يخريه 
بال�شماحة  يتميز  �شعبا  راأيــت  اآخــر.  �شيء  بني  و  بينه 
الزمن  اأن  وعقله  بح�شه  يعرف  �شعبا  راأيــت  الي�شر،  و 
يتحرك واأن االأحــداث تتالحق و ال مفر من مواكبتها و 
م�شايرتها فاأ�شبح �شلوكه تعبريًا اأمينًا عن هذه املعرفة.

• مـــا  اأهـــم انــطــبــاعــاتــك عــن كلية اأحــمــد بــن حممد 
الع�صكرية وعن طالبها؟

تهتم كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية باالن�شباط ال�شديد 
عام  بوجه  والنظامية  الع�شكرية  احلياة  �شمة  هو  الذي 
وهو ما انعك�ص على طالبها الذين يتلقون العلم يف بيئة 
يتمتعون  طالبها  و  موؤ�ش�شي  تنظيم  فق  و  بالعمل  تت�شم 
املحا�شرات  تلقى  على  حر�شا  و  للتعلم  ذاتية  بدافعية 
اإميانا منهم باأن طريق العلم هو الطريق الوحيد للتقدم 

والرقى .
التي ميكن  الآلــيــات  �صيادتك ما هي  من منظورك   •

من خاللها تطوير التعليم الأكادميي يف الكلية؟
الوقت  يف  العامل  جتتاح  التي  املعلوماتية  الثورة  ظل  يف 
احلا�شر مل يعد املعلم هو ال�شخ�ص الذي ي�شب املعرفة 
ولكنه  املعرفة  لهذه  املر�شل  اأنــه  اأو  طالبه   اأذهـــان  يف 
فاعليه  و  بكفاءة  ذاتيا  ي�شتعمل  الــذي  االإن�شان  اأ�شبح 
من اأجل م�شاعدة طالبه لي�شاعدوا اأنف�شهم وهو ي�شهل 
التعليمي  املوقف  يدير  و  يحدثها  وال  التعليمية  العملية 
ولكن ال ين�شوؤه بوجه و ير�شد و ال يلقن و يحفظ . مما 
يحتم اأن تكون العملية التعليمية ال تقت�شر فقط على نقل 
املعلومات من املعلم اإىل الطالب بل �شملت مهمة املعلم - 
فيما �شملت – اإحاطة الدار�ص بالطرق واالأ�شاليب التي 
متكنه من اكت�شابه املعرفة واالعتماد على ن�شاطه الذاتي، 
فلم يعد املعلم يقت�شر يف ا�شتخدامه لتكنولوجيا التعلم 
عليه  نطلق  ما  – وهو  املطبوعة  الكلمة  اأو  الكتابة  على 
يتعامل  اأن  عليه  اأ�شبح  – بل  للتعلم  التقليدي  االأ�شلوب 

اأ�شبحت  التي  و  الكثرية  التعليم احلديثة  مع تكنولوجيا 
جزءًا اأ�شا�شيًا من املوؤ�ش�شة التعليمية الع�شرية كاأجهزة 
اأف�شل  ومــن  االنــرتنــت  �شبكة  و  والتليفزيون  العر�ص 
التعليمية هو  للعملية  الغايات املختلفة  الو�شائل لتحقيق 
– mixed mode- الذي  تبنى االأ�شلوب املختلط للتعليم 
بالتكنولوجيا  م�شتعينا  التعليم  من  نوعني  بني  ميــزج 
والذي  املبا�شر  التعليم  اأ�شلوب  جانب  فــاإىل  املتطورة، 
يتلقى فيه الدار�ص املادة التعليمية مبا�شرة وجها لوجه 
من ع�شو هيئة التدري�ص يتم تطبيق الو�شائط التعليمية 
املرتكزة  االأنظمة  اأ�شا�شية  ب�شفة  بها  ونعنى  احلديثة 
– التي تكون   internet based system – على االنرتنت 
املتعددة  الو�شائط  فيه  مت�شمنا  فيها  التعليمية  املــواد 
وجمهزة بطريقة اإلكرتونية تنقل اإىل الدار�شني بوا�شطة 
قواعد  اإىل  الو�شول  اإمكانية  توافر  مع  االآيل  احلا�شب 
خاللها  من  ميكن  و  االإلكرتونية  املكتبات  و  البيانات 
حتقيق التفاعل بني ع�شو هيئة التدري�ص و الدار�ص من 
جهة و بني الدار�ص و زمالئه من جهة اأخرى من خالل 
برامج املحادثة و املوؤمترات والفيديو والربيد االإلكرتوين 

و منتديات احلوار .
• هل من كلمة اأخرية حتب اأن نختم بها حوارنا؟

من مل ي�شكر النا�ص مل ي�شكر اهلل. وعليه اأتقدم بجزيل 
ال�شكر للقائمني علي اإدارة الكلية وعلي راأ�شهم االأ�شتاذ 
واالأ�ــشــتــاذ   ، الكلية  عميد  اخلــاطــر  خــالــد   / الــدكــتــور 
الدكتور/ جمال الن�شار رئي�ص ق�شم القانون، علي منحي 
بالكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  اإيل  االن�شمام  فر�شة 
تواجدي  فرتة  طوال  يل  قدموه  ما  وعلي  زائر،  كاأ�شتاذ 
اإيل  ال�شكر  بوافر  اأتقدم  كما  ال�شقيقة.  قطر  دولــة  يف 
علي  بالكلية  التدري�ص  هيئة  الأع�شاء  العظيمة  الكوكبة  
ح�شن اال�شتقبال وال�شيافة والذين تعلمت منهم الكثري 
والتوا�شع  التعامل  يف  والرقي  اخللق  وح�شن  العلم  من 
اهلل  من  واأمتنى  املختلفة.  احلياة  نواحي  من  والكثري 
حممد  بن  اأحمد  لكلية  والنه�شة   والرقي  التطور  دوام 

الع�شكرية ولدولة قطر ال�شقيقة.

لق���اء م��ع اأ�شت��اذ زائ���ر

الدكت�ور  خالد �شفوت - ق�ش�م القانون
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بــاإعــطــاء نبذة  الــّتــكــرم  م�صتهّل هــذا احلـــوار نــرجــو   •
خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي؟

يف  باحث  و  دكتور  تون�ص.  من  العيــوين،  حممد  ا�شمي 
علوم احلا�شوب، عملت يف العديد من امل�شاريع البحثية، 
تقنيات  املــعــلــومــات،  ـــن  اأم مــثــل  متنوعة  ـــاالت  جم يف 
الذكاء  البيانات اخل�شو�شية،  الت�شفري، تقنيات حماية 

اال�شطناعي، اإلخ. 
هل �صبق لك زيارة دولة قطر؟ وما هي اأهم انطباعاتك 

عن الدولة وال�ّصعب القطرّي؟
كانت هذه اأّوَل زيارٍة يل لدولة قطر. و لقد �ُشِررُت فيها 
الَتّنمية  يف  امَللحوِظ  ِر  الَتّطُوّ �شَتوى  مَبُ و  ا�ِص  الَنّ ِبِطيَبِة 
العمرانّية و البنية التَّحِتّية و يف �شائر املجاالت. كما �شد 
انتباهي اأي�شا االهتمام، وعلى اأعلى امل�شتويات، بالبحث 
ندوق القطري لرعاية  العلمي ومتويله، حيث يبذل ال�شّ
َجَعَلتُه ذائع  العلمي جهودا طّيبة يف هذا املجال  البحث 

يِت داخل قطر و خارجها. ال�شّ
• مــا اأهــــم انــطــبــاعــاتــك عــن كــلــّيــة اأحــمــد بــن حمّمد 

الع�صكرّية وعن طاّلبها؟
حمّمد  بــن  اأحــمــد  كّلّية  اإىل  فيها  قدمت  مــرة  اأول  يف 
على  الرجال«  »م�شنع  العبارة:  هذه  راأيــت  الع�شكرّية 
الوقت  اأع يف ذلك  الكلية. مل  اأحــد اجلــدران يف مدخل 
ما  يف  ذلــك  فهمت  ولكن  الــعــبــارة،  بتلك  املق�شود  مــا 
حميط  يف  اأمــا  للرجال.  م�شنع  حقا  هي  فالكلية  بعد، 
يافة  ال�شّ بح�شن  �ُشررت  فلقد  الكلية،  املبا�شر يف  عملي 
الــّزمــالء وُحــ�ــشــِن تعاملهم  املــتــمــّيــزة بــني  وبـــاالأجـــواء 
اأّنه  اأعتقُد  اّلــذي  االأَمــر  البع�ص،  لبع�شهم  واحرتامهم 
َينُدُر  ناجح  و  متجان�ص  فريق عمل  تكويِن  �شببا يف  كان 
اأما بالن�شبة للطالب فلم تتح  ُوُجوده يف بيئات مماثلة. 
ولكنني حتدثت  مبا�شر  ب�شكل  للعمل معهم  الفر�شة  يل 
مع بع�شهم بحكم وجودي يف الكلية، واأرى اأنهم يّت�شمون 
باالن�شباط  والــنــظــام       واالأخــالق احلميدة و الثقة 
بالنف�ص. اأدعو اهلل اأن يوفقهم و يجعلهم ذخرا لوطنهم.
• بوجه عاّم كيف تري طاّلب الأم�س وطاّلب اليوم؟  

الو�شائل  من  بالعديد  يتمتعون  اليوم  طــالب  اأن  اأرى 
�شبيل  فعلى  �شبقهم.  الذي  للجيل  متوفرة  تكن  مل  التي 
جعل  االأخــرى  االت�شال  وو�شائل  االإنرتنت  توفر  املثال، 
للطالب  بحيث ميكن  �شهال جدا،  املعلومة  اإىل  الو�شول 
تهمه،  التي  املجاالت  كل  يف  معلومات  على  يتح�شل  اأن 
متنوعة  واأي�شا على وجهات نظر خمتلفة وطرق طرٍح  

التعلم  الطالب على  اأن يعني  �شاأنه  اأراد. و هذا من  اإذا 
وتثقيف نف�شه يف كل املجاالت التي ت�شد اهتمامه.  

• ما ن�صيحتك  للمر�صحني يف الكلية؟
الن�شج  اأنا موؤمن جدا بدرجة  ال�شوؤال.  �شكرا على هذا 
و امل�شوؤولية العاليتني التي يتمتع بها اإخواين املر�شحني، 
اأو  �شنه  كــان  فــرد مهما  كــل  بــاأن  اأذكــرهــم  اأن  اأريـــد  و 
يوؤثر  اأن  موقعه،  ي�شتطيع من  رتبته،  اأو  دوره  اأو  جتربته 
اإيجابية يف حميطه و يف موؤ�ش�شته، وملا ال، ويف  بطريقة 
بلده والعامل ككل. و لهذا فـن�شيحتي الإخواين ال�شباط 
ب�شدق  ووطنهم  �شعبهم  خدمة  موا�شلة  هي  املر�شحني 
االأخــرى  الثقافات  على  االنفتاح  وموا�شلة  واإخــال�ــص، 
وتبادل وجهات النظر والتجارب معها. واأو�شيهم اأي�شا 
حتقيق  اأجــل  من  واملثابرة  والــبــذل  العمل  من  باملزيد 
ال�شياق  هذا  ويف  �شعبهم.  رهانات  وك�شب  طموحاتهم 
ق�شيدة:  من  االأبــيــات  بع�ص  اإهــداء  يلـي  ما  يف  اأريـــــد 
ال�شابي،  القا�شم  اأبو  التون�شي  لل�شاعر  احلياة«  »اإرادة 
والبذل  العمل  من  املزيد  على  اإياكم  و  ــُزين  ــفِّ حُتَ لعلها 

واملثابرة.
القا�شم  الأبــي  احلــيــاة«  »اإرادة  ق�شيدة  من  مقتطفات 

ال�شابي )1909-1934 م(
َيــــــــاَة اإذا ال�ّشْعُب َيْوَمـــــــــــــًا اأَراَد احْلَ

َفال  ُبدَّ  اأْن  َي�ْشَتِجيَب الَقـَدر
َوال ُبـدَّ  لـِلَّـيــــــِْل اأْن  َيْنَجِلـــــــــــــــــــــي              

 َوال  ُبدَّ  ِللَقْيِد اأَْن َيـْنَك�ِشــــــــر
َيــــــــــــــــــاِة َوَمْن  مَلْ  ُيَعاِنْقُه  �َشْوُق  احْلَ

َهـا   َواْنَدَثــــــر ـَر  يف  َجوِّ َتَبخَّ  
َيــــــــــــــــاُة  َفَوْيٌل  مِلَْن  مَلْ   َت�ُشْقـُه   احْلَ

ر ْفَعـِة  الَعـَدم  املُْنَت�شِ ِمْن �شَ
َكذِلَك  َقاَلـْت  ِلـَي  الَكاِئَنـــــــــــــــــــــاُت

 َوَحّدَثنـي ُروُحـَها املُ�ْشـــــــــَترت
يُح   َبنْيَ   الِفَجـــــــــاجِ  َوَدمَدَمِت   الرِّ

َجر َت   ال�شَّ َوَفْوَق  اجِلَبال  َوحَتْ
اإَذا َما  َطَمْحـُت  اإِلـى  َغـــــــــــــــــــايــــــــــٍَة

َرِكْبُت امْلَُنى  َوَن�ِشـــــــيُت   احَلَذر   
َعـــــــــــــــــــــــاِب ْب  ُوُعـوَر  ال�شِّ نَّ َومَلْ  اأَجَتَ

ـَة  اللََّهــــــِب   املُ�ْشَتِعـر َوال ُكبَّ
ُعوَد  اجِلَبــــــــــاِل   َوَمْن  ال  ُيِحّب  �شُ

ْهِر  َبنْيَ   احُلَفـر َيِع�ْص  اأََبَد  الدَّ

َبـــــــــــــاِب  ْت  ِبَقْلِبي   ِدَماُء   ال�شَّ َفَعجَّ
ْدِري  ِرَياٌح   اأَُخر ْت  ِب�شَ جَّ َو�شَ

ُعــودِ  ِف  الرُّ ِغي ِلَق�شْ َواأَْطَرْقُت ، اأُ�شْ
َياح  َوَوْقِع  امَلَطـر َوَعْزِف  الرِّ

َوَقاَلْت يِلَ االأَْر�ُص - مَلَّا  �َشاأَْلـــــُت : 
» اأََيـا اأُمُّ  َهْل َتْكَرِهيـــــَن  الَب�َشر؟«

ُموِح   ا�ِص  اأَْهَل  الطُّ »اأَُباِرُك  يف  النَّ
َوَمْن  َي�ْشَتِلـذُّ ُرُكــــــــــــــوَب  اخَلَطـر

َمـــــــــــاَن   ا�ِشي  الزَّ واأَْلَعُن  َمْن  ال  مُيَ
َوَيْقَنُع  ِبالَعْيـ�ِص  َعْي�ِص  احَلَجر

ُهَو الَكْوُن  َحيٌّ ، ُيِحـبُّ  احَلَيـــــــــاَة  
َوَيْحَتِقُر  امْلَْيَت  َمْهَما  َكـرب

يـــُورِ  ُن  َمْيَت  الطُّ َفال االأُْفُق  َيْح�شُ
َهــر ْحُل َيْلِثُم َمْيَت الزَّ َوال النَّ

وؤُوم   َوَلـْوال   اأُُموَمُة    َقلـــــــْبـــــِي  الرَّ
ِت  امَلْيَت ِتْلَك  احُلَفـر مَّ مَلَا �شَ

َفَوْيٌل ِلـــَمـــــْن  مَلْ  َت�ُشــْقـُه احَلَيـــــــــــــــاُة 
ـر!« ِمْن َلْعَنِة الَعـَدِم   املُْنَت�شِ

• هل من كلمة اأخرية حتب اأن نختم بها حوارنا؟
امل�شرفني  كــلِّ  اإىل  اجلــزيــل  بال�ّشكر  ــه  ــوّج اأت اأن  اأُريـــد 
لتكّرمهم بقبويل  الكّلّية و ذلك  والّزمالء واالإدارّيني يف 
يَد  هم  ملدِّ واأي�شا  قدومي،  منذ  منهم  واحــدا  اأكــون  اأن 
االإر�شاِد  وتوفرِي  العقباِت  لتذليِل  و�َشعِيهم  يل،  العوِن 
ًة يف ما يتعّلُق بق�شاِء ال�ّشوؤوِن االإدارّيِة.  وامل�شاعدِة، خا�شّ
كما اأريد اأي�شا �شكر امل�شرفني على الكلّية و الّزمالء على 
حر�شهم على اإر�شاء اأجواِء عمٍل طّيبٍة ي�شودها االحرتام 
اهلّل  اأدعو  اخلتـــــــام  يف  و  والُلّطف.  الّتعاون   و  املتباَدل 
ق كلَّ امل�شرفني و الّزمالء و االإدارّيني  الَعلّي القدير اأن ُيوِفّ
والّطلبة و كّل اأ�شرة الكلّية اإىل ما يحّبه و ير�شاه، و اأن 
م. قي و التَّقدُّ حُتّقق الكلّية و كّل دولة قطر املزيد من الُرّ

لق���اء م��ع باحث زائ���ر

االأ�شتاذ  حممد  العيوين - ق�ش�م نظم معلومات احلا�شوب
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• هل لك اأن تعطينا نبذة خمت�صرة عن �صريتك 
– املوؤهالت  امليالد  تاريخ   - ال�صم   ( الذاتية 

الدرا�صية - تاريخ التخرج( ؟
اال�شم : علمي �شيد ح�شني كامل عبد الفتاح.

تاريخ امليالد : 1 / 04 / 1950م. 
ع�شكرية  علوم  بكالوريو�ص  الدرا�شية :  املوؤهالت 
وعينت  امل�شرية،  احلربية  الكلية  1972م  �شنة 
الكتيبة  االأوىل  ال�شرية  من  االأوىل  الف�شيلة  قائد 
يف  تدرجت  مقاتل.  مالزم  برتبة  �شاعقة   133
ثم  �شرية �شاعقة  قائد  وعينت  القيادية  املنا�شب 
قائد كتيبة االإبرار البحري واالقتحام ال�شريع �شنة 
1986م. ثم عينت قائد الكتيبة 143 �شاعقة �شنة 
اإدارة  بكالوريو�ص  �شهادة  م.  وحا�شل على   1988

اأعمال  �شنة 2000م جامعة حلوان .
للقادة  االأوملبية  ال�شهادة  االأكادميية  على  حا�شل 
تخ�ش�ص  1986م  �شنة  االأول  الريا�شيني  املركز 
ودورات عديدة يف  �شهادات  �شباحة .حا�شل على 

املجال الع�شكري.
بها  ا�صطلعت  التي  املهام  و  ما طبيعة عملك   •

�صابقا و يف الوقت احلايل؟
بكلية  االمتحانات  مبكتب  �شابطًا  حاليًا  اأعمل 
اأحمد بن حممد الع�شكرية .املهام التي كلفت بها 
قبل التحاقي بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية هي:

تدريب وحدات القوات الربية على عمليات االإبرار 
البحري وكيفية ا�شتخدام املعدات وو�شائل االإبرار 
البحري وال�شباحة واملالحة والت�شكيالت البحرية 

وتنفيذ الرمايات  يف عر�ص البحر .
الربية على  للقوات  ال�شباحة  بتدريب فريق  كلفت 
االأول  باملركز  دائما  الفوز  وكان  عاما،   15 مدى 

على جميع وحدات القوات امل�شلحة .
الكتيبة  �شمن  1973م  اأكتوبر  حرب  يف  ا�شرتكت 
الوقت قائد ف�شيلة  133 �شاعقة، وكنت يف ذلك 
ال�شفينة  تخلي�ص  يف  ا�شرتكت  كما   . �شاعقة 
االيطالية اأكيلى الورو من االإرهابيني �شنة 1987م.

واأعتز  املختلفة  الع�شكرية  الدورات  على  ح�شلت 
بدورة معلم �شاعقة الأنني تعلمت منها الكثري وكان 

�شعارنا الت�شحية – الفداء – املجد .
بــالــ�ــصــالبــة  الـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة  احلـــــيـــــاة  • تـــتـــ�ـــصـــم 
حياتك  علي  تاأثري  لذلك  فهل  والن�صباط, 

العائلية؟ 
يف  وااللتزام  االن�شباط  تعلم  الع�شكرية  احلياة 
قوي  تاأثري  ولها  بنف�شك  تعتز  وجتعلك  املواعيد 
واجلدية  االلتزام  حيث  العائلية  احلياة  على 
 ، االأبناء  اأمام  والقدوة  الذات  وحتقيق  واملثابرة 
اأن لكل جمتهد ن�شيب،  اأبنائي  اأعلم  وكنت دائمًا 
واحلمد هلل فقد رزقت باثنني من االأبناء املهند�ص 
وائل واملهند�ص حممد واالثنني ن�شوؤوا على الرتبية 
وحفظ  واالأجداد  االآباء  من  تعلمنا  كما  ال�شليمة 
اخليل  وركوب  والرماية  ال�شباحة  وتعليم  القراآن 
الريا�شة  املتفوقني يف جمال  من  اأبنائي  اإن  حيث 
املاء،  وكرة  ال�شباحة  يف   م�شر  اأبطال  وهم 
واملهند�ص حممد حاليا عالوة على عمله يف جمال 
الهند�شة املدنية يقوم بتدريب نادي الزهور لكرة 
ابني  وائل  واملهند�ص  الر�شمي.  الدوام  بعد  املاء 
االأكرب يعمل حاليًا مهند�شا يف البرتول وهو متفوقا 
ريا�شيًا ويقوم مبمار�شة التحكيم  يف ريا�شة كرة 
تاأثروا  واأوالدي   ، املتميزين  احلكام  من  وهو  املاء 
اأحبوا احلياة املدنية ملا  الع�شكرية، ولكن  باحلياة 
فاأحبوا  لالأب  وغربة  و�شفر  وتعب  م�شقة  من  راأوه 

اأن يخو�شوا يف ركب احلياة املدنية من علم وتطور 
وتكنولوجيا .

الع�صكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  تعني  مــاذا   •
بالن�صبة لك؟ 

الكثري  يل  تعني  الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية 
حيث  الع�شكرية  حياتي  يف  االأخــرية  املحطة  فهي 
اإنني خدمت يف املجال الع�شكري ما يقارب من 45 
اأ�شع كل خرباتي يف ال�شنوات  اأن  عاما فكان البد 
وع�شكري  علمي  وتطور  وجهد  عمل  يف  ال�شابقة 
حممد  بن  اأحمد  كلية  لطالب  املجاالت  جميع  يف 
الع�شكرية واأنا اأدين بالوالء للقادة الذين منحوين 
الثقة واأعطوين الكثري لكي اأحقق الهدف يف رفعة 
وتعني   ، الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  ومقام 
ال�شرف  الع�شكرية  حمــمــد  بــن  اأحــمــد  كلية  يل 
واالن�شباط والتطور العلمي والع�شكري على اأعلى 

م�شتوى.
• يف خــتــام هـــذا الــلــقــاء هـــل مـــن كــلــمــة تـــود اأن 

تذكرها وتختم بها ؟
ويف اخلتام اأحب اأن اأقول كلمة حب وتقدير لدولة 
دولة  اأمري  بالذكر  واأخ�ص  العظيم  وجي�شها  قطر 
قطر والقادة العظماء من القوات امل�شلحة القطرية 
واهلل  لهم  والتقدير  التحية  فكل  الع�شكرية  �شرف 
املوفق دائمًا ومتنياتي لهم بدوام ال�شحة والعافية 
دولة  وتعي�ص  الع�شور  مر  واالزدهار على  والتقدم 

قطر دائمًا حرة عزيزة.

امل��الزم/ علم����ي �شي��������د ح�شي�������ن
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نـــبـــذة خمــتــ�ــصــرة عن  هـــل لـــك اأن تــعــطــيــنــا   •
�صريتك الذاتية ؟

  احلمد هلل، واأ�شلي واأ�شلم على اأف�شل خلق اهلل 
�شيدنا حممد بن عبد اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم 
و بعد ....   اأنا وكيل عريف/ تربيز حمبوب عبد 
احلي مولود بالدوحة  3 اأكتوبر 1975 م ، ح�شلت 
ان�شممت  م   1996 عام  يف  العامة  الثانوية  على 
م   1997 عام  يف  كجندي  الع�شكرية  الكلية  اإىل 
واالأعمال يف  املهام  بالعديد من   تدرجت  وقد   ،
الكلية من 2008م كمدرب ميدان م�شبه الرماية 
وم�شوؤول ميدان الرماية االإلكرتوين  من 2010م.

• ما  طبيعة عملك واملهام التي  ا�صطلعت  بها 
�صابقا ويف الوقت احلايل؟ 

من  جمموعة  على   يعتمــد  الرمايــة  اإعـــداد  
اخلــطــوات  ت�شمل اإعـــداد الــهــدف  يف املـــدى ، 
الكمبيوتر  كما  النار يف  اإطــالق  برامج  واإعــداد 
النتيجـة   ح�شــاب  و   ، املمار�شة  و  مطلوب  هــو 
ل�شابط  تقدميها   ثــم   ، الــطــالب  لكل  بــدقــة   
ميــدان  الرماية  وتقوم تطبيـــق جداول الرماية 
الربيطانية  هري�شت  �شاند  بكليـــة  اخلــا�ــشــة 
اأف�شــل  وحتديد  املتخرجـــة  للدفعة  بالن�شبـــة 
الرماية  نظام  وتطبيق  للدفعة   بالن�شبة  رامـــي 
يف القوات امل�شلحة القطرية جلميع الدفعات كما 

اأقوم باإعداد �شجالت الرمايات املختلفة .

مــيــاديــن   • نــبــذة عـــن   اأن تعطينا  لــك  هــل   •
الرماية, وما هي الأهمية بالن�صبة للرامي ؟ 

 لدينا نوعان من امليادين: ميدان الرماية امل�شبه  
مليدان  بالن�شبة  االإلــكــرتوين.   الرماية  وميدان 
الرماية امل�شبه:  جهاز امل�شبه ممكن  ا�شتخدامه 
خارجيًا   و  داخليًا  اجلهاز  خارجيًا،  اأو  داخليًا 
ي�شتخدم غاز  ثاين كاربن داى اأك�شائيد  بدال من  
املبتدئني  الطلبة   ي�شاعد  مما  احلية،  الذخرية 
قبل التعامل بالذخرية احلية يف ميدان الرماية 
 : االإلــكــرتوين  اأمــا ميدان الرماية  االإلــكــرتوين.  
اإطالق النار يف ميدان الرماية االإلكرتوين يعني 
وللم�شد�ص  للبندقية  احلية  بالذخرية  الرماية 
 25 للم�شد�ص  و  للبندقية  مرت   300 اأ�شا�ص  على 
مرت  هذا التمرين يعطي الوعــي والثقة لتح�شني 

مهارات املر�شحني  والتعلم يف بيئة ودية .

حممد  بن  اأحمد  بكلية  خدمتك  تعترب  هل   •
خرباتك  من  زادت  قوية  جتربة  الع�صكرية 

واأثرت على م�صتقبلك الوظيفي ؟

لالإن�شان  مفيدة  جتربة  وهــي  تاأكيد،   بكل  نعم 
جتــعــلــه  قــــادرًا عــلــى حتــمــل املــ�ــشــوؤولــيــة واإدارة  

االأعمال التي توكل له بكفاءة واقتدار .          

• هل هناك من �صعوبات تواجهك يف عملك ؟ 
كيف تتغلب عليها ؟ 

اأنني عملت مع  اأخوة يف بداية  من ح�شن حظي 
العمل يف ميدان الرماية امل�شبه و ميدان الرماية 
اإدارة  كيفية   منهم  تعلمت  حيث  ــكــرتوين،  االإل
ذوي  من  �شباط  مب�شاعدة  خ�شو�شا   امل�شاكل  
مبارك  فهد   / الركن  العميد  اأمــثــال    ، اخلــربة 

الكربي-  حممد  �شالح   / –  املقدم  اخليارين 
النقيب / نواف عبد العزيز العطية  واملالزم / 

عبد املاجد حمجوب م�شطفي . 

كيف تري طبيعة  عالقات العمل يف املجال   •
الع�صكري ؟ 

نحو  على  الع�شكرية  يف  العمل  عالقات  طبيعة   
توفر  مع  التعاون  روح  ت�شودها  جــدًا  �شل�شة  مــا  

املعينات  التي ت�شاعد يف جتويد االأداء . 

• يف خــتــام هـــذا  الــلــقــاء هــل مــن كلمة تــود اأن 
تذكرها و تختم بها ؟ 

على هذا  لكم  وتقديري  �شكـــري  بجزيل  اأتقــدم 
اللقاء واأتقدم الأ�شـــرة الكلية وعلى راأ�شهم �شعادة 
النعيمي   على  اأحــمــد  حمد   / الــركــن  العميـــد 
الكلية،  هــذه  يف  بتواجدي  جــدًا  ل�شعيد  واإنــنــي 
اأ�شرية  بيئة  يف  واحــد  كفريــق  هنا  نعمل  ونحن 
ومتنيـــاتي  جلميع ال�شباط، املعلمني، املدربيـــن 
الكليـــة  هـــذه  اأن  اأَمـــل  واملر�شحيـــن،  العاملني 
الع�شكرية تلعب دور النموذج يف ال�شــرق االأو�شط 
االأمـــام  واإىل  التا�شعة  الدفعة  بتخريج  ومهنئـــًا 

دائمًا. 
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اأثــر  مــن  لها  ملــا  عالية  االإ�ــشــالم مرتبة  لــالإخــوة يف 
بالغ يف بناء املجتمع الذي يدعو اإليه االإ�شالم ببناء 
العالقة الوثيقة بني اأفراد املجتمع فقال تعايل:”اإمنا 
االإميان  اأن  احلجرات:10وباعتبار  اإخوة”  املوؤمنون 
للموؤمنني  دائما  اخلطاب  كــان  التكليف  مناط  هو 
اأيها  تعايل:”يا  قوله  مثل  االأمر مهما،  يكون  عندما 
الذين امنوا كتب عليكم ال�شيام” البقرةواالأمثلة يف 
القران الكرمي كثرية ومتعددة، ولذلك كانت االأخوة 
الكرمي  الر�شول  عمل  كبري  �شاأن  ذات  االإ�شالم  يف 
�شلي اهلل عليه و�شلم علي بنائها منذ اللحظة االأوىل 
التي دخل فيها املدينة املنورة، اإذ قام �شلي اهلل عليه 
و�شلم باملوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�شار، ولقد فهم 
ال�شحابة الدر�ص جيدا من الر�شول الكرمي فقا�شموا 
النبي  عمل  وقد  وممتلكاتهم.  اأموالهم  املهاجرين 
الكرمي �شلي اهلل عليه و�شلم علي مد جذور االأخوة 
اأنه  بني اأ�شحابه وذلك حني اأخرب ال�شحابي النبي 
يحب ذلك الرجل فطلب منه النبي �شلي اهلل عليه 
اهلل،  احبك يف  اإين  له  ويقول  اإليه  يذهب  اأن  و�شلم 

فريد عليه الرجل اأحبك اهلل الذي اأحببتني فيه.
الــنــا�ــص هــي يف  بــني  واإفــ�ــشــائــهــا  االأخــــوة  ن�شر  اإذن 
متكافل  متحاب  جمتمع  لدعائم  اإر�ــشــاء  احلقيقة 
باأوا�شر قوية ت�شد بع�شها بع�شا  النا�ص فيه  يرتبط 
و�شلم:”  عليه  اهلل  �شلي  اهلل  ر�شول  لقول  م�شداقا 
اجل�شد  كمثل  وتراحمهم  توادهم  يف  املوؤمنني  مثل 
الواحد اإذا ا�شتكي منه ع�شو تداعي له �شائر اجل�شد 

باحلمى وال�شهر”. 
وهكذا يعمل االإ�شالم ب�شريعته ال�شمحة العالية علي 
يف  الراقية  باالأخوة  املمزوج  باالإميان  االأفــراد  ربط 
يفقد  الــذي  املجتمع  اأن  واملالحظ  معانيها،  اأعلي 
املحبة  يفقد  الأنــه  والتفكك  باالنهيار  يبداأ  االأخــوة 
عندها  ويبداأ  والــرتاحــم،  والــتــواد  الت�شامح  ويفقد 
اال�شتغالل واإيثار الذات وتبداأ معها النظريات التي 
يريدون  ما  لعمل  يدهم  باإطالق  اأ�شحابها  يطالب 

امليكيافلية  املــثــال  �شبيل  علي  فكانت  رادع  دون 
فكان  وغــريهــا،  والرباجماتية  واحلديثة  القدمية 
وقتلها  خرياتها  و�شرقة  لبع�شها  ال�شعوب  ا�شتغالل 

اإذا اقت�شي االأمر وكثريا ما كان االأمر كذلك.
اآداب الإخوة يف اهلل وحقوقها:

منها  البد  ال�شاحلة  النية  فاإن  ال�شاحلة  النية   -1
يف كل قول وعمل، لقوله عليه ال�شالة وال�شالم: 
ما  امــرئ  لكل  واإمنــا  بالنيات،  االأعــمــال  اإمنــا   «
فينوي  وم�شلم1907  )الــبــخــاري)1(  نوى...” 
عونا  يكون   ، �شالح  و�شديق  اأخٍ   اتخاذ  االإن�شان 
على  بــه  ولي�شتعني  ــاه،  ــي ودن ديــنــه  اأمـــر  على  لــه 
تعاىل  اهلل  يوفق  النية  فبهذه  تعاىل،  اهلل  طاعة 
عليهما  ويحفظ   ، اخلــري  اإىل  معا  ال�شديقني 

اأخوتهما و�شداقتهما.
2- اتخاذ االأخ وال�شديق املوؤمن ال�شالح وذلك لقوله 
 10: احلجرات  اإخوَة”  املوؤمنون  “اإمنا  تعاىل: 
وقوله تبارك وتعاىل: “فاأ�شبحتم بنعمته اإخوانا 
»اآل عمران:103 وقوله �شلى اهلل غليه و�شلم:«ال 
غري  م�شاحبة  واأمــــا   ، مــوؤمــنــا«  اإال  ت�شاحب 
املوؤمنني، فاإنها لي�شت من احلب يف اهلل والبغ�ص 
خطري  خلل  على  تدل  اإنها  بل  �شيء،  يف  اهلل  يف 
يف هذا الباب من اأبــواب االإميــان. و�شحبة غري 
املوؤمن وبال على �شاحبها يف الدنيا واالآخرة. اأما 
يف الدنيا فاإن الكافر اأو الفاجر ال ُيوؤَمن جانبه، 
وال ميكن الوثوق به مهما ح�شل، وال بد اأن يغلبه 
واأن  دينه،  الأهــل  وحبه   ، االإ�ــشــالم  الأهــل  بغ�شه 
يغلبه طبعه الفاجر. وقد يغدر ب�شاحبه امل�شلم، 
كما اأنه لن يعينه اأبدًا على طاعة اهلل تعاىل، بل 
�شوف ي�شجعه على املع�شية. واأما يف االآخرة فاإنه 

ينقلب عدوًا لدودًا ، كما قال تعاىل.
االأخ  حمبة  تكون  ــاأن  ب وذلــك  تعاىل  هلل  املحبة   -3
اأمــور  مــن  ل�شيء  ولي�ص   ، تعاىل  هلل  وال�شديق 
الدنيا، كالقرابة اأو التجارة ، اأو غريها . وقد قال 

وجد  فيه  كن  من  ثالث   « �شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
حــالوة االإميــــان:....واأن يحب املــرء ال يحبه اإال 
م�شلم )43( عن  و  هلل...” البخاري )16،21( 
اأن�ص ، فهذه هي املحبة احلقيقية ، وهي من اأوثق 
عرى االإميان ، ومن اأعظم �شعبه ، كما قال �شلى 
اهلل عليه و�شلم :”اأوثق عرى االإميان: املواالة يف 
اهلل واملعاداة يف اهلل ، واحلب يف اهلل ، والبغ�ص 
يف اهلل “اأحمد )286/4( وابن �شيبه يف االإميان 
فاإنها  دنيوي  غر�ص  الأجــل  املحبة  واأمــا   )110(
حمبة  فهي   . الغر�ص  ذلــك  زوال  مبجرد  تــزول 
عار�شة م�شطربة، ال بقاءِ لها، وال خري فيها ، وال 
اأهلها بخري.  وكثريًا ما تنقلب عداوة  تعود على 

الأتفه االأ�شباب، وعند اأول بادرة خالف .
االأخ  اإخبار  يعني  اهلل:  يف  مبحبته  االأخ  اإخبار   -4
الأخيه باأنه يحبه يف اهلل، فاإن هذا مما ي�شتجلب 
�شلى  لقوله  االألــفــة،  ــادة  زي على  ويعمل  املـــودة، 
اهلل عليه و�شلم :«اإذا اأحب اأحدكم اأخاه فليعلمه 
ليخربه  منزله  يف  ياأتيه  اأن  وي�شن  بل  يحبه،  اأنه 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأنه  احلديث  ففي  بذلك، 
قال :«اإذا اأحب اأحدكم �شاحبه فلياأته يف منزله 
فليخربه اأنه يحبه هلل “ اأحمد )145/5(عن اأبي 
على  اأثره  اأعظم  وما  االأدب!  هذا  اأجمل  فما  ذر 
النف�ص ! وما اأقل من يفعله ! هذا مع اأنه ال ينبغي 
�شنة  اإحياء  من  ي�شتحي  اأو  يخجل،  اأن  للم�شلم 
النبي امل�شطفي �شلى اهلل عليه و�شلم، ون�شرها، 
اأعظم  من  ذلــك  اإن  بل  النا�ص،  بني  واإظهارها 

االأعمال ال�شاحلة التي يجري له ثوابهاِ.

االإخ���وة ف����ي االإ�ش������الم

مر�صح �صابط
هادي فالح اآل حباب الهاجري
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قويًا،  انت�شارًا  امل�شلمني  ديــار  يف  العلمانية  انت�شرت 
بلد  كل  اأهــل  االإ�شالم عمالء من  اأعــداء  لها  واأوجــد 
ينوبون عنهم يف ن�شرها باحليل اأحيانًا وبالقوة اأحيانًا 
اأ�شد من مالحدة الغرب  اأخرى، وكان هوؤالء النواب 
�شرا�شة واإحلادًا، واأ�شد جراأة وتع�شفا الأبناء جن�شهم 
عليها  وربـــوا  الــالديــنــيــة،  قــبــول  على  اإرغــامــهــم  يف 
اأجيالهم، واأ�شبحت يف كثري من البلدان اأمرًا م�شلمًا 
التظاهر  مع  ناحية  كل  يف  االإ�شالم  حمل  وحلت  به، 

عند البع�ص بالتزام االإ�شالم.
بع�ص  يف  العلمانية  انت�شار  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب 
العلمانية  انت�شار  اإن  فيه  �شك  ال  امل�شلمني: مما  ديار 
الالدينية اأو غريها من املذاهب الباطلة اإمنا تنت�شر 
باملعتقد  التم�شك  عن  النف�ص  وخــواء  العقل  غفلة  يف 
ال�شحيح، ويف الوقت الذي يرى فيه االإن�شان ح�شنا ما 
لي�ص باحل�شن من جراء الدعايات الرباقة اأو ال�شغوط 
ال�شديدة. وميكن اأن يكون من اأول االأ�شباب كلها جهل 
�شاد  فرتات  بامل�شلمني  مرت  فلقد  بدينهم،  امل�شلمني 
فيها اجلهل وتغلبت اخلرافات وقل فيها االإقبال على 
العلم والتعلم حتى و�شل احلال اإىل اإمكان َعدِّ الذين 
من  الكثري  وحتى  الواحد،  البلد  يف  ويكتبون  يقراأون 
اإال القراآن  اأحدهم  اء والكتاب قد ال يقراأ  هوؤالء القرَّ
الكرمي من امل�شحف دون فهم وال تدبر، م�شافا اإليها 
العلمية  النه�شة  اإليها  انت�شار اجلهل، م�شافا  �شرعة 
التجريبية التي �شهدتها اأوربا، كل ذلك وغريه قد اأثر 
تاأثريا قويا يف يل اأعناق كثري من امل�شلمني اإىل التاأثر 
باحل�شارة الغربية، فذهبوا يحاولون جاهدين تقريب 
االإ�شالمية  احل�شارة  اإىل  الغربية  احل�شارة  تلك 
االنفتاح  بحجة  االإ�شالمية  احل�شارة  ح�شاب  على 
واال�شتفادة مما و�شل اإليه الغرب الذي تطور اإىل اأن 
عند  االإكبار  بعني  اإليه  ُينظر  الذي  احلال  اإىل  و�شل 

املغرتين بزخرف احلياة الدنيا.

اأو  العلمانية  والتجمعات  االأحزاب  العديد من  تكونت 
املتاأثرة بها يف الوطن العربي خالل القرن الع�شرين، 
الدميقراطية  حتقيق  يف  الذريع  الف�شل  اإىل  وانتهت 
وحقوق  والغنى  التكنولوجي  والتقدم  الــراأي  وحرية 
ــازات  االإجن لبع�ص  حتقيقها  مينع  ال  وهــذا  االإن�شان 
فال  ناجحة  اأنها  يعني  ال  االإجنـــازات  بع�ص  وحتقيق 
كلمة  وا�شتخدمت  نار جهنم  اإال  كله  �شر  �شيء  يوجد 
اأغلب هذه االأحزاب مل تعلن  متاأثرين بالعلمانية الأن 
علمانية  بطريقة  عا�شت  ولكنها  للعلمانية  تبنيها 
اأكرب  وكانت  وعلمائه.  واأهدافه  االإ�شالم  عن  بعيدة 
زعماء  عليها  اتفق  التي  تلك  هي  الناجحة  اخلطط 
واالجتاه  ببع�ص  بع�شهم  امل�شلمني  �شرب  من  الغرب 
اآالت  وال  جيو�ص  فيها  لي�ص  اأخـــرى  وجهة  بــاحلــرب 
ذاتــه عن طريق  االإ�ــشــالم  ــا هي حــرب  واإمن حربية، 
الغزو الفكري بدون اإثارة امل�شلمني والتفنن يف اإطالق 
ال�شعارات الرباقة على اأعمال العلمانيني واملن�شرين 
اإن�شانية  م�شاعدات  اأ�شكال  يف  االإ�شالمية  البالد  يف 
من  ذلك  اإىل  وما  واقت�شادية،  واجتماعية  وثقافية 
االأ�شماء التي ظاهرها الرحمة وباطنها دمار االإ�شالم 

وامل�شلمني. 
�شاء  اإن  املنت�شر  هــو  االإ�ــشــالمــي  الفكر  و�شيكون 
فقط  لي�ص  عنيفا  اأم  �شلميا  احل�شم  كان  �شواء  اهلل 
وعيهم  يف  يــوم  كل  يـــزدادون  اأ�شبحوا  امل�شلمني  الأن 
اأي�شا  بــل  ــة  واالإداري ال�شيا�شية  وخربتـهم  وثقافتهم 
الأن العلمانيني بحكم طبيعة الفكر العلماين متفرقون 
بينهم،  فيما  ويت�شارعون  وانعزاليون  ومتناق�شون 
واتفاقاتهم �شطحية وكثري منهم تركوا          » الن�شال 
» وق�شايا االإ�شالح واكتفوا بالتنظري والكالم واجلدل 
وال  �شعبية،  قواعد  لديهم  فلي�شت  االتهامات،  وتوزيع 
بناء فكري وا�شح، ومل يعودوا ميثلون لل�شعوب القدوة 

يف ال�شجاعة والت�شحية والوعي والعلم !!.

انت�شار العلمانية يف ديار امل�شلمني

مر�صح �صابط
اأحمد �صاهني املهندي
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من  واأ�شبح   ، ثلج  ككرة  يــوم  بعد  يومًا  تكرب  الــدائــرة 
احلــراك   ، احلــركــة  مــن  منعها  اأو  جتاهلها  ال�شعب 
اخلليج  دول  يف  واالإ�ــشــالحــات  بالتغيريات  للمطالبة 
وخ�شو�شا من هرم ال�شلطة ، ميتد على اأوراقه ال�شارع 
اخلليجي ، و�شواطئ و�شائل االإعالم وخ�شو�شًا اجلديد 
منه وبالتحديد تويرت، وجاءت ردود الفعل الر�شمية يف 
اإ�شدار القوانني املقيدة ، اإيقاف وحجز وحب�ص الكثري 
من املغردين والقادة الوطنيني، املفكر الفرن�شي )االآن 
تورين( يف كتابه )ما الدميقراطية؟( يتجاوز تعاريف 
وجوهر  ماهية  على  ويركز  الكال�شيكية  الدميقراطية 
الدميقراطية واأ�شكالها املنت�شرة يف اأماكن خمتلفة من 
على  تقوم  حديث،  ح�شاري  كخيار  ووجودها   ، العامل 
نظرت  ما  وهو  االإن�شانية احلديثة،  املجتمعات  اأ�شا�شه 
تتقلب  اليوم  اأنها  ويبدو  اخلليج،  دول  العديد من  اإليه 
وهو  التجربة  يف  الدخول  عن  ناهيك  التنظري،  على 
االإ�شكالية التي ما زالت تعاين منها املجتمعات العربية 
اخلــروج من ع�شر  من  الــثــورات،  بعد  ومــا  قبل  ما   ،
اال�شتعمار واالأنظمة الديكتاتورية، و�شوال اإىل التيارات 

واجلماعات واالأيديلوجيات . 
الدميقراطية حرفيا هي: لفظ يوناين قدمي مكون من 
كلمتني دميو�ص: اأي ال�شعب، وكراتو�ص: اأي حكم، وهي 
م�شتحيل  ذلك  اإن  وحيث  لنف�شه،  ال�شعب  حكم  تعني 
عمليا فاإن كل جماعة ذات اآراء و�شيا�شات معينة تختار 
والفائز  انتخابات  جتري  ثم  ميثلونها  عنها  مندوبني 
باالأغلبية يطبق هذه ال�شيا�شات هذه الدميقراطية يف 
اأب�شط ت�شوراتها، وهي يف هذا ال ت�شرتط اأن يكون راأي 
االأغلبية هو احلق، ولكن ما تقره االأغلبية هو ما يكون، 
و مبعني اآخر فالدميقراطية هي: ديكتاتورية االأغلبية .
الدميقراطية تعني يف االأ�شل حكم ال�شعب لنف�شه، لكن 
كثري ما يطلق اللفظ عَلى الدميقراطية الليربالية الأنها 
وكذلك  الغرب،  دول  يف  للدميقراطية  ال�شائد  النظام 
يكون  وبهذا  والع�شرين،  احلــادي  القرن  يف  العامل  يف 

لو�شف الدميقراطية  »الدميقراطية«  لفظ  ا�شتخدام 
الليربالية خلطا �شائعا يف ا�شتخدام امل�شطلح �شواء يف 
الغرب اأم  ال�شرق، فالدميقراطية هي �شكل من اأ�شكال 
احلكم ال�شيا�شي قائٌم باالإجمال عَلى التداول ال�شلمي 
على  بينما الليربالية توؤكد  االأكرثّية،  وحكم  لل�شلطة 
حماية حقوق االأفراد واالأقليات، وهذا نوع من تقييد 
بخالف  واالأفــراد،  االأقليات  مع  التعامل  يف  االأغلبية 
د�شتور  على  ت�شتمل  ال  التي  الدميقراطية  االأنظمة 
تدعى بالدميقراطيات  والتي  يلزم مثل هذه احلماية 

وتباعد  اأمــور  يف  بينهما  تقارب  فهنالك  الليربالية، 
يف اأخـــــرى يــظــهــر يف الـــعـــالقـــة بـــني الــدميــقــراطــيــة 
الدميقراطية  بني  العالقة  تختلف  قد  والليربالية كما 

والعلمانية باختالف راأي االأغلبية . 
ـــن اأ�ــشــكــال احلــكــم هــي  الـــدميـــقـــراطـــيـــة كــ�ــشــكــل م
ذلك  يكون  ما  وعادة  نف�شه،  حكم  ا�شرِتاك ال�شعب يف 
عرب حكم االأغلبية عن طريق نظام للت�شويت والتمثيل 
فــاإن  بــاحلــديــث عــن املجتمع احلـــر  ولــكــن  الــنــيــابــي. 
الدميقراطية تعني حكم ال�شعب لنف�شه ب�شورة منفردة 
والواجبات  واحلقوق  اخلا�شة  امللكية  حق  خالل  من 
املدنية )احلريات وامل�شوؤوليات الفردية( وهو ما يعني 
االأفراد  اإىل  القمة  من  ال�شلطات  توزيع  مفهوم  تو�شيع 
هي  احلــر  املجتمع  يف  وال�شيادة بالفعل  املواطنني.  

لل�شعب ومنه تنتقل اإىل احلكومة ولي�ص العك�ص . 
ـــــــــد تــــاأ�ــــشــــ�ــــشــــت املـــــوؤ�ـــــشـــــ�ـــــشـــــة الــــعــــربــــيــــة  وق
دولــيــة  عــربــيــة  للدميقراطية وهي منظمة مدنية 
وطريقة  كــثــقــافــة،  لــلــدميــقــراطــيــة  لــلــدعــوة  م�شتقلة 
املوؤ�ش�شة  ن�شاأت  ال�شالح،  للحكم  اأمثل  وكنظام  حياة 
الدميقراطية  دعــاة  مــن  مبــبــادرة  مايو 2007  يف 27 
تكون  باأن  رحبت  دولة قطر التي  من  ومبباركة  العرب 
عا�شمتها الدوحة مقرا للموؤ�ش�شة حيث اأعلنت ال�شيخة 
العربية  املوؤ�ش�شة  تاأ�شي�ص  امل�شند عن  نا�شر  بنت  موزة 

للدميقراطية، وتراأ�شت جمل�ص اأمنائها.

القطري����ة واخل�شو�شي��ة  الدميقراطي��ة 

مر�صح �صابط
علي حممد اأنديلة املري
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احلمد هلل رب العاملني، حمدا يوايف في�ص نعمة التي 
تن�شى،  ال  التي  مننه  جزيل  وي�شاهي  حت�شى،  ال 
وال�شالة وال�شالم علي ر�شوله االأمني، واأف�شل خلقة 

اأجمعني، حممد �شلى اهلل عليه و�شلم .
احلوادث املرورية هي جمع حادث مروري، وهو ما 
يحدث للمركبة اأو ما يحدث منها اأثناء �شريها، مما 
لالأج�شام  اإ�شابات  اأو  االأرواح  يف  اإزهــاق  عنه  ينتج 
احلوادث  م�شكلة  وتعترب  املمتلكات،  يف  اخل�شائر  اأو 
املرورية من اأقدم واأعقد امل�شكالت التي �شهدتها وال 

تزال ت�شهدها جميع املجتمعات يف العامل .
بني  مــن  واأ�ــشــبــحــت  امل�شكلة  هـــذه  تفاقمت  ولــقــد 
االأ�شرار التي تعترب اأ�شد فتكا باملجتمعات الب�شرية، 
واالأمــرا�ــص واجلــوع  �شاأن احلــروب  �شاأنها يف ذلــك 
عدد  ارتفاع  مع  امل�شكلة  هذه  ازدادت  وقد  والفقر، 
ال�شكان يف العامل، مما اقت�شى زيادة وات�شاع طرق 
املوا�شالت مما دعا اإىل الزيادة يف اإنتاج ال�شيارات 
االإن�شان،  طلب  لتلبي  واأ�شكالها  اأنواعها  مبختلف 
لت�شهل له حياته، وت�شاعده يف نقل اأغرا�شه ومتاعه 

من مكان اإىل اآخر دون عناء وم�شقه .
وبــالــرغــم مــن الــفــوائــد اجلــمــة الــتــي عـــادت على 
مبختلف  الــ�ــشــيــارات  ب�شيوع  الب�شرية  املجتمعات 
ب�شبب  وقلق  هاج�ص  هناك  فاإن  واأ�شكالها  اأنواعها 
تعترب  والتي  االأحيان،  من  كثري  يف  االأمن  نعمة  قتل 
من اأجل النعم االإلهية التي وهبها اهلل لعبادة، حيث 
قال تعاىل: » فليعبدوا رب هذا البيت الذي اأطعمهم 

من جوع واآمنهم من خوف« .
االلتزام  واإىل  االأمــن  اإىل  يدعو  االإ�شالمي  والدين 
مبتطلباته قواًل وعماًل، فاالأمن هو ثمرة االإميان. ومل 

االأمن  على  ال�شلبية  املرورية  احلوادث  اآثار  تقت�شر 
فح�شب، بل جتدها تلقي بظاللها على كافة االأ�شعدة 
احلياتية، وعليه ينبغي على املجتمع مبختلف اأنواعه 
وتخ�ش�شاته وطبقاته اتخاذ االحتياطات والتدابري 
هذه  وطــاأة  من  التقليل  اأو  للحد  والالزمة  املتعددة 
احلوادث القاتلة، وذلك بالعمل على اإزالة امل�شببات 
االأحـــيـــان مت�شعبة  كــثــري مــن  تــكــون يف  قــد  ــي  ــت وال

ومرتابطة ومتداخلة .
ركاب   – �شائقني   ( جميعا  نتكاتف  اأن  علينا  لــذا 
اجلميع  بني  التعاون  حتقيق  بهدف   ) م�شاة   –
طريق  عن  الطريق  وم�شتخدمي  املــرور  رجــال  من 
تطبيق  على  ـ  ال�شباب  وباالأخ�ص  ـ  ال�شائقني  تعويد 
تلك  وبتطبيق  املـــرور،  قواعد  واحـــرتام  التعليمات 
ح�شن  اإىل  اإ�شافة  املن�شو�شة  والقوانني  اللوائح 
اجلميع  وم�شاعدة  الغري  واحرتام  �شدق  من  اخللق 
لكل  املـــــروري  االأمــــن  يتحقق  والــعــفــو  والــتــ�ــشــامــح 

م�شتخدمي الطريق يف خمتلف البقاع .
فال�شيارة نعمة �شخرها اهلل لنا يف هذه احلياة، قال 
تعاىل: » و�شخر لكم ما يف ال�شموات وما يف االأر�ص 

جمعيا منه اإن يف ذلك الآيات لقوم يتفكرون » .
اهتماما  بــك  ال�شالم  اهتم  قــد  ال�شائق  ــي  اأخ فيا 
بالغا، وجعلك اهلل تبارك وتعاىل خليفته يف االأر�ص  
ربك  قــال  واإذ   « تعاىل:  قــال  واالإعــمــار،  لالإ�شالح 
اأجتعل  قالوا  خليفة  االأر�ص  يف  جاعل  اإين  للمالئكة 
ن�شبح  ونحن  الدماء  وي�شفك  فيها  يف�شد  من  فيها 
بحمدك ونقد�ص لك ، قال اإين اأعلم ما ال تعلمون«.  

حتتاج  العظيمة  الر�شالة  وهذه  الثقيلة  االأمانة  تلك 
الإن�شان يعرف دورة املنوط به. 

احلوادث املرورية واأثرها على الفرد واملجتمع

مر�صح �صابط
فهد بن بخيت بن فهد الدو�صري

الدفعة الثانية ع�صرة
تخ�ص�س حما�صبة 
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• يف م�صتهل هذا احلوار نرجو التكرم باإعطاء 
نبذة خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي ؟

اال�شم:   حممد خلفان عبد اهلل املن�شوري.
تاريخ امليالد: 1994-6-26. 

اجلن�شية: قطري.
التخ�ش�ص: قانون

املعدل الرتاكمي:   4 بتوفيق من اهلل.        
بكلية  للتحاقك  الرئي�صة  الــدوافــع  هــي  مــا   •
دور  هــو  ومــا  ؟  الع�صكرية  بــن حممد  اأحــمــد 

الوالدين يف ذلك التوجه؟
�شرف  وكــذلــك  �شبيله  واملـــوت يف  الــوطــن  دافـــع حــب 
والوطن،  ال�شعب  وخدمة  الع�شكري  بال�شلك  االلتحاق 
قد  فاإنه  التوجه  هذا  يف  الوالدين  لــدور  بالن�شبة  اأمــا 
لعب دورًا كبريًا يف اختياري لل�شلك الع�شكري بل كانوا 

م�شرين على هذا العمل امل�شرف.
الكامنة وراء تفوقك؟ وهل  الأ�صباب  ما هي   •

لتعاليم ديننا احلنيف دور يف ذلك التفوق؟
واالجــتــهــاد  الــوالــديــن  ت�شجيع  ثــم  اأواًل  اهلل  توفيــق 
واالإ�شرار والعزم وعدم الياأ�ص، نعم لقد اأثرت تعاليم 
واملثابرة  ال�شرب  يف  وخا�شة  كثريًا،  تفوقي  يف  الدين 

على اجلد.
املر�صح  ما هي روؤيتك حول خ�صوع الطالب   •
اآن  يف  ع�صكري  وبــرنــامــج  اأكــادميــي  لربنامج 

واحد؟ هل هناك ثمة م�صاكل ؟ 
فدرا�شة  للوقت  كبريا  ا�شتغالال  هناك  اأن  هي  روؤيتي 

وع�شكري  اأكادميي  لربنامج  املر�شح  الطالب  وخ�شوع 
يف الوقت ذاته هو اإجناز كبري، ال توجد م�شاكل.

التي  الأكادميية  للمقررات  تقييمك  ما هو   •  
در�صتها حتى الآن يف الكلية؟

مفيدة ومطورة للمهارات ومو�شعة ملعرفة الطالب.
الهيئة  اأع�صاء  انتماء  روؤيــتــك حــول  ما هي   •  
الـــتـــدريـــ�ـــصـــيـــة بـــالـــكـــلـــيـــة لـــبـــيـــئـــات مــتــنــوعــة 
�صلبي  اأو  اإيجابي  مــردود  لها  هل  وخمتلفة؟ 

علي الطالب؟ 
له  متنوعة  لبيئات  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  انتماء 
تاأثري ايجابي بالتاأكيد، الأنه ي�شاعد على التعرف على 

طبيعة دول هوؤالء االأع�شاء.
حممد  بــن  اأحــمــد  كلية  لــك  اأ�ــصــافــت  • مـــاذا 

الع�صكرية ؟
اأ�شافت يل الكثري، بل اأ�شافت يل اأ�شياء كنت اأمتنى اأن 
تكون يف وهي: ال�شدق-ال�شجاعة-التعاون-االأخالق-

االحــرتام-االنــ�ــشــبــاط-املــحــافــظــة عــلــى الــ�ــشــالة- 
ال�شفات  من  والكثري  الياأ�ص  ال�شرب-عدم  القيادة- 

احلميدة التي يجب على ال�شخ�ص اأن يتحلى بها.
اللقاء هل من ن�صيحة تتوجه  يف ختام هــذا   •

بها اإىل زمالئك؟
ن�شيحتي اإىل زمالئي هي اأن ي�شعوا لهم هدفًا يف هذه 
قال  وكما  ليحققوه  جهدهم  ق�شارى  ويبذلوا  احلياة 
املجد  حت�شنب  “ال  اأو�ــص:  بن  حبيب  العبا�شي  ال�شاعر 
مترًا اأنت اآكله***لن تبلغ املجد حتى تلعق ال�شرب””.

مر�شح �شابط املن�شوري:

الدرا�شة يف كلية اأحمد اإجناز و�شرف كبر

مر�صح �صابط
حممد خلفان عبد اهلل املن�صوري

لقاءات املر�صحني
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• يف م�صتهل هذا احلوار نرجو التكرم باإعطاء 
نبذة خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي؟

اال�شم : حممد ولد حممد عبد اهلل ولد حامني. 
تاريخ امليالد: 31/12/1990 م.

اجلن�شية : موريتاين. 
التخ�ش�ص: اإدارة عامة )حما�شبة(.

املعدل الرتاكمي : 3.91 والف�شل هلل عز وجل.
 • ما هي الدوافع الرئي�صة للتحاقك بكلية 
اأحـــمـــد بـــن حمــمــد الــعــ�ــصــكــريــة ؟ مـــا هـــو دور 

الوالدين يف ذلك التوجيه؟ 
كان من اأهم الدوافع التي وجهتني اللتحاق بالقوات 
بن  اأحمد  وكلية  عامة  ب�شفة  املوريتانية  امل�شلحة 
الوطن  خدمة  هو  خا�شة  ب�شفة  الع�شكرية  حممد 
 ، و�شيادته  وا�شتقراره  اأمنه  على  احلفاظ  و�شرف 
يف  املتمثلة  لــدي  الرا�شخة  الرغبة  اإىل  باالإ�شافة 
حب امل�شوؤولية وال�شعي لتحقيق الذات. اأما عن دور 
الدور  للوالدين  كان  فقد  التوجه  ذلك  يف  الوالدين 
يف  ملنا�شرتي  معي  والوقوف  ت�شجيعي  يف  االأ�شا�شي 
قرار  كان  واإن  امل�شلحة  بالقوات  بااللتحاق  قــراري 
�شخ�شي مني اإال اأن خدمة الوطن واجب ديني على 
كل موؤمن وااللتحاق بالقوات امل�شلحة اأكرب دليل على 

م�شاعر احلب واالئتمان والدفاع عن الوطن .
؟  تفوقك  وراء  الكامنة  الأ�ــصــبــاب  هــي  مــا   •
وهل لتعاليم ديننا احلنيف دور وراء ذلك 

التفوق ؟
�شر  وجل  عز  اهلل  من  التوفيق  اأن  فيه  �شك  ال  مما 
ودعم  احلنيف  ديننا  بتعاليم  وااللــتــزام  جنــاح  كل 
للتفوق ولكن جدير  العوامل امل�شاعدة  الوالدين من 
التناف�ص  كحب  ال�شخ�شية  ــع  ــدواف ال اأن  بــالــذكــر 
واحلوافز  االأخــرى  هي  الثقايف  والف�شول  والتفوق 

امل�شجعة ت�شاعد ولو قليال لتحقيق االأهداف .
• ما هي روؤيتك حول خ�صوع الطالب املر�صح 

اآن  وبرنامج ع�صكري يف  اأكادميي  لربنامج 
واحد و هل هناك ثمة م�صاكل ؟

يغرز فينا الربنامج الع�شكري �شمة ال�شبط والربط 
لياقة  من  نكت�شبه  ما  على  املحافظة  اإىل  باالإ�شافة 
يحتاجه  قــد  مبــا  �شلة  لها  اأخـــرى  ومــهــارات  بدنية 
الع�شكرية  االأجهزة  يف  العهد  حديث  خريج  �شابط 
واملهام  الواجبات  الأداء  ال�شواء  حد  على  االأمنية  اأو 
)الربنامج  الثاين  ال�شق  ينمي  بينما  اإليه.  املوكلة 
العلمي  التقدم  مواكبة  على  قدرتنا  االأكــادميــي( 
مما  العاملية  الناحية  من  التقدم  ذلــك  وم�شايرة 
املتقدمة.  الــدول  ملواكبة  املنا�شب  املجال  لنا  يخلق 
وعليه بالرغم من وجود �شعوبات يف تنظيم الوقت 
واجلهد بني اندماج املقررات الع�شكرية واالأكادميية 
فرحة  تكون  لن  التخرج  بعد  انه  اإال  ذاته  الوقت  يف 
بحجر  ع�شفورين  �شرب  كمن  اثنتني  بــل  واحـــدة 
واحد خريج جامعي و�شابط برتبة مالزم وال يوجد 
هذا اجلمع  اإال يف هذا النوع من الكليات االأكادميية 

الع�شكرية .
• ما هو تقييمك للمقررات الأكادميية التي 

در�صتها حتى الآن يف بالكلية؟ 
االآن  حتى  در�شتها  التي  االأكادميية  املــقــررات  تعد 
ومتنا�شقة  والــنــوعــيــة  الــكــم  حــيــث  مــن  منــوذجــيــة 
اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  لها  ــقــررة  امل الزمنية  الــفــرتة  مــع 
تب�شيطها الوا�شح لكي تتالءم مع القدرات الذهنية 
اال�شتيعابية للطلبة. وانتهز هذه الفر�شة الأوجه كلمة 
بذلوه  ملا  عليها  القائم  والطاقم  الكلية  الإدارة  �شكر 

من جهود بناءة لتكوين الطلبة .
الهيئة  اأع�صاء  انتماء  روؤيتك حول  ما هي   •
الــتــدريــ�ــصــيــة بــالــكــلــيــة لــبــيــئــات مــتــنــوعــة 

وخمتلفة ؟
اأخرى  جلن�شيات  املنتمني  الدكاترة  من  اال�شتفادة 
كالتطور  اإيجابية  تبعات  لــه  اأن  فيه  �شك  ال  ممــا 
وفق  املــعــريف  الــتــنــوع  عــن  الــنــاجت  للطلبة  الــفــكــري 
اأ�شاليب عدة واإن اختلفت اإال اأنها توؤدي نف�ص الدور 

اأن  كما  ال�شبل  باأي�شر  للطلبة  املعلومة  تو�شيل  وهو 
من  لــه  البــد  االأكــادميــي  التعليم  جمــال  يف  التقدم 
االنفتاح على العامل االآخر وفقا ملا ن�شهده يف ع�شرنا 
واحلوار  الثقافات  واندماج  العوملة  ظواهر  من  هذا 
املجتمع  على  وجــودهــا  تفر�ص  الــتــي  االأديــــان  بــني 

بطريقة اأو باأخرى .
• مـــاذا اأ�ــصــافــت لــك كلية اأحــمــد بــن حممد 

الع�صكرية ؟
القيم  مــن  العديد  ولــزمــالئــي  يل  الكلية  اأ�ــشــافــت 
على  ــد  واجلــل والــ�ــشــرب  الــتــعــاون  حــب  يف  املتمثلة 
والبدنية يف  النف�شية  ال�شغوطات  امل�شاعب وحتمل 
اآن واحد باالإ�شافة اإىل اكت�شاب لياقة بدنية مل اأكن 
اأعطتني  اآخــرا  ولي�ص  واأخــريا  واأنــا مدين  بها  اأحلم 
الكلية ر�شيد ال متناهي من املعارف املختلفة �شواء 

االأكادميية والع�شكرية على حد �شواء. 
• يف ختام هذا اللقاء هل من ن�صيحة تتوجه 

بها اإىل زمالئك ؟
عن  اأ�شالة  ال�شكر  بجزيل  التقدم  �شوى  ي�شعني  ال 
املوريتانية  االإ�شالمية  اجلمهورية  عن  ونيابة  نف�شي 
لدولة قطر ال�شقيقة حكومة و�شعبا على ا�شت�شافتنا 
يف رحاب كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، ولزمالئي 
التوفيق من  اأمتنى لهم  اأن  االأعــزاء ال ي�شعني �شوى 
واملــثــابــرة  االجــتــهــاد  واأرجــــو منهم  وجـــل  عــز  اهلل 
بالتح�شيل  وذلك  االأف�شل  نحو  باأنف�شكم  لالرتقاء 
املعريف الدوؤوب لتحقيق اأهدافكم بالتخرج ك�شباط 
اليوم  عاملنا  يف  ــدور  ي ملــا  واعــني  مثقفني  وك�شباب 
اأو  اأمــي  هو  ملن  فيه  مكان  ال  حيث  التطور  ال�شريع 

جاهل .

املر�شح ولدحامني: اأ�شافت يل الكلية العديد من 
القيم واملبادىء

مر�صح �صابط
حممد ولد حممد عبد اهلل ولد حامني
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جديد األقسام األكاديمية

قسم املتطلبات العامة 

ف�شل  خالل  العامة  املتطلبات  ق�شـــم  ا�شـــتقبل   
 : همـا  زائــريــن  اأ�شـــتاذين   2013 لعام  اخلريف 
الدكتور/ حمــمد عــرتان االأ�شتاذ امل�شارك بكليـــة 
مقــرر  لتدري�ص   ، القاهـــرة  جامعــة  االإعــــالم 
ع�شـــرة  احلــاديــة  للدفعة  االتــ�ــشــال(  )مــهــارات 
اأحمد  الدكتور/  وكذلك    ، التخ�ش�شات  جميع 
االأل�شن جامعة عني  بكلية  امل�شاعد  االأ�شتاذ  ح�شن 
للدفعة  العربية(  )اللغة  مقرر  لتدري�ص  �شم�ص 
انتدب  كما   ، عام  اإدارة  تخ�ش�ص  ع�شرة  الثانية 
الدكتور / حممد معني من جامعة قطر، لتدري�ص 

مقرر احل�شارة العربية االإ�شالمية . 
وقد اأ�شهم الق�شم بندوتني علميتني ، دارت الندوة 
األقاها  الــفــعــال  الــعــر�ــص  مهــارات  حــول  االأوىل 
جلنة  اأن�شطة  �شمن  عـــــرتان  حمـمد   / الــدكــتــور 
الندوات ، حيث ا�شتعر�ص خاللها مفهوم العر�ص 
االت�شالية  الر�شالة  تو�شيل  يف  واأهميته  الفعال 
ب�شكل �شهل ووا�شح وجذاب مبا يحقق الهدف من 
التي  واملهارات  املختلفة  مراحله  و�شرح   ، العر�ص 
ينبغي على املتحدث التحلي بها يف كل مرحلة من 
مراحل العر�ص �شواء قبل اأو اأثناء اأو بعد العر�ص  
الثالث   املراحل  وتداخل  ترابط  اأهمية  على  واأكد 
بالتبعية  يوؤثر  اإحداها  يف  تق�شري  اأي  وجــود  واأن 
تخلل  وقــد  هــذا   . العر�ص  وفاعلية  مــهــارة  على 
الذين  امل�شاركني  جانب  من  كبري  تفاعل  العر�ص 
باعتبارها  املهارات  هذه  مثل  اإجادة  اأهمية  اأكدوا 
واهتمام  انتباه  جلذب  ال�شرورية  املتطلبات  من 
اأو  بالفكرة  واإقناعهم  العر�ص  خــالل  اجلماهري 

الق�شية املطروحة . 
اأما الندوة الثانية فدارت حول تقييم اأداء اأع�شاء 
جانقى  يعقوب   / الدكتور  واألقاها  التدري�ص  هيئة 
وا�شتعر�ص خاللها نتائج تقييم اأداء اأع�شاء هيئة 
التدري�ص للعام الدرا�شي 2012 / 2013 م وت�شمنت 
ــدوة ثــالثــة حمـــاور اأ�ــشــا�ــشــيــة، تــنــاول املــحــور  ــن ال
والتي  التدري�ص  هيئة  اأداء  يف  القوة  جوانب  االأول 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  غالبية  ح�شول  يف  متثلت 
ون�شر  املقررات  ملفات  اإعداد  عال يف  تقييم  علي 
البحوث العلمية وامل�شاركة بفاعلية يف خدمة الكلية 
املالحظات  اأهم  الثاين  املحور  وتناول  واملجتمع، 
�ــشــرورة  يف  واملــتــمــثــلــة  الــتــحــ�ــشــني  تتطلب  ــتــي  ال
بن�شر  واالهتمام  املقررات  بع�ص  ملفات  ا�شتكمال 

اأهم  الثالث  ، بينما تناول املحور  العلمية  البحوث 
مراجعة  ومنها  التقييم  عملية  لتطوير  التو�شيات 
بتنظيم  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  اأداء  تقييم  الئحة 
دورة تدريبية حول اآليات تقييم االأداء . كما اأ�شهم 
بعمادة  املختلفة  اللجان  يف  اأي�شا  الق�شم  اأع�شاء 
االأكادميية  ال�شوؤون  كلجنة  االأكادميية،  ال�شوؤون 
وجلنة  واالمتحانية،  الدرا�شية  اجلــداول  وجلنة 
وجلنة  التدري�ص،  هيئة  الأع�شاء  املهنية  التنمية 
املجلة، وجلنة االإر�شاد االأكادميي، وجلنة االأن�شطة 
االأكادميية الالمنهجية، باالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف 
خمتلف الفعاليات الريا�شية واالجتماعية بعمادة 

ال�شوؤون االأكادميية بالكلية.    
اأداءه  تعاىل-  اهلل  �شاء  اإن  الق�شم-  و�شيوا�شل 
بالتعاون  واإ�شهاماته  والتدري�شية  العلمية  ملهامه 
اخلطط  تنفيذ  يف  االأخـــرى  العلمية  االأق�شام  مع 

الدرا�شية بالكلية.  

قسم احملاسبة

الطالب  لــدى  النظري  اجلــانــب  �شقل  اأجــل  مــن 
املحا�شبة  جمـــال  يف  اخلــــرباء  وجتــــارب  بــخــربة 
احلكومي  الــقــطــاع  خا�شة  احلــ�ــشــابــات  وتــدقــيــق 
االأ�شتاذ / حممد مراد  املحا�شبة  ا�شت�شاف ق�شم 
االقت�شادي  القطاع  على  الــرقــابــة  اإدارة  مدير 
بديوان املحا�شبة بدولة قطر ، وامل�شت�شار القانوين 
وممثل   ، والق�شائية  القانونية  الدرا�شات  مبركز 
ديوان املحا�شبة يف جلنة املعايري املهنية والرقابية 
املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة  العربية  للمنظمة 
األقى  حيث   2013/12/2 االثنني  يوم  واملحا�شبة 
بــعــنــوان: »دور ديــــوان املــحــا�ــشــبــة يف  حمــا�ــشــرة 
قطر«  بدولة  االقت�شــادية  املــوارد  على  املحافظة 
يف  ع�شـــرة  واحلادية  العا�شرة  الدفعتني  لطالب 
اأع�شاء  من  عــدد  وح�شرها  املحا�شبة  تخ�ش�ص 
هيــــئة التدريـــ�ص بالق�شم. يف خطـــوة هـــي االأوىل 
منـــح  الكلية  جمل�ص  قــرر  الكلية  يف  نوعها  مــن 
املحا�شبة  ق�شم  لرئي�ص  م�شارك  اأ�شتاذ  درجــــة 
الدكتور / جالل حممد العطار وكل من الدكتور / 
اأنور امل�شاعدة من ق�شم القانون والدكتور / حممد 
الكمبيوتر.  معلومات  نظم  ق�شم  مــن  ال�شالح 
حتقيقًا الأهداف الق�شم يف خدمة املجتمع وتنمية 
واخلا�ص  القطاعني احلكومي  الب�شرية يف  املوارد 
رئي�ص   – العطار  حممد  جالل  الدكتور/  �شارك 

عبيد  اأحمد  عبيد   / والدكتور   - املحا�شبة  ق�شم 
برنامج  يف  بالق�شــــم  التدريــــ�ص  هيئة  ع�شـــو 
تدريبي بعنوان: »املحا�شبة احلكومية بدولة قطر«  
نظمته جمعية املحا�شبني القطرية يف جامعة قطر 
خالل الفرتة من 2013/1/1 اإىل 1/5/ 2013.   

انتهى الق�شم من تطوير اخلطة االأكادميية للق�شم 
روؤيــة  مــع  اأكــرث  بــدرجــة  تتما�شى  اأ�شبحت  بحيث 
ور�شالة الكلية ، واأ�شبحت الن�شخة املطورة جاهزة 
لعر�شها على اخلرباء واملخت�شني يف خارج وداخل 
اأحمد   / الدكتور  االأ�شتاذ  األقى  لتقييمها.  قطر 
عن  ندوة  بالق�شم  التدري�شية  الهيئة  ع�شو  يو�شف 
اأع�شاء هيئة التدري�ص  حوكمة ال�شركات ح�شرها 

بالكلية.
يف  دردر  عمرو  زهــري  الدكتـــور  �شــــارك  وقــــد   
املحا�شبة  برنامج  �شمن  تدريبية  دورة  تــقــدمي 
للجميع حتت عنوان » تطبيقات عملية للمحا�شبة 
القانونيني  املحا�شبني  جمعية  برعاية   « االإداريــة 
كوبرز  هــــاو�ص  ــر  وت بــرايــ�ــص  ومكتب  القطرية 
عمرو  زهري  للدكتور  موؤخراً  �شدر  كما   ، للتدقيق 
وحتليل  التكاليف  حما�شبة   « بعنوان  كتاب  دردر 
و�شيتم   « القرارات  اتخاذ  مدخل   / االنحرافات 
عر�شه يف معر�ص القاهرة الدويل للكتاب ال�شهر 

اجلاري .

قسم القانون 

القانون  ق�شم  بــني  االأكــادميــي  للتعاون  حتقيقًا 
وزارة  يف  والق�شائية  القانونية  الدار�شات  ومركز 
العدل فقد قام الدكتور جمال الن�شار  رئي�ص ق�شم 
القانونية  »االآثــار  بعنوان:  بحث  مبناق�شة  القانون 
لعقد العمل«، كذلك بحث بعنوان:« االآثار املرتتبة 
كما  القطري«.  االأ�شرة  لقانون  وفقًا  الطالق  على 
قام الدكتور اأنور امل�شاعدة مبناق�شة بحث بعنوان: 
�شمن  من  وذلــك  الهجن(  م�شابقات  يف  )الغ�ص 
العا�شرة  االإلزامية  التدريبية  الــدورة  متطلبات 
للقانونيني اجلدد. و�شمن �شيا�شة الكلية من حيث 
تبادل اخلربات مع الكليات القانونية يف اجلامعة 
بخربات  باال�شتعانة  الق�شم  قــام  فقد  العربية، 
يف  للتدري�ص  زائرين  اأ�شاتذة  وا�شتقدام  قانونية، 
الدكتور  وهما  واحــد،  درا�شي  ف�شل  ملدة  الق�شم 
بكلية  التدري�ص  هيئة  ع�شو  الهادي   عبد  حممد 
م�شر  جمهورية  يف  الــقــاهــرة   جامعة  احلــقــوق 
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هيئة  �ــشــفــوت ع�شو  خــالــد  والــدكــتــور  الــعــربــيــة، 
التدري�ص يف كلية احلقوق  جامعة بني �شويف  يف 

جمهورية م�شر العربية.
�شعادة  الق�شم:  ا�شت�شاف  فقد  اأخــرى  جهة  من 
اأمني عام  ثاين  اآل  �شعود  بن  ثاين بن علي  ال�شيخ 
الإلقاء  والتحكيم،  للتوفيق  الـــدويل  قطر  مركز 
املــركــز،  يقدمها  الــتــي  حـــول اخلــدمــات  الــ�ــشــوء 
خليفة  القا�شي  �شعادة  الق�شم:   ا�شت�شاف  كما 
امل�شلماين رئي�ص املحكمة االبتدائية، حيث حتدث 
عن اآلية الت�شريع يف دولة قطر. كما �شارك الدكتور 
حممد عرفان اخلطيب، يف اأعمال املوؤمتر العلمي 
الثاين لكلية احلقوق بجامعة ال�شلطان قابو�ص يف 
�شلطنة عمان الذي انعقد يف الفرتة 12-17-16-
وحمايتها  االإن�شان  »حقوق  عــنــوان:  حتت   2013
حتدث  حيث  ـــدويل«.  وال الوطني  امل�شتويني  على 
الدكتور عن دور املنظمة االأممية يف حماية حقوق 
تقوم  الذي  والــدور  الــدويل  امل�شتوى  على  االن�شان 
الت�شاوؤالت  العديد من  به حيال ذلك، مما يطرح 
القانونية حول دور وفاعلية هذه املنظمة يف ق�شايا 
حقوق وحريات االن�شان.  و اإميانًا باأن التطوير هو  
عامل من عوامل التقدم ، فقد قام الق�شم باإجراء 
للق�شم  الدرا�شية  اخلطة  على  التعديالت  بع�ص 
تواكب  وحتى  الكلية،  ور�شالة  روؤية  حتقيق  بهدف 

امل�شتجدات التي حتدث يف الع�شر.

قسم اإلدارة

 
اخلريف  ف�شل  خــالل  االإدارة  ق�شـــم  ا�شـــتقبل 
�ش�شوان  �شعد  عــثــمــان  ــور/  ــدكــت ال  2013 لــعــام 
لتدري�ص  اخلــرطــوم،  بجامعــة  امل�شاعد  االأ�شتاذ 
مقــرر)اإدارة الت�شويق(  للدفعة العا�شرة و)اإدارة 
املوارد الب�شرية( للدفعة احلادية ع�شـــرة.  وخالل 
من  بجملة  الق�شم  قــام  الدرا�شي   الف�شل  هــذا  
الدرا�شية،  خطته  الق�شم  طــور  حيث  االأن�شطة، 
عن  متحدثا  املريخي  خمي�ص  املــالزم  وا�شت�شاف 
اإدارة االأزمات ، وعقد الق�شم ندوة قدمها الدكتور 
زكريا حجازي عن اأثر نتائج االختبارات الن�شفية 
على نتائج االختبار النهائي، واأ�شرف الق�شم على 
مقرر  تنفيذ  يف  �شاهم  كما  القائد«،  اإجناز«بحث 
اإحداهما  القيادة حيث مت تقدمي حما�شرتني  فن 
ــوان:«اإدارة  ــن ــع ب �شعد  عثمان  الــدكــتــور  بوا�شطة 
اجلنود«، واالأخرى قدمها الدكتور وليد عبد العزيز 

الق�شم  و�شاهم  الــقــيــادة«.  اأمنـــاط  عــنــوان«  حتــت 
مبقاالت يف جملة الكلية، حيث كتب الدكتور عثمان 
مقالة عن:«اإدارة عالقات العمالء«، وقدم الدكتور 
بومدين قبايلي يف بداية �شهر نوفمرب 2013   بحث 
 Barriers to entrepreneurship start-up« بعنوان: 
activities in Qatar«    وذلك خالل موؤمتر عاملي عن 

. وقد  والــذي مت عقده يف ماليزيا  االأعمال  ريــادة 
العلمي  البحث  لرعاية  القطري  ال�شندوق  قــام 
QNRF باإختيار هذا البحث كاأحد اأف�شل البحوث 

املقدمة لل�شندوق خالل عام 2013. جدير بالذكر 
البحث جمموعة متميزة  اإعداد  �شارك يف  اأنه قد 
اإدارة  تخ�ش�ص   – التا�شعة  الدفعة  طــالب  من 
�شيف  الطنيجي،  خليفة  را�ــشــد  وهــم  االعــمــال- 
من  القحطاين.  في�شل  فاهد  ال�شبيعي،  �شعيد 
جهة اأخرى قدم الدكتور بومدين حما�شرة خالل 
وال�شغري  املتو�شطة  املوؤ�ش�شات  مــدراء  منتدى 
املنعقد ب�شرق ماليزيا عن ا�شرتاتيجيات الت�شويق 
ا�شت�شاف  كما  وال�شغرى.  املتو�شطة  للموؤ�ش�شات 
الق�شم الدكتور خالد اخلنجي الذي قدم حما�شرة 
الوقت  اإدارة  عن  فيها  حتــدث  الـــذات،  اإدارة  يف 
عبد  وليد  للدكتور  للن�شر  ُقبل  كما  ــات.  ــوي واالأول
 The trading patterns and  “ بعنوان:  بحث  العزيز 
 performance of individual vis-à-vis institutional

جملة  يف     »investors in the Qatar Exchange

ت�شدر  والتي    Review of Accounting and Finance

عن  Emerald Group Publishing Limited    واملتوقع 
�شدورها يف  العدد االأول لعام 2014 .

قسم نظم

 معلومات احلاسوب

قام الق�شم خالل ف�شل اخلريف مبجموعة متنوعة 
جديدة  درا�شية  خطة  و�شع  �شملت  االأن�شطة  من 
للق�شم لتنفيذها مع الدفعة الثالثة ع�شرة. ت�شتند 
هذه اخلطة اإىل الروؤية والر�شالة للكلية باالإ�شافة 
 .ACM اأعدته منظمة  الذي  التقرير  تو�شيات  اإىل 
بولعرا�ص  امللك  عبد  الدكتور  االأ�ــشــتــاذ  و�ــشــارك 
والدكتور يا�شر التجاين بفعاليات االجتماع الثاين 
بجامعات  والت�شجيل  القبول  عمداء  للجنة  ع�شر 
التعاون  جمل�ص  بدول  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات 
قطر  جامعة  العام  هــذا  نظمته  الــذي  اخلليجي، 
الدوحة.  مدينة  يف  ريج�ص  �شانت  بفندق  وذلــك 

 27 من  م�شاركًا   40 نحو  املوؤمتر  يف  �شارك  حيث 
اأ�شا�شية،  اللقاء 5 حماور  تناول   . جامعة خليجية 
التوا�شل  الطالب،  ت�شجيل  الطالب،  قبول   : وهي 
االأنظمة  واأخـــريا  االأكــادميــي،  االإر�ــشــاد  الطالبي 
والت�شجيل  القبول  جمال  يف  امل�شتخدمة  التقنية 
اخلليجي.  ــعــاون  ــت ال جمــلــ�ــص  دول  جــامــعــات  يف 
ا�شتمل كذلك جدول فعاليات اللقاء على عدد من 
القبول والت�شجيل:  املتنوعة  يف جماالت  العرو�ص 
املنح  الطالبي،  التوا�شل   ، االأكــادميــي  االإر�ــشــاد 
االإلكرتوين  القبول  اجلامعي،  التعرث  الدرا�شية، 
االإدارية والفنية والتقنية، املتعلقة بتجارب خمتلف 
عن  عليها  لالطالع  وذلك  اخلليجية،  اجلامعات 
مت  كما  امل�شاركني.  بني  اخلــربات،  وتبادل  كثب، 
الع�شكرية اخلا�ص  الدرجات  معلومات  نظام  بناء 
واالآن   ، التدريب  جناح  �شمن  االمتحانات  بق�شم 
مت ت�شليمه و هو قيد التنفيذ. و لقد ا�شرتك ببنائه 
خليل.  حممد  ال�شيد  و  �شعيد  اأحمد  د.  ال�شيدين 
وجاري حالّيا العمل على امل�شاريع املمّولة من قبل 
ندوق القطرّي لرعاية البحث العلمّي الّتالية: ال�شّ

للبحث  الوطنّية  االأولوّيات  برنامج  الربنامج:   •
 ) NPRP ( العلمّي

الّدورة: الّثالثة العنوان:
 International Center of Excellence in Software“  

”Engineering

ــالــح حــامــدي   مع  ــد الــ�ــشّ ــون: د. حمــّم ــاحــث ــب ال
)الــواليــات  فريجينيا  و�شت  جامعة  مــن  باحثني 
للعلوم        العربّية  االأكادميية  و  االأمريكّية(  املّتحدة 

والّتكنولوجيا )م�شر( و جامعة قطر )قطر(.
للبحث  الوطنّية  االأولوّيات  برنامج  الربنامج:    •   
اخلام�شة  العنوان:   ــــّدورة:  ال  )NPRP( العلمّي 
 Formalization of Information Theories and“
 ”Application in Safety-critical Engineering Systems

الح حامدي   مع باحثني  الباحثون:  د. حمّمد ال�شّ
من جامعة كونكورديا )كندا( و اجلامعة الوطنّية 

للعلوم و الّتكنولوجيا )باك�شتان(. 
ندوق  مّت الّتقّدم باملقرتحات البحثّية الّتالية اإىل ال�شّ
القطرّي لرعاية البحث العلمّي:  الربنامج:  برنامج 
 )UREP( اجلــامــعــّيــني  للّطلبة  االأبـــحـــاث  خـــربة 
 Role of ICT“ بعنوان:   ع�شر ة  اخلام�شة  الــّدورة: 
 in promoting the  independence of the elderly and  in
 ”improving their quality of life  in the Qatar context

الح حامدي مع طاّلب. الباحثون:  د. حمّمد ال�شّ
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 ربح البيع اأبا يحيى ... ربح البيع بهذه الكلمات 
يا  ا�شتقبله النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فمن هو 
ترى؟؟؟؟ اإنه ال�شحابي اجلليل �شهيب بن �شنان 
ونقرتب  ق�شته  على  نتعرف  بنا  فهلم  الرومي، 

اأكرث من حياته.
قبل البعثة بحوايل ِعقدين من الزمان كان يتوىل 
مدينة )االأُُبَلّة( �شنان بن مالك النمريي من ِقبل 
ك�شرى ملك الفر�ص. وكان اأحب اأوالده اإليه طفل مل 
يجاوز اخلام�شة من عمره دعاه �شهيبًا... م�شت 
اأم �شهيب مع طفلها ال�شغري وطائفة من خدمها 
واال�شتجمام،  للراحة  طلبًا  القرى  ــدى  اإح اإىل 
فوقع  الـــروم،  جي�ص  من  �شرية  عليهم  فــاأغــارت 
ببالد  الرقيق  اأ�شواق  يف  االأ�شروبيع  يف  �شهيب 
الروم، وجعلت تتداوله االأيدي فينتقل من خدمة 
�شيد اإىل خدمة اآخر، وقد اأتاح ذلك ل�شهيب اأن 
�شمع  وقــد  الــرومــي،  املجتمع  اأعماق  اإىل  ينفـــذ 
وقـــت  حان  قد  باأنه  ن�شراين  كاهن  من  �شهيب 
ق ر�شالة عي�شى بن  ظهور نبي اآخر الزمان، ي�شِدّ
النور. اإىل  الظلمات  من  النا�ص  ويخرج  مــرمي، 

اأتيحت الفر�شة ل�شهيب فوىل هاربًا من رِقّ  ثم 
اأ�شياده، واأجته �شوب مكة، وملا و�شل اإليها اأطلق 
ل�شانه،  لَلْكَنة  الرومي،  ا�شم �شهيب  عليه  النا�ص 

وحمرة �شعره.
 وقد َعمل �شهيب بالتجارة مع �شيد من �شادات 
مكة، وهو عبد اهلل بن جدعان، فدَرّ عليه اخلري 
حديث  لين�شى  يكن  مل  اأنــه  غري  الــوفــري،  واملــال 

الكاهن الن�شراين عن ظهور النبي.
اإحــدى  اإىل مكة من  عــاد �شهيب  يــوم  ذات   ويف 

قد  بــن عبد اهلل  اإن حمــمــدًا  لــه  فقيل  رحــالتــه، 
ُبعث، وقام يدعو النا�ص اإىل االإميان باهلل وحده، 
عن  وينهاهم  واالإح�شان،  العدل  على  ويح�شهم 
يلقبونه  الذي  هو  فقال:األي�ص  واملنكر،  الفح�شاء 
باالأمني؟ قيل له: بلى. ولكن حذار من اأن يراك 
اأحد من قري�ص، فاإن علموا بك اآذوك، واأنت رجل 
لك   ع�شرية  وال  حتميك،  لــك  ع�شبة  ال  غريب 

تن�شرك..
�شهيب ممن  كــان  فقد  ذلــك  مــن  الــرغــم   على 
اأ�شرع لتلبية نداء احلق، فذهب اإىل دار االأرقم، 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأمام  اإ�شالمه  واأعلن 
م�شركي  تعذيب  من  �شهيب  َي�ْشَلم  ومل  و�شلم، 
مكة، فتحمل ذلك يف �شرب وجلد؛ ابتغاء مر�شاة 
الأ�شحابه  الر�شول  اأِذن  لر�شوله، وملا  ا  وحبًّ اهلل 
بالهجرة اإىل املدينة عزم �شهيب على اأن يهاجر 
مع ر�شول اهلل واأبي بكر، ولكن قري�شًا �شعرت به، 
الفر�ص  يتحني  ذلك  بعد  وظل  ذلك  من  فمنعته 
للحاق بهم فلم يفلح، فلم يجد �شبياًل غري اللجوء 

اإىل احليلة.
اخلروج  من  �شهيب  اأكرث  بــاردة  ليلة  ذات   ففي 
بع�ص  فقال  حاجته،  يق�شي  كاأنه  اخلــالء،  اإىل 
والعزى  الالت  فاإن  نف�شًا  طيبوا  لبع�ص:  رقبائه 
فت�شلل  للنوم..  ا�شت�شلموا  ثــم  ببطنه.  �شغاله 
مل  املــديــنــة...  اإىل  وتــوجــه  بينهم،  مــن  �شهيب 
مي�ص غري قليل حتى فطن له رقباوؤه، فهبوا من 
اأدركــوه..  حتى  به  فلحقــــوا  مذعـــورين،  نومهم 
واأخــرج  وقــف على مكان عــال،  اأحــ�ــَصّ بهم  فلما 
قو�شه و�شهمه وقال: يا مع�شر قري�ص: لقد علمتم 

ت�شلون  ال  واهلل  و  النا�ص..  اأرمــى  من  اإين  واهلل 
اإىَلّ حتى اأقتل بكل �شهــــم معي رجاًل منكم، ثم 
.  فقالوا له: واهلل ال  اأ�شربكم ب�شيفــــي حتى يفَلّ
ندعك تهــــرب منا بنف�شك ومالك.  فقال: اأراأيتم 
فقالـــوا:  ؟  �شبيلي  اأتخُلّون  مايل،  لكم  تركت  اإن 
نعم.  فدلهـــم على مو�شـــع ماله يف بيته يف مكة، 
فم�شوا اإليه واأخذوه منه ثم تركوه، واجته �شهيب 
اإىل  بدينه  هاربًا  املدينة،  اإىل  م�شرعًا  ذلك  بعد 
جنيه  يف  اأنفق  الــذي  املــال  على  اآ�شف  غري  اهلل 
زهرة العمر.  فلما بلغ ُقباء راآه الر�شول �شلوات 
ربح  وقــال:  به  ففرح  مقباًل،  عليه  و�شالمه  اهلل 
َفَعلِت   « يحيى  اأبــا  البيع  ربح  يحيى...  اأبــا  البيع 
الفرحة وجه �شهيب وقال:  واهلل ما �شبقني اإليك 
اإال جربيل.  به  اأخــربك  وما  ر�شول اهلل.  يا  اأحــد 
ل�شهيـــب  يعرف  عنه-  اهلل  ر�شي   - عمر  وكان 
اهلل  ر�شي   - ُطعن  فعندما  ومكانتــــه،  ف�شلـــه 
اإىل  بالنــا�ص  باأن ي�شلــــي �شهيب  اأو�شـــى  عنه- 
الذين  ال�شتة  اأحــد  على  ال�شورى  اأهــل  يتفق  اأن 
ليختاروا منهم  للخالفة؛  موته  قبل  اختارهم 
مداعبة  ذا  اخللق،  طيب  �شهيب  وكــان  واحــًدا، 

وُظرف.
كانت  حتى  اهلل  �شبيل  يف  يجاهد  �شهيب  وظــل 
ــا�ــص، واجــتــنــب  ــن الــفــتــنــة الـــكـــربى، فــاعــتــزل ال
باملدينة  مات  حتى  العبادة  على  واأقبل  الفتنة، 
�شنة، ودفن  اآنذاك )73(  �شنة )38هـ(، وعمره 
اأحاديث  النبي  عن  �شهيب  وقـــد روى  بالبقيع. 
والتابعني  ال�شحابة  بع�ص  عنه  وروى  كــثــرية، 

ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني.

الصحابي الجليل صهيب الرومي
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التا�شعة  ال�شنة  يف  رجــب  يف  تبوك وقعت  غــزوة 
غزوة  اآخــر  وهي  مكة،  اأعقاب فتح  يف  للهجرة، 

خا�شها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.
�صبب الغزوة:

فتح امل�شلمون مكة دخلت العرب اأفواجًا  بعدما 
يف دين االإ�شالم، مما �شكل قوة اإ�شالمية كبرية 
كيان الرومان املُهيمن  تهدد  اأخــذت  املنطقة  يف 
ــد اأ�ـــشـــدر  ــق ـــــذا ف ــى املــنــطــقــة اآنــــــــذاك، ول عــل
قــيــ�ــشــر الــروم اأوامــره بــاجــتــثــاث هـــذه الــقــوة 
على  جمــــددًا  �شيطرته  وفــر�ــص  جــذورهــا  مــن 
وبناء  قــواه  بجمع  فبداأ  املنطقة،  اأرجـــاء  جميع 
من  مــن الــرومــان، واخلــارجــي  املــحــلــي  جي�شه 
واأقـــواهـــم اآل  راأ�ــشــهــم  احللفاء العرب وعلى 
هــذا  فــخــرج  ــالمــي  ــش االإ� الــ�ــشــفــري  غ�شان قتلة 
وقــد  وعــتــاد  بــعــدة  م�شتعدًا  الــعــرمــرم  اجلــيــ�ــص 
هذه  كــل  كانت  مقاتل.  األــف  اأربــعــني  عــدده  بلغ 
غري  خمتلفة  اإىل املدينة باأنباء  ت�شل  االأخــبــار 
م�شتمر  خـــوف  جعلت امل�شلمني يف  وا�ــشــحــة 
ــذه الــقــوة اجلــبــارة الــتــي تهدد  وهــاجــ�ــص مــن ه
اأن  كــيــانــهــم ووجـــودهـــم، وممـــا زاد مــن هـــذا 
واملكر  بالد�شائ�ص  املــوقــف  ا�شتغلوا  املنافقني 
هذه  وظل امل�شلمون على  ومرا�شلة الرومان، 
اأن جاء اخلرب  اإىل  والرتقب  احلالة من اخلوف 
املتاجرين من ال�شام للمدينة  االأنباط  االأكيد مع 
لهم  اأعـــد  اأن هرقل قد  اأخــربوهــم  بـــاأن  وذلـــك 
مقاتل  األــف  اأربعني  قوامه  اأطــرافــه  يجر  جي�شًا 

من الرومان والعرب واالأحالف.
اجلي�س الإ�صالمي ي�صتعد للمعركة.

اهلل  اأخبار الروم اإىل الر�شول �شلى  و�شلت 
فيه االأر�ص،  اأجدبت  �شيف  وقت  و�شلم.يف  عليه 

وا�شتد فيه احلر، وقل فيه املاء، مما جعل املوقف 
اهلل مل  ر�شول  بالن�شبة للم�شلمني لكن  حُمرجا 
مواجهة الرومان رغم  �ــشــوى  حــاًل  ميلك  يكن 
وبطبيعة  يعي�شها امل�شلمون،  التي  التحديات  كل 
احلال اأتى القرار احلا�شم الذي ال رجعة فيه من 
ح�شود الروم،  ملواجهة  والزحف  باخلروج  النبي 
العرب املجاورة  قبائل  باإبالغ  اهلل  ر�شول  فبداأ 
وحثهم  احلـــرب  على  واأهل مكة ال�شتنفارهم 
للجي�ص  املــــــادي  والــــدعــــم  الــ�ــشــدقــات  ــى  عــل
من �شورة  اآية  نزلت  الوقت  هذا  ويف  االإ�شالمي، 
والــ�ــشــمــود،  التوبة تو�شي امل�شلمني بالقتال 
اهلل  ر�شول  قرار  فعل امل�شلمني جتاه  ردة  فكانت 
القبائل للمدينة،  تدفقت  فقد  ووا�شحة  �شريعة 
لقتال الروم.  ا�شتعدادًا  والبعيد  القريب  واأتــى 
ا�شتهل اأبو  فقد  املـــادي  الــدعــم  ناحية  مــن  ــا  اأم
اآالف  اأربعة  بكر ال�شدقات فاأتى بكل ماله وكان 
عفان بال�شيء  بــن  عثمان  ت�شدق  وقــد  درهـــم، 
الكثري وكان ال�شحابة رجااًل ون�شاًء يقبلون على 
الر�شول من كل �شوب مبا ا�شتطاعوا من قليل اأو 

كثري.
اجلي�س الإ�صالمي يتجه �صوب تبوك:

 خـــرج املـــ�ـــشـــلـــمـــون مـــن املـــديـــنـــة بـــعـــدد كــبــري 
يــتــخــلــف منهم  ــــف رجـــل مل  األ ــني  ــالث ث قـــوامـــه 
ــد  اإال املـــنـــافـــقـــون والـــثـــالثـــة املــ�ــشــهــوريــن، وق
بن  املدينة حممد  اهلل على  ا�شتخلف ر�شول 
فاأخذ  اأهــلــه،  على  وجعل عليًا خليفة  م�شلمة، 
اإال  تركه  ما  ويقولون  ذلك  يف  يلمزون  املنافقون 
ا�شتثقااًل، فاأخذ علي بن اأبي طالب �شالحه وحلق 
ر�شول اهلل واأخربه ما يقوله املنافقون فقال ر�شول 
فارجْع  ورائـــي،  ملا  خّلفُتك  واإمّنـــا  اهلل :   ) كذبوا 

نزل امل�شلمون بتبوك،  وملا  اأهلي...  يف  فاخلْفني 
ر�ــشــول اهلل  فيهم  قــام  الــقــتــال،  ـــداأت مالمح  وب
ــا�ــص، وحــثــهــم عــلــى اجلـــهـــاد، اأمــا  ــن وخــطــب ال
تكن  مل  جي�ص النبي �شاعقة  خرب  فكان  ــروم  ال
يف  واأوقفتهم  احلركة،  عن  ف�شلتهم  باحل�شبان، 
يف  تفرقوا  اأن  اإىل  اأكــرث،  يتقدموا  ومل  مكانهم، 
االأم�شار، وتبددت قواهم ومل يحدث اأي �شدام 
اكت�شب امل�شلمون �شمعة  وبهذا  اجلي�شني.  بني 
ع�شكرية، وهيبة قوية يف قلوب النا�ص، مما جعل 
اأحالف الروم ترك الروم والتوجه  من  الكثري 
االإ�شالمي ودفع اجلزية للنبي �شلى اهلل  للجي�ص 

عليه و�شلم.
اجلي�س الإ�صالمي يعود ظافرا اإىل املدينة.

رجع اجلي�ص االإ�شالمي اإىل املدينة وقد حمل لواء 
االنت�شار واإن مل يكن خا�ص القتال، واأ�شبحت له 
�شمعة مل تكن له من قبل بني النا�ص. وكانت هناك 
حماولة  وهي  الرجعة  يف  وقعت  م�شهورة  حادثة 
اغتيال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، حيث حاول 
عدد من املنافقني  قتله يف موقع كان منا�شبا لهم 
الأن ُجل اجلي�ص كانوا يف بطن اأحد االأودية، ومل 
اليمان،  بن  مع الر�شول �شوى عمار وحذيفة  يكن 
فحماه حذيفة وخاف املنافقون وهربوا، واأخربه 
حذيفة  ا�شتهر  هنا  ومن  باأ�شمائهم،  اهلل  ر�شول 
االآيــة  ونــزلــت  اهلل،  ر�ــشــول  �شر  با�شم: �شاحب 

الكرمية من القراآن » وهموا مبا مل ينالوا ». 
ـــرج االأهــــايل والــنــ�ــشــاء ال�ــشــتــقــبــال اجلي�ص  وخ
رم�شان،  العودة يف �شهر  كانت  فيما  االإ�شالمي. 
ع�شرين  يومًا،  خم�شني  الغزوة  هذه  وا�شتغرقت 
ــني يف طــريــق الــذهــاب  ــالث مــنــهــا يف تـــبـــوك، وث

والرجوع.

غزوة تبوك ... آخر غزوات النبي صلى اهلل عليه وسلم
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قائمة المتفوقين

قائمة �سعادة قائد الكليـــــــة
لف�سل الربيع/  2013 م 

الدفعة التا�شعة :
التقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــــــــمالرقمم

ممتاز3.80ممتاز92.48%خليفة حمد حممد عي�شى الكبي�شي1991109

ممتاز3.60ممتاز91.73%حمد عبد اهلل حمد عقيل النابت250006

ممتاز3.60ممتاز91.50%عبد الرحمن �شعيد عبد الرحمن الكواري350

ممتاز3.60ممتاز90.41%حممد نا�شر حمد عبد اهلل اآل خليفة484151

الدفعة العا�شـــــــرة :
التقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــــــــمالرقمم

ممتاز4جيد جدًا86.05%نا�شر بن حماد �شليمان النعيمي195188

ممتاز4جيد جدًا84.61%عبداهلل علي عي�شى اخلليفي268

ممتاز4جيد جدًا82.54%هادي فالح هادي حباب الهاجري3991349

ممتاز4جيد جدًا82.02% ح�شن عبدالرحمن ح�شن بوج�شوم4991288

ممتاز3.91جيد جدًا%87.02�شعود حممد �شعد الرقيب التميمي585094

ممتاز3.55جيد جدًا80.99%فهد في�شل مبارك في�شل الدو�شري6991329

الدفعة احلادية ع�شرة :
التقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــــــــمالرقمم
ممتاز4.00جيد جدًا82.96%اأحمـد �شـليمان �شــعيد الزيــودي141039
ممتاز3.91جيد جدًا84.76%عبدالعزيز م�شـفر علـي ال دوا�ص احلبابـي282
ممتاز3.82جيد جدًا84.01%عبداهلل علــي �شــعيد ال�شريــدي341037
ممتاز3.73جيد جدًا84.14%حممد خالد حممد ح�شن اآل ثاين486432
ممتاز3.64جيد جدًا81.42%عبداهلل خلف علي حممـد البوعينني5991487
ممتاز3.64جيد جدًا81.39%حممد �شعد خلف حطاب الكعبي686425
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قائمة مدير التدريب العسكري 

التقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــــــــــــــــــــــمالرتبةالرقم
املتفوقون ع�صكرياً من الدفعة التا�صعة -  لف�صل الربيع/3102م

جيد جدًا 89.51%حممد را�شد را�شد هادي الدو�شريم/�ص25
جيد جدًا 88.88%حمد علي منيخر الربيدي املريم/�ص780199

جيد جدًا 88.14%حمد حممد عي�شى العمريي الدو�شريم/�ص84
جيد جدًا 88.12%خالد عبداهلل حممد عبداهلل ال�شادةم/�ص11005
جيد جدًا 87.79%�شيف حم�شن زايد اخليارينم/�ص50005
جيد جدًا 87.64%حممد علي حممد علي احلماديم/�ص13911

جيد جدًا 86.31%في�شل عبداهلل حممد الهاجريم/�ص680199
جيد جدًا 85.79%حمد عيد هزمي املريخيم/�ص94

جيد جدًا 85.37%�شعد يو�شف حممد الكعبيم/�ص290199
جيد جدًا 82.50%جابر �شعود �شنيد املريم/�ص490199
جيد جدًا 80.87%حمد فالح عبداهلل الهاجريم/�ص55148
جيد جدًا 80.57%عبداهلل خمي�ص ح�شن املريخيم/�ص05148

قائمةعميد الشئون األكاديمية

ال�صلوك واملواظبة ل تقل عن 80%70% يف املواد الع�صكريةاملعدل الأكادميي 3.0 فاأعلىال�صـــــــــــــــــــــــــمالرقم
املتفوقون اأكادميياً من الدفعة العا�صرة:

84.7895.5%3.83فهد حمما�ص مبارك اآل هق�شه الدو�شري29058
86.01100%3.47نا�شر عيد حمد ال�شهواين الهاجري843199
76.40100%3.47علي حممد را�شد حممد انديله223199

83.2397.25%3.44حممد �شامل �شعد عبداهلل الركيان العجميبدون
89.21100%3.38حممد عبداهلل حممد اآل ال�شيخ الكواري23005
82.8299.5%3.32م�شطفى عثماين �شعيد عبدهبدون

78.7695.5%3.29�شعيد عبداهلل م�شبح الغفلي97783
78.95100%3.25جمال حمدان املا�ص مبارك العبداهلل682199
84.3298.5%3.20كردي حممد كردي تومي املنخ�ص03005

82.54100%3.20خلف حممد خليفه مبارك املهندي96
71.4199.5%3.11عامر بريد عامر اأحمد احلميدي40158
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ال�صلوك واملواظبة ل تقل عن 80%70% يف املواد الع�صكريةاملعدل الأكادميي 3.0 فاأعلىال�صـــــــــــــــــــــــــمالرقم
86.7197.5%3.08حممد غامن عبداهلل اخليارين الهاجري143199

املتفوقون اأكادميياً من احلادية ع�صرة:
80.32100%3.29حمـد علـي مبـارك ال�شـهواين الهاجـــري105199
82.54100%3.14فهد عي�شى علي حممد الكبي�شي21468

80.6594%3.11مبـارك عي�شـى مبـارك حجـي ال�شليطي88
79.73100%3.05اأرحمة خميـ�ص علـي غانـم املريخــي615199
82.34100%3.00�شعيد �شـامل �شـعيد املحرول الهاجري994199

املتفوقون اأكادميياً من الثانية ع�صرة:
88.62100%4.00حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري37005
86.6998%4.00هامني حممدبدون
84.06100%4.00اأيوب ب�شري علي امليالديبدون
82.6399%4.00عي�شى عثمان عبدالعزيز العبيديبدون
85.31100%3.89زياد عبدالبا�شط احممد املعلولبدون
84.3799%3.89خريي علي اإبراهيم حممدبدون
81.6996.5%3.89اأجمد حممد القمودي احلني�صبدون
80.00100%3.78توفيق �شعد �شالح نوحبدون

87.8198%3.67عبداهلل ح�شني حممد ال�شعيدان املري127199
83.4499%3.67ريا�ص اأبوالقا�شم االأمني اأبوقيلةبدون
83.63100%3.60عبدالرووؤف حممد عمر الهاينبدون

85.63100%3.57فهد بخيت فهد بخيت الدو�شري337199
81.38100%3.57اأحمد زايد علي ال�شائحبدون

85.56100%3.42خمي�ص را�شد خمي�ص �شعد اخلليفي176199
84.62100%3.35حممد فهيد را�شد اآل ر�شدان الفهيدي787199

81.8198.5%3.28نا�شر دري�ص ع�شري الدري�صبدون
76.8798%3.28فهد مبارك فهد اجلرب النعيمي687199

85.94100%3.25عبداهلل يزيد عبداهلل الباروينبدون
83.3192.5%3.25 اأحمد علي ح�شن عليبدون

79.3198.5%3.14ن�شر عي�شى خليفة ح�شن الن�شر26005
87.19100%3.10حممد فتحي يو�شف علي العجيلبدون

75.7586%3.10غامن �شلطان عبداهلل �شلطان الغامن4
82.0097.5%3.07عبدالرحمن �شالح �شايف ال�شمريبدون

85.81100%3.00�شايف فرهود را�شد ركيب الهاجري147199
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