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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

اأن للمكان عبَقه واأريَجه اللذين يت�شوُع بهما من حيُث هو ف�شاٌء يخزن الذكريات املا�شية، ويحتوي املقومات احلا�شرة، وي�شت�شرف  ما من �شكٍّ 
الإمكانات امل�شتقبلية القادمة. من هنا كانت فرادُته، ومن هنا كانت عظمُته اأي�شًا، وكان الفرُح به واحلننُي اإليه، كما كان احلزُن لفراقه والبكاء عليه؛ 
غ الفتتاُن بها والتفنُن يف الذود  واإن كان طلاًل دار�شًا ل روح فيه ول حياة معه. ومن هنا اأي�شًا تخلَّقت مقولة “ الأوطان” واكت�شبت حرمَتها وقدا�شَتها وت�شوَّ
ُيْعَرُف مبجِد النبالِة، وهو غايُة كلِّ نف�ٍس �شريفٍة عظيمٍة  عنها والت�شحية من اأجلها باأعلى درجات البذل والفداء، وهو الفداء بالنف�س ا�شت�شهادًا الذي 
نابلٍة. واملكان مرتبٌط بالإن�شان كارتباطه بالزمان؛ اأي اأن الإن�شان هو الذي مينح املكاَن والزماَن حياَتهما وحيويَتهما، ويك�شبهما اعتباَرهما و�شخ�شيَتهما،  
هما التال�شي والعدُم؛ لأنهما يقاومان كلَّ عوامل  ن حلفرياِتهما ذات الدميومة واخللد يف ف�شاء الذاكرة الإن�شانية؛ فال يدركهما الن�شياُن ول مي�شُّ وميكِّ
ه املتنبي حني اأمكَن  التعرية واأ�شباب الفناء. هذا الذي نقوُل به على هيئته ال�شالفة، يكاُد يكوُن قاعدًة عامًة للمكان والإن�شان يف عالقتهما اخلا�شة. وهلل درُّ

لبة يف اإطاٍر جمايلٍّ ِحْكِميٍّ �شائٍق فقال:  له �شياغُة هذه القاعدة ال�شُّ

وكلُّ �مرٍئ يويل �جلميَل حمبٌب : وكلُّ مكاٍن ُينبُت �لعزَّ جميُل.

لقد اأملْت منا�شبُة هذا العدد من جملة الكلية، وهي جتلٍّ من جتليات الزمان، اأن نوطَئ له باحلديث عن الثالثية املتالحمة يف عنا�شرها تالحَم 
اجل�شد الواحد وهي: الإن�شان، واملكان، والزمان:

اأ الإن�شاُن املخ�شو�ُس بالكالم هنا، فهو قيادةُ هذه الكلية ب�شفٍة خا�شٍة، وجميع من�شوبيها ب�شفٍة عامٍة. اإن ما تتمتع به القيادُة من عزميٍة وقوٍة  اأمَّ
؛ ذلك اأن الناظر اإىل واقع الكلية وهي تنمو وتطرد وتتمدد وتت�شعب يف كلِّ ناحيٍة ويف  نف�شيٍة هائلٍة، جلديٌر بالثناء والتقريظ، بل هو جديٌر بالإعجاب واحلبِّ
كل جماٍل، ل ميلك اإل اأن ين�شرح �شدُره، وُي�َشرَّ فوؤاُده؛ ملا يراه من تقدٍم ومن حتديٍث ومواكبٍة لمتلُّ ول تكلُّ من متابعة كلِّ جديٍد وحيازة كلِّ نافٍع ومفيٍد؛ 
عماًل بالروؤية التي ت�شعى لتحقيقها، وهي حتقيُق الريادِة ال�شبِق يف املنطقة عربيًا واإقليميًا؛ ونه�شًة بالر�شالة التي ت�شطلع بها جتاه قواتها امل�شلحة وجتاه 
وطنها واأمتها القطريني، وهي تزويد اجلي�س والأجهزة الأمنية بالكفاءات املتميزة من عنا�شرها التي تدعم معطياتها وجتدد �شبابها وحيويتها. اإن الذي 
يرى ذلك كلَّه وي�شاهده باأم عينه البا�شرة الب�شريِة، ل ميلك اإل اأن يتمتَم �شرًا ويجهَر عالنيًة بقول �شاعرنا يف تقريط العزمية ومتجيد الهمة من القائد 

وهو قوُله:

ه �صْدُر. ها قلٌب ملا �صمَّ فتًى ل ي�صمُّ �لقلُب هماِت قلِبه : ولو �صمَّ

وقوله:

جتمعْت يف فوؤ�ِده همٌم : ملُء فوؤ�ِد �لزماِن �إحد�ها.

ا املكان فهو كليُة اأحمد بن حممد الع�شكرية؛ تلك البقعة امل�شيئة الو�شيئة من اأر�س قطر؛ حيث الإ�شراُر على �شناعة الأبطال وت�شكيل عزائم  واأمَّ
ها رادٌّ ول مينُعها  الرجال وتكوين الهمم وال�شدور والروؤى والطموحات؛ وحيث هي ما�شيٌة كال�شهِم النافِذ من قو�ِس باربها �شوَب غايِتها ونحَو هدِفها ل يردُّ

مانٌع.
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ا الزمان فهو �شهر يناير من عام 2016 م، �شهر التخريج من كلِّ عاٍم؛ حيث الإن�شان واملكان معًا ي�شرفان  واأمَّ
برعايٍة كرميٍة من ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين ؛ اأمري البالد املفدى -  حفظه اهلل تعاىل 
ورعاه – الذي يدعم نه�شة هذه الكلية والقوات امل�شلحة ب�شفٍة عامٍة بدعٍم ل حمدوٍد وبرعايٍة ل تنقطع، وي�شرف 
الكلية بح�شوره منا�شبة تخريج الدفعة احلادية ع�شرة يف كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية. من هنا يحث التالقي 

والتالحم بني هذه العنا�شر الثالثة لتكون ملحمتها الفتية الرائعة. 

تاأ�شيًا عليه، يزخر عددنا هذا بالعديد من امللفات والزوايا. من ذلك حواٌر خا�ٌس ومتميٌز مع �شعادة وزير 
الدولة ل�شوؤون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية، وحواٌر مع الأ�شتاذ الدكتور اأحمد يو�شف اأ�شتاذ التكاليف 

واملحا�شبة الإدارية بالكلية، واملقدم الركن طالب عنرت مدير مديرية الإمداد والتجهيز بالكلية.

الأن�شطة فاإن  القرار احلا�شم، ومترين القن�س. ويف زاوية  اإىل مترين  الإ�شارة  التدريبات فثمة  ومن حافة 
العدد ملٌئ بالكثري منها: زيارة ق�شم القانون للجنة الوطنية حلقوق الإن�شان، وللمجل�س الأعلى للق�شاء، ومركز 

قطر الدويل للتوفيق والتحكيم، وزيارة ق�شم املحا�شبة اإىل كلية الإدارة والقت�شاد..وغريها كثري. 

كما اأن العدد مزدحٌم بالندوات التي ُعقدت يف الكلية يف هذا الف�شل الدرا�شي منها: ندوة �شعادة النائب 
العام القطري الدكتور علي بن فطي�س املري، وندوة الجتاهات احلديثة للتعليم العايل، والدولة واملواطن: احلقوق 

والواجبات...وغريها.

وقد اغتنى عددنا هذا بالعديد من الدرا�شات العلمية اجلادة التي زادته ثراًء منها: اإدارة اجلودة ال�شاملة 
املوؤثرة يف خيارات  التكاليف  العام،  النظام  قواعد  ب�ش�شب خمالفة  التحكيم  الأمنية، بطالن حكم  املوؤ�ش�شات  يف 
ال�شيا�شة ال�شريبية التوزيعية. كما كان لنادي اأع�شاء هيئة التدري�س ن�شاطه امللمو�س يف هذا الف�شل؛ حيث َعَقَد 
وثانيهما  والثقافة،  الإعالم  العالقة بني  ال�شر، عن  تاج  اأمري  الكبري  ال�شوداين  لالأديب  اأولهما  ثقافيني:  �شالونني 

للدكتور عبد الرحمن عبد ال�شالم عن اخلطاب املتنبوي: الكفاءة، والآليات، والغاية.

عائ�شة  للدكتورة  املفقودة  والقيم  ال�شباب  منها:  املتميزة  القطرية  الأقالم  اإ�شهامات  من  العدد  يخُل  ومل 
املناعي، وو�شائل التوا�شل الجتماعي للدكتور عبد اهلل غامن البنعلي املهندي.

اإنه على الإجمال والخت�شار، ليمكن القول: اإن عددنا هذا خياٌر من خياٍر؛ لأنه حمت�شٌد مبا يقدُمه من زاٍد 
، ومبا يدلُّ عليه من قيمٍة عظيمٍة ملا يْنَجُز يف هذا ال�شرِح الع�شكريِّ الأكادمييِّ الكبرِي والواعِد  معريفٍّ وثقايفٍّ وعلميٍّ
بفتوِته وتاألِقه وتاأنِقه؛ فكاأنه قر�ُس �شم�ٍس ت�شُع وهجًا و�شياًء يف رابعِة نهاٍر؛ فليلثم منه اجلميُع؛ كلٌّ على قدِر حاجِته 

واإمكان قدرته. واهلل تعاىل غالٌب على اأمِره.

الأ�شتاذ الدكتور
عبد�لرحمن عبد �ل�صالم

ع�شو هيئة التدري�س يف الكلية
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ملف  العدد

�شمـــو الأميـــر يرعــى حفـــل تخريـــج الدفعــة احلاديــة ع�شــرة

ه دائمًا يف الهتمام بالقوات امل�شلحة  كداأب �ش���موِّ
منا�ش���باتها  كلِّ  ويف  �ش���وؤونها  كلِّ  يف  ورعايته���ا 
املهمة، يرعى ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد 
املفدى ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين حفَل تخريج 
الدفعة احلادية ع�ش���رة يف كلية اأحمد بن حممد 
الع�شكرية الذي يوافق يوم ال�شابع والع�شرين من 
�شهر يناير 2016م؛ وذلك بح�شور معايل رئي�س 
الوزراء ووزير الداخلية ال�شيخ عبد اهلل بن نا�شر 
بن خليفة اآل ثاين، واأ�ش���حاب ال�شعادة الوزراء، 
و�ش���عادة الل���واء الرك���ن/ حمد بن عل���ي العطية 
وزي���ر الدول���ة ل�ش���وؤون الدف���اع، والل���واء الرك���ن 
طيار/ غامن بن �ش���اهني الغامن رئي����س الأركان، 
وكبار ال�ش���باط يف الق���وات امل�ش���لحة القطرية، 
وقي���ادة الكلي���ة، وال�ش���باط والأ�ش���اتذة، وع���دد 
كبري من ال�ش���يوف واأهايل اخلريجني. وقد قام 
�ش���موه بتكرمي الطالب املتفوقني يف هذه الدفعة 
من التخ�ش�ش���ات العلمية املختلفة وتقليد �شيف 
ال�ش���رف لأول الدفعة تقدي���رًا لتفوقهم وحتفيزًا 
لزمالئهم م���ن الدفعات الأخرى عل���ى الجتهاد 

والتفوق.
ومتث���ل الدفعة احلادية ع�ش���رة اأوَل ثم���اِر الكلية 
اليانعة يف ع�ش���ريتها الثانية التي تبداأ بتخريجها 
ٌة ع�ش���كريًا  هذا الع���ام. وهم نخب���ٌة مدربٌة وُمَعدَّ
وفق اأحدث نظ���م التدريب والإع���داد والقتال يف 
العامل، ومزودٌة اأكادميي���ًا باأرفع العلوم واملعارف 
واأحدثها ح�ش���ب اخلطط والربام���ج العلمية التي 
تعتني الكلية بتحديثها وتطويرها يف �ش���ياٍق دائٍم 
وم�ش���تمٍر؛ رغب���ًة اأكيدًة منه���ا يف مواكبة الكليات 
الع�ش���كرية الأكادميية على امل�ش���تويني الع�شكري 
والأكادميي، وعلى ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
وُتَعدُّ هذه الدفعة املتميزة بخريجيها رافدًا مهمًا 
للقوات امل�ش���لحة القطرية ولالأجه���زة الأمنية يف 
الدول���ة؛ حيث ق�ش���وا �ش���نوات اأرب���ع يف الإعداد 
والتاأهيل والت���زود بكلِّ الو�ش���ائل والتقنيات التي 
احل�شا�ش���ة  مبهامه���م  ال�ش���طالع  له���م  تكف���ل 
وم�ش���وؤولياتهم اجل�ش���يمة يف الدول���ة عل���ى خ���ري 
وج���ٍه وعلى اأعلى م�ش���توًى؛ اإميان���ًا يقينًا من كلية 
اأحم���د ب���ن حمم���د الع�ش���كرية بروؤيته���ا القائمة 

على �ش���رورة  حتقيق الريادة والتفوق الع�شكري 
والأكادميي يف املنطقة وفق الروؤية ال�شامية ل�شمو 
الأمري الوالد ال�ش���يخ حمد بن خليفة يف اإن�شائها، 
ونهو�شًا بر�شالتها التي حتددت يف اإعداد كفاءات 
وطنية ع�ش���كرية موؤهلة تاأهياًل علميًا وع�ش���كريًا 
ل�ش���د احتياجات القطاعات الع�ش���كرية والأمنية 
املختلفة، وتطوير م�ش���توى الأداء فيها.. كفاءات 

ذات �شخ�شية قيادية ملتزمة.
���ُم الدفع���ة احلادي���ة ع�ش���رة البال���غ ع���دد  وُتَق�شَّ
خريجيه���ا 89 خريج���ًا عل���ى اأربعة تخ�ش�ش���ات 

علمية اأكادميية هي: 
 ق�شم القانون: 34 خريجًا.

 ق�شم اإدارة الأعمال: 17 خريجًا.
 ق�شم املحا�شبة: 33 خريجًا.

 ق�شم نظم معلومات احلا�شوب: 5 خريجني.
يف  وال���راء  التن���وع  ي�ش���من  ال���ذي  الأم���ر 
التخ�ش�ش���ات العلمي���ة داخ���ل القوات امل�ش���لحة 
القطري���ة ويف الأجهزة الأمني���ة يف الدولة ويكفل 
�ش���د احتياجاتها والقيام مبهامها املنوطة بها يف 

كفاءة ومتيٍز.
وقد اأعرب �ش���عادة وزي���ر الدولة ل�ش���وؤون الدفاع 
اللواء الركن حمد بن علي العطية يف هذه املنا�شبة 
املباركة عن �شعادته و�شروره بتخريج هذه الدفعة 

يف كلية اأحمد بن حممد الع�ش���كرية وان�ش���مامها 
اإىل القوات امل�ش���لحة القطرية والأجهزة الأمنية 
بالدولة؛ موؤكدًا دعمه املتوا�ش���ل للكلية ولقيادتها 
املخل�ش���ة  لت�ش���تمر يف نه�ش���تها الفتي���ة وتاألقها 
الدائ���م يف تطوير الكلية ويف حتديثها والو�ش���ول 
بها اإىل امل�ش���اف العاملية يف م�ش���تويات التدريب 
والتعليم؛ م�ش���ددًا على �ش���كره حل�ش���رة �شاحب 
ال�ش���مو اأمري البالد املفدى ال�شيخ متيم بن حمد 
اآل ثاين؛ رافعًا اإليه اأ�شمى اآيات التربيك والتهنئة 

بهذه املنا�شبة الكرمية. 
كم���ا اأكد �ش���عادة الل���واء الركن طي���ار/ غامن بن 
�ش���اهني رئي����س الأركان بهذه املنا�ش���بة �ش���روره 
الكلي���ة  يف  الدفع���ة  ه���ذه  بتخري���ج  و�ش���عادته 
القطري���ة  امل�ش���لحة  الق���وات  اإىل  وان�ش���مامها 
والأجهزة الأمنية، واأنه���ا متثل ثمرة جهٍد متميٍز 
تبذل���ه قي���ادة الكلي���ة للو�ش���ول باملر�ش���حني اإىل 
هذا امل�ش���توى العايل م���ن التدريب والتعليم. وقد 
اغتنم �ش���عادته هذه املنا�شبة لرفع اآيات التربيك 
والتهنئة اإىل مقام ح�ش���رة �ش���احب ال�شمو اأمري 
الب���الد املف���دى ال�ش���يخ متيم ب���ن حم���د اآل ثاين 
�ش���اكرًا جهوده املباركة يف رعاية القوات امل�شلحة 
وعنايته بالكلية التي لولها ملا و�ش���لت الكلية اإىل 

هذا القدر من التميز والكفاءة.
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وك����ان ل�ش���عادة قائد الكلي���ة الل���واء الركن حمد 
ب���ن اأحمد النعيمي كلمة بهذه املنا�ش���بة اأكد فيها 
على خ�شو�شية هذه املنا�شبة وما تلقاه من قيادة 
الكلية من اهتمام فائق وعناية ا�ش���تثنائية ب�شبب 
م���ا متثله لن���ا يف كل عام من فرح و�ش���رور ونحن 
ن���رى ثمرة جهودن���ا تكتمل وتتخرج اأم���ام اأعيننا 
لت���زود قواتن���ا امل�ش���لحة واأجهزتن���ا الأمنية بهذه 
الكفاءات املتميزة بع���د اإعدادها وتكوينها تكوينًا 
خا�ش���ًا ع�ش���كريًا واأكادمييًا. كما �ش���دد �ش���عادته 

عل���ى اإ�ش���رار قي���ادة الكلي���ة على حتقي���ق روؤيتها 
الواع���دة واإجن���از ر�ش���التها املنوطة بها م���ن ِقَبِل 
القيادة الر�ش���يدة ال�ش���امية لدولتن���ا، واأن الكلية 
ما�شية بعزمية ل تلني يف طريق نه�شتها ومتيزها 
ومواكبتها لكل جديد وحدي��ث يف �ش��اأن التدري���ب 
الع�ش���كري والتعليم الأكادميي مب���ا يرفع قدرات 

اخلريجني وي�شمن جاهزيتهم وكفاءتهم.
وقد اأكد �ش���عادته على امتنانه للقيادة الر�ش���يدة 
والرعاي���ة الكرمية من ح�ش���رة �ش���احب ال�ش���مو 

ال�ش���يخ متي�����م ب���ن حم���د اآل ث���اين اأم���ري البالد 
املف���دى حفظ���ه اهلل تع���اىل ورع���اه و�ش���دد دائمًا 
خط��اه مغتنمًا الفر�ش���ة لرفع اأ�ش���مى واأجل اآيات 
التربيك والتهنئة املباركة بهذه املنا�شبة العطرة؛ 
موؤك���دًا على دوام الولء واملحبة ل�ش���موه، معاهدًا 
�شموه على موا�شلة العمل وامل�شرية من اأجل رفعة 
وطننا املبارك قطر الغالية حتت قيادته الر�شيدة 
لها نح���و الرفعة والتق���دم على ال�ش���عيد العربي 

والإقليمي والدويل.

الدعــم املتوا�شــل للكليــة ولقيادتهــا عامــل هام 
ل�شتمرارها يف نه�شتها الفتيــة وتاألقها للو�شول بها 
اإىل امل�شاف العاملية يف م�شتويات التدريب والتعليم

خريجــو الكليــة هــم ثمــرة جهــٍد متميــٍز تبذلــه 
هــذا  اإىل  باملر�شحــن  للو�شــول  الكليــة  قيــادة 
والتعليــم التدريــب  مــن  العــايل  امل�شتــوى 

الكليــة ما�شيــة بعزمية ل تلــن يف �شــاأن التدريب 
الع�شكــري والتعليــم الأكادميي مبــا يرفع قدرات 
وكفاءتهــم جاهزيتهــم  وي�شمــن  اخلريجــن 
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�لدول���ة  وزي���ر  ح�ص���رة  يف  نك���ون  �أن  ي�صعدن���ا 
ل�ص���وؤون �لدف���اع �صع���ادة �لل���و�ء �لرك���ن حمد بن 
�ل���ذي  �خلا����ص  �للق���اء  ه���ذ�  يف  �لعطي���ة  عل���ي 
يحدثن���ا في���ه �صيادت���ه ع���ن جان���ب م���ن جتربته 
�لرثي���ة مع ه���ذ� �ل�صرح �لع�صك���ري و�لأكادميي 
وه���و  �لع�صكري���ة”،  ب���ن حمم���د  �أحم���د  “كلي���ة 
�ل���ذي طامل���ا رعاه���ا و�أ�ص���رف عليه���ا وق���دم له���ا 
كل ع���ون وم�صان���دة يف �صبي���ل تاأديته���ا ملهمته���ا 
�لر�صي���دة  �لقي���ادة  حت���ت  �لوط���ن  خدم���ة  يف 
حل�ص���رة �صاح���ب �ل�صمو �ل�صي���خ متيم بن حمد 
�هلل.   �ملف���دى، حفظ���ه  �لب���الد  �أم���ر  ث���اين،  �آل 

�أجرى �للقاء �لدكتور �أمين حافظ 
ع�صو هيئة تدري�ص ب�صعبة �لعلوم �ل�صرطية 

يف البداي���ة ترح���ب جمل���ة كلي���ة اأحمد ب���ن حممد 
الع�شكرية ب�شعادتكم، واأهاًل و�شهاًل بكم، وبعد، 

�أج���و�ء  يف  مازلن���ا  ونح���ن  �صي���دي،  يل  ��صمح�����و� 
�لحتف���الت بالي���وم �لوطن���ي �ل���ذي يتذك���ر في���ه 
�أبن������اء قط���ر ت�صحي���ات و�أجم���اد �ملوؤ�ص����ص �ل�صي���خ 
جا�ص���م بن حمم���د �آل ثاين “طي���ب �هلل ثر�ه” �أن 
حتدثن���ا ع���ن فك���رة �إن�ص���اء كلية �أحم���د بن حممد 

�لع�صكرية؟
بداي���ًة، يف ه���ذا اليوم الوطن���ي املجي���د، ويف هذه 
الذك���رى الطيب���ة الت���ي ن�شتح�ش���ر فيه���ا مناق���ب 
املوؤ�ش�س ال�شيخ جا�شم بن حممد اآل ثاين، ل ي�شعنا 
اإل اأن نهن���ئ دول���ة قطر واأنف�ش���نا، ونحيي ونرتحم 
على �ش���يخنا املوؤ�ش����س، داع���ني اهلل اأن يكون مثواه 
اجلنة، فهو ال�شيخ الذي كر�س جهده وفكره، و�شخر 
وقت���ه لأج���ل قط���ر احلديث���ة املوحدة التي مت�ش���ي 
الآن بعزمي���ة ل تل���ني، وروؤية ثاقب���ة وواثقة، وقيادة 
واعية، ومدرك���ة لتحقي����ق تطلعات �ش���عبها واآماله 
وطموحات���ه يف غد واع���د وعي�س كرمي، وم�ش���تقبل 

مفعم بالعمل ور�شيد مرتاكم من الإجنازات. 
ويف ه���ذه املنا�ش���بة جن���دد عه���د ال���ولء والوف���اء 
لقيادتنا الر�ش���يدة، باللتفاف حولها وال�شري معها 
وم���ن خلفه���ا لبناء دول���ة ع�ش���ري����ة اأك���ر حداثًة 
وانفتاحًا على العامل باإن�ش���انها القطري املت�ش���ل����ح 

بالعل���م واملعرف���ة، والق���ادر على حتمل امل�ش���وؤولي��ة 
يف خمتل���ف املواق���ع، وبكل كف���اءة واإخال�س وعمل 
جاد؛ للنهو����س بالوطن؛ ليبقى باأبنائه قويًا عزيزًا 

�شاخمًا بني الأمم. 
اأم���ا ع���ن فك���رة اإن�ش���اء كلي���ة اأحم���د ب���ن حمم���د 
الع�ش���كرية، فتعود بن���ا الذكريات اإىل �ش���بعينيات 

القرن املا�ش���ي حينما كان �ش���يدي �ش���احب ال�شمو 
الأم���ري الوال���د ال�ش���يخ حم���د ب���ن خليف���ة اآل ثاين 
حفظ��ه اهلل يتوىل قيادة القوات امل�شلحة القطرية، 
حينها راودته فكرة اإن�ش���اء كلية ع�شكرية للخلي����ج 
العرب���ي عل���ى اأر����س قطر، تك���ون من���ارة للمعرفة 
الع�ش���كري�����ة واملدني���ة، وقد ُترجمت تل���ك الروؤي���ة 
ال�ش���امية ل�شي��دي �ش���احب ال�ش���مو الأمري الوالد، 
مبوجب مر�شوم اأمريي؛ لي�شت�شرف بذلك امل�شتقبل 
بفكرة بالغة الأهمية، قوامها ال�شتثمار يف املواطن 
القط���ري واإن�ش���اء �ش���رح اأكادميي وع�ش���كري ُيِعدُّ 
ي���ذودون ع������ن  ال�ش���فوة م���ن الأجي���ال الذي������ن 
الوط���ن واملواطن، وي�ش���منون اأمن���ه وا�ش���تق��راره، 
وي�ش���ارك���ون ب�ش���دق واإخال�س يف م�شرية الإجناز 

وال�شتقرار.
فقد كانت لدى �شيدي �شاحب ال�شمو الأمري الوالد 
ال�ش���يخ حمد بن خليفة اآل ثاين حفظه اهلل، قناعة 
باأن ال�شتثمار يف الب��شر هو اأف��شل ال�ش���بل لنه�ش���ة 
قط���ر، وباأن���ه واإىل جانب النه�ش���ة التي ت�ش���هدها 
قطر على م�ش���توى البنية التحتية، ل بد اأن ي�شي����ر 
معه���ا بالتوازي نه�شة ت�ش���مل ال�شتثمار يف اإعداد 
املواط������ن القط����ري. وقد تبلورت تل�����ك القناع��ة 

لقاء  العدد

�شعـــادة اللــــواء الركــــن حمــــد بـــن علـــي العطيـــــة

وزيــــر الدولــــة ل�شـــوؤون الدفـــــاع

يف لقـاء خـا�ص ملجلـة كليـة اأحمـد بـن حممـد الع�شكريــة

ــرة يف  ــب ــك ـــذه الإجنـــــــازات ال ه

تتحقق  اأن  لها  كــان  ــا  م الكلية 

والدعم  الكرمية  الرعاية  ــول  ل

�شاحب  �شيدي  ــن  م الــاحمــدود 

ال�شيخ  املفدى  الباد  اأمر  ال�شمو 

اهلل حفظه  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
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يف مواقع عدي���دة من الإجن���ازات الوطني���ة، كان 
م���ن بينها النظ������رة امل�ش���تقبلية يف تطوير الكلية؛ 
بحيث ت�ش���بح له���ا مكانتها الالئقة الت���ي نفتخ���ر 
به��ا جمي�عًا لي�س على امل�شتوى الوطني فح�شب، بل 
وعلى امل�شتوى اخلليجي والعربي والإقليمي اأي�شًا.

ويف احلقيق���ة ما كان له���ذه الإجنازات الكبرية اأن 
تتحق���ق يف ه���ذا الزمن القيا�ش���ي ال���ذي ل يجاوز 
الع�ش���رين عام���ًا، ل���ول الرعاية الكرمي���ة والدعم 
الالحم���دود م���ن �ش���يدي �ش���احب ال�ش���مو الأمري 
الوالد و�شيدي �ش���احب ال�شمو اأمري البالد املفدى 
ال�ش���يخ متيم بن حمد اآل ثاين حفظهما اهلل، لهذه 
الكلي���ة؛ اإميانًا من قيادتنا الر�ش���يدة باأهمية هذه 
الكلي���ة يف اإعداد اأجي���ال من الق���ادة الأكفاء التي 

تفتخر بهم دولة قطر. وهنا يجب اأن ن�شيد باجلهد 
الكب���ري ال���ذي بذلت���ه القي���ادات الع�ش���كرية الت���ي 
تعاقبت بالإ�ش���راف على هذه الكلية والتي حر�شت 
كل احلر����س على اإجناز الر�ش���الة ال�ش���امية للكلية 
يف بناء ال�ش���ابط القطري امل�ش���لح بالعلم واملعرفة 

الع�شكرية والأكادميية. 
فالأع���وام املا�ش���ية، ومنذ تاأ�ش���ي�س الكلية يف العام 
البن���اء يف  لقواع���د  اإر�ش���اء  كان���ت مبثاب���ة   1996
ه���ذه الكلي���ة على خمتل���ف امل�ش���تويات الع�ش���كرية 
والأكادميي���ة، وال�ش���اهد على ذلك ما و�ش���لت اإليه 
الكلي���ة الآن، ونحن نحتفل بتخريج الدفعة احلادية 
ع�ش���رة من �شباطها، من م�ش���توى ن�شتطي���ع مع���ه 
الق���ول باأنه���ا اأ�ش���بحت متثل راف���دًا هام������ًا م���ن 
رواف�������د اإعداد وتاأهيل اأبناء قطر واخلليج والدول 
العربية ع�ش���كريًا وعلميًا؛ ليكونوا قادة امل�ش���تقبل، 
ونح���ن مطمئنون عل���ى اأن راية قطر �ش���تكون باأيد 

اأمينة.

�صع���ادة �لوزير نود من �صيادتكم �لتعرف على �أهم 
�لقي���م و�لتقالي���د �لع�صكري���ة �لتي يت���م غر�صها يف 
نفو����ص منت�صب���ي �لقو�ت �مل�صلح���ة �لقطرية، ومن 

بينهم طالب كلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية؟
اإن اجلي����س القط���ري ل���ه قي���م وتقالي���د ع�ش���كرية 
وقواع���د بني على اأ�شا�ش���ها، وكلية اأحمد بن حممد 
الع�ش���كرية ه���ي ج���زء م���ن املنظوم���ة الع�ش���كرية 
بالدولة، بل هي جزء مهم من تلك املنظومة؛ نظرًا 
ملا ت�ش���طلع به من مهم���ة اإعداد وتدري���ب وتخريج 
الكادر الب�شري من ال�ش���باط، وبالتايل فاإن الكلية 
ت�ش���ري على نف�س املعايري والقي���م والقواعد للجي�س 

القط���ري، بل ن�ش���تطيع القول اإنه���ا اخلطوة الأوىل 
لغر����س تلك القي���م والتقاليد يف نفو�س مر�ش���حيها 
و�ش���عت  الت���ي  التدريبي���ة  الربام���ج  خ���الل  م���ن 
لتاأهيلهم؛ و�ش���وًل بهم يف نهاية الأمر اإىل ما يعرف 
بالفعالية اأو اجلاهزية العملياتية، والتي ت�ش���ب يف 
النهاية يف وحدات اجلي�س القطري، وب�شفة عامة 
ف���اإن الع�ش���كري يجب اأن تك���ون لديه قي���م وقواعد 
ومتطلبات �ش���رورية اأثن���اء العمل اأو خ���ارج العمل 

معًا. 
وال�ش���باط يف اجلي����س القط���ري ب�ش���فة خا�ش���ة 
ه���م قدوة مل���ا دونهم م���ن الرتب، وبالت���ايل فمهمة 

الع�شكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية 

الع�شكرية  املنظومة  من  جزء  هي 

من  به  ت�شطلع  ملا  نظرًا  بالدولة، 

وتخريج  وتدريب  اإعــداد  مهمة 

ال�شباط ــن  م الب�شري  ــادر  ــك ال

ــن الــرتــب ــم م ــه ــا دون ـــدوة مل ــم ق الــ�ــشــبــاط يف اجلــيــ�ــص الــقــطــري ه
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اإعدادهم بالغة الأهمي���ة ومتثل اللبنة الأوىل لبناء 
املنظوم���ة الع�ش���كرية القطري���ة الت���ي تق���وم عل���ى 
اللت���زام والت�ش���حية؛ حيث يلتزم املر�ش���حون بعد 
تخرجهم بالعم���ل يف اأي مكان ويف اأي وقت، يطلب 
منه���م ذل���ك، مهم���ا كان���ت ال�ش���عاب اأو املخاطر 
املتوقعة، مما يتطلب اأن يقوموا بواجباتهم باأق�شى 

ما عندهم من م�شوؤوليات اأخالقية ملروؤو�شيهم. 
اأ�شف اإىل ذلك اأن اخلريجني يجب اأن نعزز لديهم 
�ش���فة ال�ش���جاعة، فهم جميع���ًا عليهم ال�ش���تعداد 
ل�شتخدام القوة املميتة يف القتال والثبات وال�شرب 
يف املعركة، واأن يكون هدفهم الن�ش���ر اأو ال�ش���هادة 
يف �شبيل اهلل، وعليهم ال�شتمرارية يف القتال مهما 
كان���ت الظ���روف املحيطة بهم واللت���زام يف اأحلك 
الظ���روف باأوام���ر الق���ادة، وهذا يتطلب �ش���جاعة 
طبيعية ومعنوية، واإ�ش���رارًا عل���ى الحتفاظ باأعلى 
م�شتويات وقواعد اللياقة وال�شلوك يف كل الأوقات، 
ومبا يقوي فيهم الثقة بالنف�س وال�ش���جاعة ب�شقيها 
الطبيعي واملعنوي، وهذا كله يجب اأن يكون اأ�شا�شيًا 

للقادة واجلنود معًا.
وجميع ه���ذه ال�ش���فات يجب اأن يكون الن�ش���باط 
هو املح���رك الرئي����س له���ا، فالن�ش���باط يعني اأن 
كل الع�ش���كريني �ش���وف يطيعون الأوامر حتت اأ�شواأ 
الظروف، و�ش���يقومون بتنفيذ تلك الأوامر بحرفية 

عالية وبال�شرعة املطلوبة. 
واأعلى مراتب الن�ش���باط هو الن�ش���ب����اط الذاتي 

ُز بالن�شباط الع�شكري الذي  اأو الفطري الذي ُيَعزَّ
حتر�س قيادة اجلي�س والكلية على غر�شه يف نفو�س 
وعقي�دة املر�شحني من خالل التدريب الذي يهدف 

اإىل تنميته وتقويته. 
كم���ا يتطل���ب الن�ش���باط اأي�ش���ًا لوائ���ح واأحكام���ًا 
مفهومة بو�ش���وح ونظام ع�ش���كري قانوين لإنفاذه، 
وت�ش���تطيع اأن ت�شت�ش���عر ذل���ك يف جمي���ع قطاعات 
اجلي����س القطري مب���ا فيها كلية اأحم���د بن حممد 
الع�ش���كرية، فحتى يكون الن�ش���باط فعاًل يجب اأن 
يك���ون هن���اك التزام كام���ل بتنفيذ اأوام���ر القادة، 
فالن�ش���باط هو العامل الأ�شا�ش���ي للمحافظة على 
الفعالية العملياتية، ويع���زز الولء ويغر�س التحكم 

الذاتي ويولد الثقة بالنف�س.
كم���ا حتر����س وزارة الدفاع عل���ى اأن يك���ون العمل 

اجلماعي من بني اأهم املعايري التي يجب اأن ين�ش���اأ 
ويتدرب عليه مر�شح الكلية، فهو من اأُ�ش�س العقيدة 
الع�شكرية القطرية، وبدونه ي�شعب حتقيق النجاح 
يف العمليات الع�شكرية؛ فاحتياجات ورغبات الفرد 

تو�ش���ع يف مرتبة اأدنى لتلك اخلا�شة باجلماعة اأو 
الف�ش���يل اأو ال�ش���رية اأو الكتيبة، مما يتطلب الثقة 
املتبادل���ة بني اأفراد الفريق؛ حي���ث اإن حياتهم قد 

تعتمد كليًا عليها. 
اأ�ش���ف اإىل ذل���ك تنمية روح ال���ولء والنتماء لدى 
املر�ش���حني، فالولء هو الرابط املت���ني لكل الرتب 
يف الق���وات امل�ش���لحة، في���ه تهون الروح يف �ش���بيل 
الوطن وبه تقوى اجليو�س والت�شكيالت والوحدات 
الفرعي���ة التي يتكون منها، فالولء يعزز ثقة الأمة 

يف قدرات جي�شها املعنوية جتاه الوطن. 
�صع���ادة وزير �لدولة ل�صوؤون �لدفاع �للو�ء �لركن 
حم���د بن علي �لعطية كيف ترون كلية �أحمد بن 
حمم���د �لع�صكرية �ليوم، وما �أه���م �أوجه �لتطور 

�لذي حققته �لكلية؟
بعد اإر�ش���اء قواعد البناء وتاأ�ش���ي�س كلية اأحمد بن 
حممد الع�شكرية يف عهد �شيدي �شمو الأمري الوالد 
ال�ش���يخ حمد بن خليفة حفظ���ه اهلل، دخلت الكلية 
مرحلة جدي���دة، قوامها النمو واملعرف���ة والرتقاء 
اإىل اأعل���ى م�ش���تويات النوعي���ة واجل���ودة والأداء، 
فاأخذت ت�ش���تلهم من تطلعات واأفكار وروؤى �ش���يدي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين حفظه 
اهلل ورعاه، الطريق القومي يف حر�ش���ه على تخريج 
جي���ل من الرجال، موؤمن، متعل���م، واٍع، وقادر على 
امل�ش���اركة يف بناء امل�ش���تقبل، حتى اأ�شبحت الكلية 
منوذجًا م�شرفًا يف اإعداد ال�شباط املوؤهلني تاأهياًل 
علميًا وع�ش���كريًا مميزًا. وبذلك، ترفد الكلية دولة 
قطر واخلليج واأ�شدقاءنا من الدول العربية بقادة 
الغ���د، ورج���ال امل�ش���تقبل.واليوم ي�ش���تطيع املتاب���ع 
للكلية اأن ي�ش���هد التطورات التي حدثت فيها �شواء 
على م�ش���توى التدريب والإعداد الع�ش���كري اأو على 

م�شتوى التعليم الأكادميي.  
ففي اجلانب الع�شكري تخطو الكلية خطوات كبرية 
نحو التطوير يف براجمها الع�شكرية، واأنا �شخ�شيا 
اأتاب���ع ع���ن كثب هذا التط���ور، فهن���اك العديد من 
اأوج���ه التعاون الع�ش���كري مع العديد م���ن الكليات 
الع�ش���كرية املناظرة يف العديد من الدول ال�شقيقة 
وال�ش���ديقة، اأذكر منها على �شبيل املثال اأكادميية 
وي�شت بوينت يف الوليات املتحدة الأمريكية، وكلية 

اأن  للكلية  املتابع  ي�شتطيع  اليوم 

حدثت  الــتــي  الــتــطــورات  ي�شهد 

التدريب  م�شتوى  على  �شواء  فيها 

على  اأو  الع�شكري  ـــــداد  والإع

مــ�ــشــتــوى الــتــعــلــيــم الأكـــادميـــي
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�شانت هري�شت يف اململكة املتحدة، وكلية �شان �شري 
يف فرن�شا.

 اأ�شف اإىل ذلك التنوع والتطور الذي حلق باجلانب 
الع�ش���كري فيم���ا يتعل���ق بالتمارين العملي���ة، والتي 
تراع���ي فيها الكلي���ة خمتلف م�ش���تويات التدرج يف 
امل�ش���توى وال�شدة التي يخ�ش���ع لها من�شوبي القوات 
امل�ش���لحة القطري���ة، والت���ي تتن���وع ب���ني التدريبات 
الداخلية الوطنية والتدريبات اخلارجية امل�ش���رتكة 
والت���ي تتم بالتع���اون مع العديد م���ن جيو�س الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة.
وفيم���ا يتعلق باجلانب الأكادمي���ي، ميكن القول اإنَّ 
الكلي���ة الي���وم متتلك بني���ة حتتية تعليمية و�ش���عت 
وف���ق اأعلى املعاي���ري الأكادميية، مما ق���د ل تتوافر 
يف الكث���ري من الكلي���ات الع�ش���كرية املناظرة، فمن 
خ���الل زيارات���ي املتك���ررة للكلي���ة اأ�ش���هد وب�ش���كل 
م�ش���تمر تطورًا ملحوظًا وملمو�شًا يف هذا اجلانب، 
حي���ث مت اإن�ش���اء العدي���د م���ن املب���ان التعليمي�����ة 
احلديثة املجهزة باأحدث و�شائ���ل التعليم، ويواكب 
ذلك كل���ه تطوي������ر م�ش���تمر للربام���ج الأكادميي���ة 
واخلطط الدرا�ش���ية، اإىل جانب الكادر التدري�ش���ي 
ال���ذي مت اختي���اره بعناية، كم���ا اأن التخ�ش�ش���ات 
الأكادميي���ة الت���ي متنحه���ا الكلي���ة خلريجيه���ا من 
التن���وع بحي���ث ت�ش���اع����د ال�ش���ابط املر�ش���ح عل���ى 
اختي������ار ما ينا�ش���ب اهتماماته وتطلعاته العلمية، 
متع��������ددة  اأكادميي���ة  تخ�ش�ش���ات  الكلي���ة  فف���ي 
كالإدارة والقان������ون واملحا�ش���بة ونظم املعلوم������ات 
والعالق���ات الدولي���ة.  واأعتق���د اأن ه���ذا امل���زج يف 
التح�ش���يل املع���ريف خلريج���ي الكلية ب���ني العلوم 
الع�ش���كرية والعل���وم املدنية هو م���ا مييز خريجيها 
عن نظرائهم من باقي القطاعات الع�شكرية، كما 
مييزها عن كثري من الكليات الع�شكرية الأخرى. 

ف من �صيادتكم  �صع���ادة �لوزي���ر: هل ميكن �لتع���رُّ
على �آمالكم وتطلعاتكم �ملتعلقة بالكلية؟ 

كما اأ�ش���لفت يف بداية حديثي؛ فاإن فكرة الإن�ش���اء 
كان���ت روؤية �ش���امية ل�ش���يدي �ش���مو الأم���ري الوالد 
ال�ش���يح حمد بن خليفة حفظه اهلل، يف ال�ش���تثمار 
باملواط���ن القط���ري واإع���داد ال�ش���ابط القط���ري 
امل�شلح بالعلم واملعرفة الع�شكرية واملدنية، ولتغدو 

ه���ذه الكلية �ش���رحًا م���ن �ش���روح الع�ش���كرية التي 
تفتخر بها دول���ة قطر قيادًة و�ش���عبًا، ومنارة للعلم 

واملعرفة عربيًا ودوليًا. 
يف �ش���وء ذل���ك، م���ن الطبيع���ي اأن تك���ون اآمالن���ا 
وتطلعاتن���ا لتل���ك الفك���رة -التي اأ�ش���بحت حقيقة 
واقعة بف�شل املخل�شني من اأبناء هذا الوطن- هي 
نف�س اأمنيات وتطلعات �ش���يدي �شمو الأمري الوالد، 
والت���ي يحر����س كل احلر����س عليه���ا �ش���يدي اأمري 
الب���الد املفدى ال�ش���يخ متيم بن حم���د حفظه اهلل، 
والت���ي تتمث���ل يف اأن ت�ش���بح كلية اأحم���د بن حممد 
الع�ش���كرية كليًة ع�ش���كريًة ُتِعدُّ املواطن وال�ش���ابط 
القطري امل�ش���لح بالعلم واملعرف���ة وامللتزم بالدفاع 
عن الوط���ن والدولة ب���كل ما اأوتيه من ق���وة وجلد، 
وباأن ت�شبح هذه الكلية واحدة من كربيات الكليات 
الع�ش���كرية يف اخللي���ج العربي، كما على امل�ش���توى 

العربي والدويل. 
كلم���ة �أخ���رة م���ن قائ���د وو�ل���د لأبنائ���ه خريج���ي 
�لدفعة �حلادية ع�صرة وهم على �أعتاب �لن�صمام 

�إىل �صفوف �لقو�ت �مل�صلحة و�ل�صرطة؟         
يف هذه الفرتة التي ت�ش���هد فيها دولة قطر ان�شمام 
نخبة من �ش���ّباطنا الأكفاء لوحدات قّواتنا امل�شّلحة 
وال�ش���رطة، الذين �ش���دقوا ما عاهدوا اهلل عليه يف 
حم���ل الراية التي تّذكر الأمة ب�ش���جاعتها املوروثة، 

اأتق���دم بال�ش���كر والتقدي���ر لقي���ادة الكلي���ة ممث�لًة 
باللواء الركن حمد بن اأحم����د النعيمي قائد الكلية، 
و�شباطها واأ�شاتذته������ا واأفرادها ومدربيه�ا وجميع 
العامل���ني بها على م���ا يبذلونه من جه���د وتفان يف 

�شبيل اأداء ر�شالة الكلية على اأف�شل وجه.
 واأقول لأبنائنا اخلريجني من جميع الدفعات عامًة 
والدفعة احلادية ع�ش���رة خا�ش���ة كونن���ا نحتفل يف 

هذه الفرتة بتخريجهم: 
اأبنائ���ي، اأنت���م الآن على م�ش���ارف قيادي���ٍة جديدٍة، 
للقي�������ادات  الأ�شا�ش���ّي����ة  الّركي���زة  و�ش���تمثلون 
امل�ش���تقبلية لأجهزة الدول���ة املختلف�����ة، فقد حملنا 
بالغال�������ي  عليك���م  نبخ�������ل  اإعدادك���م ومل  اأمان���ة 
والنفي�س، واليوم نحملكم اأمانة غالية ثمينة، اإنه����ا 
اأمان���ة م�ش���تقبل الوطن واأمن���ه، وال�������ولء والوفاء 
وابذل���وا  بق�ش���مكم  ف���ربوا  الر�ش���يدة،  لقيادتن������ا 
لل�������ه والوط��������ن  جهودك�������م ودماءك���م خال�ش���ًة 
والأمي���ر، وت����زودوا بال�ش���جاع�����ة والعلم واملعرفة، 
ف�ش���يكون لكل واح����د من����كم �شرف بن�����اء وخدمة 
الوطن والأمة، ت���حت قيادة �شي����دي �شاحب ال�شمو 
اأم���ري البالد املف���دى ال�ش���ي�����خ متي��م ب���ن حمد اآل 
ثان��ي حفظ��ه اهلل ورعاه، لتبق�����ى قطر ب�شواعدكم 
عزي�����زة، منيع���ة عل���ى ك����ل معت���ٍد، ومفخ���رة بني 

الأم������م. 

اأقول لأبنائنا اخلريجن: اأبنائي، اأنتم الآن على م�شارف قياديٍة جديدٍة، 

اأمانة م�شتقبل الوطن واأمنه.  اأمانة اإعدادكم واليوم نحملكم  وقد حملنا 
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حتت رعاية وبح�ش���ور �شعادة اللواء الركن حمد 
ب���ن عل���ي العطي���ة وزير الدول���ة ل�ش���وؤون الدفاع 
نظم���ت كلي���ة اأحمد بن حمم���د الع�ش���كرية يوم 
الثالث���اء املواف���ق 19 يناي���ر 2016 حفاًل لتوزيع 
�ش���هادات التخ���رج ملر�ش���حي الدفع���ة احلادي���ة 
ع�ش���رة من منت�ش���بي الكلية البال���غ عددهم 89 
مر�ش���حًا. ودبلوم العلوم الع�ش���كرية للجامعيني 

رقم )2(، والبالغ عددهم )20( مر�شحًا.
وقد ح�ش���ر احلفل كبار الق���ادة بفروع ووحدات 
الق���وات امل�ش���لحة. كما ح�ش���ره ع���دد كبري من 
اأولياء اأمور واأ�شدقاء املر�شحني. ثم قام �شعادة 
اللواء الركن حمد بن علي العطية واللواء الركن 
حم���د ب���ن اأحم���د النعيمي قائ���د الكلي���ة بتوزيع 

ال�شهادات على مر�شحي الدفعة احلادية ع�شرة. 
واألقى اأول الدفعة احلادية ع�شرة املر�شح �شابط 
عب���د العزي���ز م�ش���فر اآل دوا����س احلباب���ي كلمة 
اخلريجني التي رحب يف بدايتها بكل من �ش���عادة 
وزير الدولة ل�ش���وؤون الدفاع و�شعادة اللواء الركن 

حمد بن اأحمد النعيمي قائد كلية اأحمد بن حممد 
الع�شكرية، موؤكدا انه �شرف كبري اأن يقف يف هذا 
املقام ليلق���ي الكلمة نيابة عن زمالئه اخلريجني 
مع���ربًا فيها عن كل معاين ال�ش���كر والعرفان لكل 
م���ن اأتاح له ه���ذه الفر�ش���ة. واأعل���ن اأول الدفعة 
احلادي���ة ع�ش���رة نياب���ة عن زمالئه ع���ن خال�س 

ال�ش���كر والمتنان للجه���ود املباركة الت���ي بذلتها 
الكلية قيادة و�ش���باط يف �شبيل تاأهيل اخلريجني 
ليكونو �ش���باطًا قياديني مزودي���ن باأحدث العلوم 
الع�شكرية وال�شرطية. كما توجه بال�شكر اجلزيل 
وطيب العرفان لالأ�شاتذة واملعلمني، واإىل مدربي 

الكلية. 
وقال �ش���عادة اللواء الركن حم���د بن علي العطية 
ت�ش���ريحات  الدف���اع يف  ل�ش���وؤون  الدول���ة  وزي���ر 
�ش���حفية يف نهاي���ة احلفل: اأن توجيهات ح�ش���رة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 
البالد هي ال�شتثمار يف التعليم ومن هذا املنطلق 
فاإن القوات امل�ش���لحة من جانبها ت�ش���عى جاهدة 

وب�شفة م�شتمرة لتطوير التعليم الع�شكري. 
واأكد اللواء العطية اأن القوات امل�شلحة ت�شعى من 
اأجل تطوير قدراتها دائم���ا لتكون حيثما تريدها 
القيادة الر�ش���يدة والوطن العزي���ز. وتوّجه وزير 
الدولة ل�شوؤون الدفاع بالتهنئة للطلبة اخلريجني 
وذويه���م متمنيا له���م التوفي���ق يف خدمة وطنهم 
الغايل قطر كما هن���اأ اخلريجني من ابناء الدول 
ال�ش���قيقة متمنيا لهم التوفيق يف حياتهم العملية 

وخدمة اأوطانهم. 

�شعــادة وزيــر الدولـــة ل�شـــوؤون الدفـــاع 

يرعـى حفــل توزيــع ال�شهـــادات خلريجــي الدفعــة احلاديـــة ع�شــــرة

 ودبلـــوم العلــوم الع�شكريـــة للجامعييــــن رقــــــم )2( 
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وقال املقدم الركن �ش���امل مب���ارك الهاجري قائد 
الكتيبة الأوىل  اأن الدفعة احلادية ت�شم 89 طالبا 
م���ن الق���وات امل�ش���لحة ووزارة الداخلي���ة وخلويا 
واحلر�س الأمريي. و�ش���ملت الدورة تخ�ش�ش���ات 
بكالوريو����س القانون، بكالوريو����س اإدارة الأعمال 
بكالوريو����س  املعلوم���ات،  نظ���م  وبكالوريو����س 
املحا�ش���بة.  وكانت مدتها 4 اعوام حيث بداأت يف 
25 �ش���بتمرب 2011 وتنته���ي يف 26 يناي���ر 2016. 
وق���د در����س امل�ش���اركون فيه���ا العل���وم ال�ش���رطية 
والع�ش���كرية واإدارة الأعمال والقانون واملحا�ش���بة 
ونظم املعلومات كما ح�ش���لوا على دورتي �شاعقة 

وقفز مظلي.

معلومات عن �لدفعة �حلادية ع�صرة:                                                               
1. �مل�صرتكني بالدورة:  

بلغ عدد امل�شرتكني بالدورة )89( مر�شحًا. 
2. �لتخ�ص�صات �لأكادميي��ة .

اأ . بكالوريو�س اإدارة اأعمال عدد )17( مر�شح .
ب. بكالوريو�س القان��ون ع���������دد )34( مر�شح .
ج�. بكالوريو�س املحا�ش�بة ع����دد )33( مر�شح .

 )5( ع���دد  معلوم���ات  نظ���م  بكالوريو����س  د. 
مر�شح. 

3. م�دة �ل�دورة: 
مدة الدورة )4 �شنوات( بداأت يف  2011/09/25م 

وانتهت يف 2016/01/26م.

4. مو��صيع �لدورة: 
)وزارة  مل��ن�����ش��وب��ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اأ.ال����ع����ل����وم 
ال�شقيقة  الأم���ريي+ال���دول  +احل��ر���س  ال��دف��اع 

وال�شديقة(. 
ب. العلوم ال�شرطية ملن�شوبي )وزارة الداخلية+ 
ق��وة الأم���ن ال��داخ��ل��ي) خل��وي��ا( + )ج��ه��از امن 

الدولة( .
ج�. دورة القفز املظلي. 

ح�. دورة ال�شاعقة. 
ه�. درا�شة تخ�ش�س اإدارة اأعمال /  تخ�ش�س 
القانون / تخ�ش�س املحا�شبة / تخ�ش�س نظم 

املعلومات يف الق�شم الأكادميي للكلية.
05 �لنتيجة �لعامة للدورة: 

الع�شكرية  الأكادميية  للنتيجة  العام  املعدل  اأ. 
م�شرتكة  )%72.30(.

تقدير  ع��ل��ى  م��ر���ش��ح   )05( ع���دد  حت�شل  ب. 
ممت������از.

تقدير جيد  ج�. حت�شل عدد )13( مر�شح على 
جدًا . 

تقدير  ع��ل��ى  م��ر���ش��ح   )27( ع���دد  حت�����ش��ل  د. 
جي�������������د . 

تقدير  ع��ل��ى  م��ر���ش��ح   )44( ع���دد  حت�شل  ه����. 
مقب��������ول .

�لأو�ئل يف �لنتيجة �مل�صرتكة 

�جلهة�ل�صم�لرتبة�لأو�ئل

خلوياعبد العزيز م�ش�فر عل�ي ال دوا�س احلباب�يم/�ساأول الدفعة
ليبياي�س فائ�ز عب�دالعزي�ز جربي�����لم/�سثاين الدفعة
الإماراتعبد اهلل عل��ي �ش��عيد حمد ال�شري��ديم/�سثالث الدفعة

�لأو�ئل يف �لعلوم �لع�صكرية و�ل�صرطية و�لتخ�ص�صات �لأكادميية
�جلهة�ل�ص�������������������م�لرتبة�لأو�ئل

ليبياي�س فائ�ز عب�دالعزي�ز جربي�����لم/�سالأول يف العلوم الع�شكرية

خلوياعبدالعزيز م�ش�فر عل�ي ال دوا�س احلباب�يم/�سالأول يف العلوم ال�شرطية

الداخليةحممد �شعد خلف حطاب الكعبيم/�سالأول اأكادمي����ي قانون

خلوياعبدالعزيز م�ش�فر عل�ي ال دوا�س احلباب�يم/�سالأول اأكادمي����ي ادارة اعمال

الإماراتعبداهلل عل��ي �ش��عيد حمد ال�شري��ديم/�سالأول اأكادمي����ي حما�شبة

ليبياي�س فائ�ز عب�دالعزي�ز جربي�����لم/�سالأول اأكادميي نظم معلومات

خلوياعبدالعزيز م�ش�فر عل�ي ال دوا�س احلباب�يم/�سالأول يف الكفاءة القيادية

الدفاعرا�شد جا�ش�م را�ش�د مبارك الك�واريم/�سالأول يف اللياقة البدنية

ليبياي�س فائ�ز عب�دالعزي�ز جربي�����لم/�سالأول يف الرماية
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حــــوار مــــــع اأوائــــــل اخلريجيــــــــن

�خلريج �لأول
عبد �لعزيز م�صفر �آل دو��ص �حلبابي

حامل �صيف �ل�صرف
�أجرى �للقاء �لدكتور / وليد عبد �لعزيز 

ع�صو هيئة �لتدري�ص بالكلية

�ل�صم: عبد �لعزيز م�صفر �آل دو��ص �حلبابي
تاريخ �مليالد: 20 يونيو  1993

�جلن�صية: قطري
�ملدر�ص���ة �لثانوي���ة:  مدر�ص���ة �لري���ان �جلديد 

�لثانوية للبنني
�لتخ�ص�ص: �لد�رة

�ملعدل �لرت�كمي:  3.94

• م���ا ه���ي �لدو�ف���ع �لأ�صا�صية للتحاق���ك بكلية 
�أحم���د ب���ن حمم���د �لع�صكري���ة؟  وه���ل للو�لدين 

دور يف ذلك؟
الداف���ع الرئي�س للتحاق���ي بكلية اأحمد بن حممد 
الع�ش���كرية هو خدمة وطني املعطاء الذي نفتديه 

بالروح والنف�س والغايل.
 اإن���ه ل�ش���رف يل ولزمالئي اخلريج���ني اأن نلتحق 
به���ذا ال�ش���رح الع�ش���كري والأكادمي���ي الكب���ري. 
اأهدي هذا التف���وق اىل والدي- رحمة اهلل عليه- 
ال���ذي كان اأحد قي���ادات وزارة الداخلية، وعلمنا 
من���ذ ال�ش���غر اأهمية حب الوط���ن وزرع فينا بذور 
النتم���اء وال���ولء لهذه الر����س الطيب���ة، واأهمية 

العمل والكد لأجلها قبل كل �شيء. 
كان  وال���دي- رحم���ة اهلل عليه- ي�ش���جعني دوما 
على اللتحاق بالكلية الع�شكرية وبدون اأن ي�شغط 
علي، بل كان يعطين���ي كامل احلرية يف الختيار. 
كنت اأ�شتمد منه خرباته وتوجهاته املثمرة، والتي 
كان���ت �ش���ببًا رئي�ش���ًا يف تفوق���ي؛ فاأ�ش���األ اهلل له 

الرحمة واأن ي�شكنه ف�شيح جناته. 

• م���ا هي �ل�صب���اب �لكامن���ة ور�ء تفوقك؟ وهل 
لتعاليم ديننا �حلنيف �أثر يف ذلك �لتفوق؟ 

يرجع الف�شل اأوًل هلل �شبحانه وتعاىل  ثم للجهود 
املتمي���زة الت���ي بذلته���ا اإدارة الكلي���ة يف اإعدادنا 
اإع���دادًا رفيعًا متقن���ًا باأعلى  م�ش���توىات الكفاءة 
يف العلوم الع�شكرية والكادميية، وموؤهلة باأحدث 
املع���ارف والعلوم. بكل تاأكي���د كان ديننا احلنيف 
ه���و نربا�ش���نا وتعاليمه ه���و طريقنا ال���ذي تعلمنا 
الكث���ري م���ن معانيه والت���ي  من اأهمه���ا: القتداء 
باأخ���الق وهدي اأ�ش���رف اخللق ر�ش���ولنا الكرمي- 
�ش���يدنا حممد �ش���لى اهلل علي���ه و�ش���لم والنتماء 
والولء والت�ش���حية والفداء وحب الوطن الذي هو 

يف حدقات عيوننا واأعماق قلوبنا دائمًا واأبدًا.
• ملاذ� �أخرتت كلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية؟  
يف الواقع اخرتت كلية  اأحمد بن حممد الع�شكرية 
لأنه���ا كلي���ة عمالق���ة ت�ش���اهي اأع���رق الكلي���ات 
الع�ش���كرية يف الع���امل، ملا تقدم���ه لأبنائها الطلبة 
م���ن رعاي���ة، ومتيزه���ا يف مناهجها الع�ش���كرية و  
الأكادميية.  كما اأنها كلية متطورة من حيث الكم 
والكيف على م�شتويات عديدة اأكادمييًا وع�شكريًا  
وتدريبي���ًا .   فه���ذه الكلية تعترب �ش���رحًا �ش���اخمًا 
تخرج قادة الغد وميدانًا ي�شنع الرجال امل�شلحني 

بقوة الميان والإخال�س وحب الوطن.
• م���ا ه���ي �أه���م مالحظات���ك �أثن���اء در��صت���ك يف 

�لكلية؟
لحظت حر�س واإهتمام الكلية على ال�شتفادة من 
كافة النظريات الكادميية والع�ش���كرية احلديثة، 
وكذل���ك حر����س القيادة عل���ى التطوير امل�ش���تمر 
ومواكبة التطورات العاملية.  لحظت اأي�ش���ا وجود 
روؤية وا�ش���عة لدى قي���ادة الكلي���ة احلكيمة لالأخذ 
باأحدث املناهج العلمية العاملية، وهذه الروؤية تعد 
مبثاب���ة عملي���ة دميومية هدفها اأن ت�ش���بح الكلية 
�شمن اأف�ش���ل الكليات الع�شكرية. وكذلك �شهدت 

البنية ال�شا�شية للكلية نه�شة �شخمة، وهي تعترب 
من الكليات الع�شكرية القليلة التي تهتم بال�شقني 

الكادميي والع�شكري.
• و �أن���ت على �أعتاب �لتخ���رج من �لكلية، ما هي 

�أهم �ملقرتحات �لتي تقدمها للكلية؟ 
لحظ���ت القبال ال�ش���ديد م���ن خريج���ي الثانوية 
العام���ة على اللتحاق بالكلي���ة، وهذا يعك�س وعي 
ال�شباب النا�شج وحبهم لوطنهم الغايل بالنتماء 
للقوات امل�شلحة من اأجل موا�شلة رفع راية الوطن 
يف كل املحاف���ل.  ولذا اأقرتح �ش���رورة التو�ش���ع يف 
التخ�ش�ش���ات التي ت�ش���ملها الكلي���ة بحيث تغطي 

اأكرب جمال ممكن من التخ�ش�شات العلمية.
• ماذ� يعني �صيف �ل�صرف لك؟

يل �شخ�ش���يًا يعني: اأمانة احلفاظ على ما تعلمته 
لأخدم ب���ه وطني وقيادتي، واأن اأرفعه يف وجه من 
ت�ش���ول له نف�ش���ه امل�س برتاب الوط���ن، وما هو اإل 
بداية مل�شوار طويل يف خدمة الوطن ، وبالطبع هو 

حلم وفخر لكل من يدخل هذه الكلية.
كما يعني يل حمل �شيف ال�شرف اأن اأكون – بعون 
واأمتنى  ب���ه يف كل مكان،   اهلل – مث���اًل يحتذى 
اأن اأكون كفوًا له���ذا اللقب، وكل هذا ثمرة التوكل 

على اهلل و الجتهاد وبر الوالدين. 
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�خلريج �لثالث
 عبد �هلل علي �صعيد �ل�صريدي

�لأول على �لدفعة يف تخ�ص�ص �ملحا�صبة

�أجرى �للقاء �لدكتور / جالل �لعطار 

رئي�ص ق�صم �ملحا�صبة 

عب���د �هلل عل���ي �صعي���د �ل�صري���دي، ول���دت يف 
�م���ارة �لفج���رة بالإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة 

بتاريخ 1993/7/3.

 
• م���ا �لعو�م���ل �لتي دفعت���ك �إىل �للتح���اق بكلية 

�أحمد بن حممد �لع�صكرية؟
�ش���معت بهذه الكلية واأخذت �ش���ورة وا�ش���حة عنها 
م���ن اأح���د اأقربائي وهو �ش���عيد را�ش���د ال�ش���ريدي 
الذي كان يف الدفعة الثامنة. اأما العامل الأ�شا�ش���ي 
يف قرار اختي���اري الكلية للدرا�ش���ة فيها هو متتعها 
مبي���زة اجلمع ب���ني التعليم الع�ش���كري والأكادميي. 
وه���ذه يف نظ���ري ميزة عظيم���ة تفتقده���ا الكليات 
الع�ش���كرية الأخرى، ولها اأهمي���ة كبرية عند الأخذ 
بع���ني العتبار املنا�ش���ب القيادية الت���ي اأتطلع اإىل 

الو�شول لها يف امل�شتقبل.
�لتحاق���ك  ق���ر�ر  يف  تاأث���ر  لو�ل���دك  كان  ه���ل   •

بالكلية؟
مل يك���ن لوالدي اأو لوالدتي اأو لأي فرد من اأ�ش���رتي 
اأي تاأث���ري يذك���ر يف اتخ���اذي لهذا الق���رار، لكنهم 
)خا�ش���ة الوال���د( اأو�ش���حوا يل املزاي���ا التعليمي���ة 
الأكادميية والع�ش���كرية ومه���ارات اللغة الجنليزية 

والتكنولوجية التي تقدمها الكلية.
• كيف �تخذت قر�ر �ختيار تخ�ص�ص �ملحا�صبة؟

يف بداي���ة التحاق���ي بالكلي���ة مل اأكن اأفك���ر بتاتًا يف 
اختيار املحا�شبة كتخ�ش�س اأكادميي يل. ويف نهاية 
الف�شل الدرا�شي الأول وبعد اأن در�شت فيه مقرري 
»مب���ادئ الإدارة و«مبادئ نظم املعلومات” توجهت 
نح���و اختي���ار تخ�ش����س الإدارة، ولك���ن يف نهاي���ة 
الف�ش���ل الثاين وبعد اأن در�ش���ت مقرر “املحا�ش���بة 
املالية” وتعرفت عن قرب على م�ش���مون تخ�ش�س 
املحا�ش���بة م���ن الدكات���رة ب���رزت ميويل نح���و هذا 
التخ�ش�س وا�شحة خا�شة اأنني اأيقنت اأن الدرا�شة 

فيه �شهلة وتعتمد على الفهم اأكر من احلفظ.

• ما �أ�صباب تفوقك؟
هناك عدة اأ�شباب لتفوقي من اأهمها:

و�ش���وح الهدف لدي حيث اأن هديف كان من البداية 
ه���و التخ���رج يف هذه الكلي���ة مبعدل ع���ال من اأجل 
ا�شتكمال درا�ش���اتي العليا للح�شول على �شهاديتي 
اأن  اأعت���رب  كن���ت  لذل���ك  والدكت���وراه.  املاج�ش���تري 
درا�ش���تي يف الكلية هي اخلط���وة الأوىل نحو حتقيق 

ذلك الهدف.
اجل���د والجته���اد واملثاب���رة وال�ش���عي احلثيث على 
الدرا�ش���ة اأوًل باأول دون تاأجيل اأو النتظار اإىل حني 

قدوم اللحظات القريبة من مواعيد المتحانات.
تنظي���م الوق���ت املت���اح يل وا�ش���تغالله ال�ش���تغالل 

الأمثل.
وق���ت  يف  القاع���ة  اإىل  الدخ���ول  عل���ى  احلر����س 
املحا�شرة، والرتكيز مع الدكتور خاللها، والتوا�شل 
املبا�ش���ر معه يف ال�شاعات املكتبية، واأي�شًا التوا�شل 

غري املبا�شرة معه بغ�س النظر عن الزمان.
القتداء بالزمالء القدامى املتفوقني والتناف�س مع 

الزمالء احلاليني املتفوقني.
احلر�س على اجناز الواجبات الال�شفية على اأكمل 

وجه وت�شليمها يف الوقت املنا�شب.
• هل كان للدين �أثر يف تفوقك؟

نع���م كان للدي���ن اأث���ر كب���ري يف تفوق���ي، فالنج���اح 
والتوفي���ق بيد اهلل لذل���ك كانت ول زالت و�ش���تبقى 
عالقت���ي ب���اهلل وطي���دة. كم���ا اأنن���ي اأ�ش���ع ن�ش���ب 
عين���ي قول اهلل تع���اىل: “وقل اعملوا ف�ش���ريى اهلل 
عملك���م ور�ش���وله واملوؤمن���ون”. فاأن���ا اأوؤم���ن اأن اهلل 
�شيحا�ش���بني عل���ى املرت���ب الذي اأح�ش���ل عليه من 
الكلي���ة، و�شيحا�ش���بني كذلك على املزاي���ا الأخرى 
الت���ي متنحها يل الكلي���ة، ولذلك كن���ت اأحر�س يف 
املحا�ش���رة عل���ى اأن اأ�ش���تقي اأكرب ق���در ممكن من 
العلم واخلربة من الدكتور. فالكلية مل تق�شر معي 
اأو م���ع غريي م���ن الطالب بل العك�س �ش���حيح فقد 
وفرت لنا كل �ش���يء وكل و�ش���ائل التعل���م التي قد ل 
جتدها يف كليات اأخرى. فالبيئة التعليمية يف الكلية 
ممت���ازة وجاذبة عل���ى الرغم من اأن التن�ش���يق بني 
اجلانب الع�ش���كري واجلانب الأكادمي���ي لي�س على 
امل�شتوى املن�شود ومع ذلك اأعتربه اأمرًا طبيعيًا كنت 

دائمًا اأتغلب عليه.
• م���ا �صع���ورك �لآن و�أنت طالب متفوق تقف على 

�أبو�ب حفل �لتخريج؟
اأ�ش���عر بالفرح���ة الالحم���دودة لي����س فق���ط لأنني 
تفوقت يف درا�ش���تي وح�ش���لت عل���ى الرتتيب الأول 

على زمالئي يف نف�س الدفعة والتخ�ش�س بل لأنني 
اكت�شبت املعرفة وطورت من قدراتي ومهاراتي على 
مدار اأربع �شنوات من الدرا�شة يف الكلية. فباإمكان 
اأي �ش���خ�س اأن يتف���وق ويحقق املرتبة التي و�ش���لت 
اإليها لكن الفرحة احلقيقية بالن�شبة يل قد حتققت 
من خالل �شعوري باأنني ا�شتفدت فعليًا من درا�شتي 

الع�شكرية والأكادميية بالكلية. 
اإن فرحت���ي الآن هي فرحة متميزة و�ش���تكتمل باإذن 
اهلل عندم���ا اأح�ش���ل عل���ى �ش���هادة الدكت���وراه يف 

املحا�شبة.
لق���د قدم���ت يل الكلي���ة اأ�ش���ياء كث���رية ل اأ�ش���تطيع 
ح�ش���رها لذل���ك فه���ي ت�ش���تحق من���ي كل ال�ش���كر 
والتقدي���ر والح���رتام. فق���د �ش���هلت علين���ا الأمور 
ووفرت لنا اأ�شاتذة ممتازين ونظمت لنا حما�شرات 
للمراجعة، ومكتبة متميزة، وكتب درا�ش���ية حديثة، 
وقاعات مزودة بكل الو�شائل التكنولوجية الع�شرية 

التي تهيئ لالأ�شتاذ والطالب جوًا تعليميًا منا�شبًا.
• م���ا �لكلم���ة �لت���ي تري���د �أن توجهه���ا �إىل طالب 
�لكلي���ة ب�صف���ة عام���ة و�إىل �لطالب �جل���دد ب�صفة 

خا�صة؟
كلمتي لطالب الكلية تتلخ�س يف �ش���رورة التوا�شل 
امل�ش���تمر املبا�ش���ر وغري املبا�ش���ر مع الدكتور بغ�س 
النظ���ر عن الزمان واملكان فهذه ميزة كبرية تنفرد 
بها كلية اأحمد بن حممد الع�ش���كرية عن غريها من 
الكلي���ات الأخرى وحتقق مناف���ع كبرية للطالب يف 
م�ش���ريتهم الأكادميية. اأما كلمت���ي للطالب اجلدد 
فه���ي تتلخ����س يف اأن الدرا�ش���ة يف كلي���ة اأحمد بن 
حمم���د الع�ش���كرية ل تعترب �ش���عبة ول �ش���هلة وامنا 
هي و�ش���ط ب���ني ذلك. لذل���ك مطل���وب منهم اجلد 
والجته���اد وحتديد اأهداف وا�ش���حة م���ن البداية 

فبدون ذلك ل ميكنهم الو�شول اإىل اأي �شيء.
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حوار   العدد

�لتدري�صية  جتربتك  ت�صاركنا  �أن  نود  بد�يًة   •
ب��ك��ل��ي��ة �أح���م���د ب���ن حم��م��د �ل��ع�����ص��ك��ري��ة، على 

�ل�صعيدين �لأكادميي و�ل�صخ�صي؟
العلمي  ال�شرح  هذا  يف  التدري�س  بدايات  تعود   
املا�شي،  ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينيات  اأواخ���ر  اإىل 
والقت�شاد  الإدارة  بكلية  اأ�شتاذًا  كنت  عندما 
مع زمالئي  بالتدري�س  وقمت  لدى جامعة قطر، 
بن  اأح��م��د  كلية  خريجي  م��ن  الأوىل  للدفعات 
ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  اأما  الع�شكرية،  حممد 
كنت �شعيدًا جدًا بعودتي للكلية ملا متثله يل من 
ذكريات جميلة، حيث كنا نعترب القدوم للكلية يف 
ذلك الوقت مبثابة رحلة من مدينة الدوحة اإىل 
مدينة  غادرت  باأنني  اأ�شعر  ل  اليوم  اأما  الكلية، 
جميع  والإن�����ش��اءات  العمران  امتد  فقد  الدوحة 

اأرجاء الدوحة والدولة.
اأما على ال�شعيد الأكادميي فال �شك اأن التدري�س 
بها  العملية  خربتي  واق��ع  من  الكلية  يف  والعمل 
�شابقًا ولحقًا، �شهد تطورًا ملمو�شًا ووا�شحًا يف 
ب�شكل  و�شعت  والتي  الدرا�شية  املناهج  طبيعة 
املختلفة  التخ�ش�شات  احتياجات  مع  يتنا�شب 

بالكلية، ومبا يتما�شى مع ما هو حديث يف جمال 
اجلانب  اهتمام  اأ�شعدين  ومما  املختلفة،  العلوم 
الكلية  مر�شحي  ارت��ب��اط  بتعميق  الأك���ادمي���ي 
الزيارات  خالل  من  القطرية،  والبيئة  باملجتمع 
اأثر  لها  يكون  التفاعل  من  حالة  وخلق  امليدانية 
الكلية  جت��اه  املجتمع  ثقافة  ت�شكيل  يف  وا���ش��ح 
وت�شجيع الأبناء على اللتحاق بها والفوز ب�شرف 

خدمة الوطن.
�لأكادميية  �لطبيعة  ت�صاعد  �أن  ميكن  كيف   •
�مل�صتقبل  ق��ادة  �إع��د�د  �لدر��صة يف  ملو�صوعات 
لدولة قطر، وما هي طبيعة �ملهام �لتي ميكن 

�أن ي�صغلوها؟
الدرا�شة  ملو�شوعات  الأك��ادمي��ي��ة  الطبيعة  اإن   
ب�شكل  ت�شاعد  املختلفة  التخ�ش�س  جم��الت  يف 

املر�شحني،  واإمكانات  مهارات  �شقل  يف  مبا�شر 
امل�شتقبل  يف  قطر  ق��ادة  يكونوا  لكي  لإع��داده��م 
ر�شم  يف  ي�شاهموا  تخ�ش�شه،  جم���ال  يف  ك��ل 
ال�شيا�شات ومتابعة تنفيذها، يكونوا قادرين على 
وو�شع  معها  التعامل  وكيفية  املعوقات  مواجهة 
امل�شاعدة  ذلك  كل  وف��وق  لها،  املنا�شبة  احللول 
اتخاذ  على  لقدراتهم  العام  الإط��ار  ت�شكيل  يف 
قرارات ر�شيدة �شواء يف املجال الإداري اأو املايل 

اأو القانوين وغريها.
الدولية  العالقات  تخ�ش�س  اإ�شافة  اأن  �شك  ول 
الوقت  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  لأهمية  ا�شت�شراف  ه��و 
خلدمة  والبعيد  القريب  وامل�شتقبل  احلا�شر 
التخ�ش�س  لهذا  ملا  للدولة  الإ�شرتاتيجية  الروؤيا 

من اأهمية يف جمال التعاون الدويل.
• �لتكامل بني �لأكادميي و�لع�صكري يف �لوقت 
�ل��ر�ه��ن، ه��ل ه��و ك��اف �أم يحتاج �مل��زي��د حتى 
حول  مقرتحاتكم  ه��ي  وم��ا  �ل��روؤي��ا؟  تكتمل 

�ملو�صوع؟
اأن هناك جهدًا كبريًا  الناظر وامل�شاهد يالحظ 
الع�شكري  اجلانب  بني  التكامل  لتحقيق  ودوؤوب��ًا 

الأ�شتاذ الدكتور/ اأحمــــــــد حممــــــــود يو�شـــــــــــف
اأ�ستاذ التكاليف واملحا�سبة الإدارية - ق�سم املحا�سبة

ومن  مولده،  كــان   1954 عــام  القاهرة  يف 

علومه،  وتلقى  تخرج  اأي�شًا  القاهرة  جامعة 

املاج�شتر  ثم  البكالوريو�ص  على  منها  حت�شل 

عام 1984، ثم الدكتوراه يف فل�شفة املحا�شبة 

عام 1988، زاوجت عراقة وعمق خربته بن 

والأكادميي  جهة،  من  والإداري  املهني  عمله 

الكثر  تقلده  اإىل  فبالإ�شافة  ثانية،  من جهة 

له  كــان  والإداريــــة،  املهنية  املنا�شب  مــن 

التكاليف  علم  يف  واملوؤلفات  الكتب  ع�شرات 

والدرا�شات  الأبحاث  وع�شرات  واملحا�شبة، 

العلمية املن�شورة يف اأرقى جمات اخت�شا�شه.

اإن خريج الكلية ل يحمل درجتن 

يكت�شب  واإمنـــا  فقط،  علميتن 

يوؤهله  احلــيــاة  يف  عــامــًا  منهجًا 

ر�شيدًا. حكيمًا  قــائــدًا  ليكون 

)�أجرى �للقاء �لأ�صتاذ �لز�ئر �لدكتور/ حممد �ل�صر�يري(
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وجهة  من  يحتاج  الأم��ر  ك��ان  واإن  والأك��ادمي��ي، 
الوقت واجلهد  اإىل مزيد من  ال�شخ�شية  نظري 
التام بينهما مبا يحقق  التناغم  اإىل  يف الو�شول 
كفاءة  بكل  و  بالكلية  اخلا�شة  والر�شالة  الروؤيا 

وفاعلية. 
ك��ي��ف ت���رى ���ص��ي��ادت��ك��م �ل��ك��ل��ي��ة ب��ني ما�صيها   •
وحا�صرها؟ وما هي �لطموحات للم�صتقبل؟

واحلا�شر  املا�شي  بني  الكلية  عن  حتدثنا  اإذا 
يكاد يخفى  ل �شك ان هناك اجن��ازًا وا�شحًا ل 
التجهيزات  م�شتوىل  على  وتقدمًا  اأح���د،  على 
الو�شع عليه  واللوج�شتيات عما كان  والإن�شاءات 
يف املا�شي، بحيث اأ�شبحت الكلية ت�شاهي اأرقى 

الكليات املثيلة لها اقليميًا ودوليًا. 
اأن  اأمتنى  للم�شتقبل  والطموح  التطلعات  وم��ن 
حتت�شن الكلية الطالب املتميزين من خريجيها 
اأكادمييًا من خالل تعيينهم بالكلية كهيئة تعاون 
الدولة  خارج  اإىل  وابتعاثهم  التدري�شية،  الهيئة 
يف  والدكتوراه  املاج�شتري  درجتي  على  للح�شول 
نواة  ليكونوا  املختلفة،  تخ�ش�شاتهم  جم��الت 
الذي  الأمر  امل�شتقبل  يف  التدري�س  لهيئة  وطنية 
ي�شاعد يف تدعيم اجلانب الجتماعي والأكادميي 

على حد �شواء.
• ما هي �نطباعاتكم عن كلية �أحمد بن حممد 
�لع�صكرية ب�صكل خا�ص، ودولة قطر �ل�صقيقة 

ب�صكل عام؟
الع�شكرية  بن حممد  اأحمد  كلية  انطباع����ي عن 
هو  وكما  املر�شحني،  لأبنائنا  دائ��م��ًا  اأق��ول  كما 
»م�شنع  اإنها  للكلية  الدخول  بوابة  عند  م�شجل 
درجتني  يحمل  ل  الكلية  خريج  واأن  ال��رج��ال«، 
والأخ���رى  ع�شكرية  اإح��داه��م��ا  ف��ق��ط،  علميتني 
اأكادميية، واإمنا خريج هذه الكلية يكت�شب منهجًا 
اأو  ت�شرف���ه  اأو  فكره  يف  �شواًء  احلياة  يف  عامًا 
الكلية  توؤهله  بحيث  ولءه،  اأو  اإنتمائه  اأو  اأدائ��ه 
تاأهياًل مميزًا فيكون قائدًا حكيمًا ر�شيدًا قادرًا 
عمل  اأي  منظومة  وقيادة  القرارات  اتخاذ  على 

يكلف به.

فيها  ق�شيت  فقد  قطر  دول��ة  عن  انطباعي  اأم��ا 
�شبعة اأعوام، منذ عام 1995 وحتى عام 2002، 
الإدارة  بكلية  املحا�شبة  ق�شم  ورئي�س  كاأ�شتاذ 
الفرتة  هذه  وكانت  قطر،  جامعة  يف  والقت�شاد 
من اأطيب الفرتات يف حياتي �شواًء على امل�شتوى 
العلمي اأو املهني اأو الجتماعي، فخاللها ترقيت 
خبريًا  وكنت  الأ�شتاذية  درج��ة  على  وح�شلت 
واك��ت�����ش��ب��ت خ���ربًة مهنيًة  ال��ع��دل��ي��ة،  ب��امل��ح��اك��م 
�شك  ول  الثانية،  بابنتي  فيها  ورزق���ت  عالية، 
�شجعتني  التي  هي  الطيبة  الذكريات  ه��ذه  اأن 
 ،2012 ع���ام  لقطر  اأخ����رى  م���رة  امل��ج��ي��ئ  ع��ل��ى 
التي  الكبرية  العمرانية  بالنه�شة  فوجئت  حيث 
مدينة  ال��دوح��ة  خاللها  من  واأ�شبحت  حدثت، 
املتقدمة  كالعوا�شم  وازدحمت  باإمتياز،  عاملية 
اأتلم�س  اأنني ا�شتغرقت فرتة حتى  الأخرى، حتى 
جمال مالحمها اجلديد، ويف مقابل ذلك وجدت 
التي  الطيبة  بتلك  حمتفظني  زال��وا  ل  قطر  اأهل 
عهدتها فيهم يف ال�شابق، ومع اأن التقدم وا�شح 
�شواًء  ال��دول��ة  م�شتوى  على  امل��ج��الت  جميع  يف 
اأو  اخلدمات  اأو  ال�شناعة  اأو  التعليم  جمال  يف 
اأعمالها  اجناز  اأدت  التي  اللكرتونية  احلكومة 
لقطر  اأمت��ن��ى  اأن  اإل  ي�شعني  ول  �شريع،  ب�شكل 
ت�شتحق  والتقدم والأمان، لأنها  واأهلها الزدهار 

الأف�شل.
• هل و�جهتكم �أي �صعوبات خالل فرتة عملكم 

يف كلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية؟
تواجهني  مل  ���ش��راح��ة  وب��ك��ل  اهلل  م��ن  ب��ح��م��د 
ولعل  بالكلية،  عملي  اأث��ن��اء  تذكر  �شعوبات  اأي 
ال�شوؤون  لعمادة  الوا�شح  اجلهد  اإىل  يعود  ذلك 

الأكادميية والعاملني فيها بقيادة الزميل الفا�شل 
ال�شوؤون  عميد  اخلاطر  خالد  الدكتور  الأ�شتاذ 
الأكادميية، الذى �شعى ول يزال ي�شعى لتذليل اأي 
معوقات اأو �شعوبات تواجه العمل الأكادميي،  كل 
ذلك طبعًا كان بف�شل الدعم الوا�شح من قيادة 
بن  حمد  الركن/  اللواء  �شعادة  وقائدها  الكلية 

اأحمد النعيمي.
• �صيادتكم �صاحب جتربة طويلة ومعمقة، ما 
هي فل�صفتك �لأكادميية و �لإد�ري��ة وما هي 

�لقيم �لتي توؤمن بها يف حياتك؟
اأن عينت  اأكادميي���ا كنت على قناعة دائمًا منذ 
اإن  القاهرة،  جامعة  يف  التجارة  بكلية  معيدًا 
عيني  ن�شب  فو�شعت  اأ���ش��ت��اذ،  ه��ي  اجل��ام��ع��ة 
ومل  التخ�ش�س،  جم���ال  يف  اأ���ش��ت��اذًا  اأك���ون  اأن 
ي�شتغرقني العمل املهني على ح�شاب الأكادميي، 
كما ا�شتغرق العديد من زمالئي، واإمنا زاوج����ت 
ط��وال حياتي  والأك��ادمي��ي  املهني  اجل��ان��ب  ب��ني 
عن  اجلامعي  الأ�شتاذ  يتوقف  اأن  يجب  ف�����ال 
اأو القيام  العطاء �شواًء يف جمال البحث العلمي 
من  املجتمع،  خدمة  يف  حتى  اأو  التدري�س  مبهام 
فهذا  وغريها،  وال�شت�شارات  الدرا�شات  خالل 

كله يري املنظومة الأكادميية.
 وعند ممار�شتي اأعمال الإدارة يف �شتى املجالت 
الرعد  �شورة  يف  تعاىل  قوله  من  اأف�شل  اأجد  مل 
ما  واأما  جفاء  فيذهب  الزبد  »فاأما   )17( الآية 
ي�شرب  كذلك  الأر���س  يف  فيمكث  النا�س  ينفع 
اهلل الأمثال«. �شدق اهلل العظيم. فك��ان يقين����ي 
باأن �ش����ر النجاح هو اإخال�س النية هلل تعاىل يف 
العمل، واأن تكون اأمينًا واأن تعم���ل بروح الفريق، 
الإدارة  مبفهوم  العمل  دولب  ت��دي��ر  وع��ن��دم��ا 
تخ�شى  لن  عندها  املتبادل،  والحرتام  بالجناز 
ال�شالح  اأنه ي�شب يف  اأي قرار طاملا  اتخاذ  من 
يف  بد  ول  �شخ�شية،  م�شلحة  لأي  ولي�س  العام، 
حت�ش����ني  على  اأداءك  ينعك�����س  اأن  النهاي����ة 
اأو�شاع من يعمل����ون معك فيتحقق الر�شى العام، 
وت�شود روح املودة والحرتام بني جميع الزمالء.

ملو�شوعات  الأكــادميــيــة  الطبيعة 

ت�شاهم  الــكــلــيــة  يف  الــدرا�ــشــة 

ــات  ــان ــك واإم ـــارات  ـــه م �ــشــقــل  يف 

لكي  لإعــــدادهــــم  ــن،  ــح ــش ــر� امل

ــتــقــبــل. يـــكـــونـــوا قـــــادة املــ�ــش
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�أن �ل��ول��وج  ���ص��ك  ل  �ل��رك��ن،  �مل��ق��دم  • ���ص��ي��ادة 
يف  خ�صو�صيته  ل��ه  ق���ر�ر  �لع�صكرية  �حل��ي��اة  يف 
حياتكم، فهل حدثتنا كيف �تخذمت هذ� �لقر�ر 

وما هي �لدو�فع ور�ءه؟
�شبب التحاقي بالعمل الع�شكري هو الوالد رحمة 
احل��ي��اة،  ه��ذه  يف  الأع��ل��ى  مثلي  وه��و  عليه  اهلل 
وبحكم عمل الوالد مرافق خا�س مع �شمو ال�شيخ 
خليفة بن حمد اآل ثاين، فكان له كبري الأثر على 

قراري باللتحاق بالعمل الع�شكري.
�مل�صوؤوليات  عملكم، وما هي  طبيعة  هي  ما   •
حممد  ب��ن  �أح��م��د  كلية  يف  بها  ت�صلعون  �ل��ت��ي 

�لع�صكرية؟
اأت�����ش��رف  ب���اأن اك���ون م��ن اأب��ن��اء ه���ذا ال�شرح 
الع�شكري والأكادميي، يف البداية  عملت يف لواء 
الكتيبة  قائد  ثم  الكتيبة،  قائد  م�شاعد  الطلبة 
مديرية  مدير   ايل  انتقلت  ثم  وم��ن  بالوكالة، 

الإمداد والتجهيز.
على  �مل��ل��ق��اة  ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة  ت��ن��ظ��رون  • ك��ي��ف 

عاتقكم كمدير ملديرية �لإمد�د و�لتجهيز؟
والتجهيز  الم��داد  ملديرية  مديرا  اختياري  عند 
اأنه  على  للمو�شوع  نظرت  الكلية  قيادة  قبل  من 
م�شئولية كبرية وثقة اأكرب من امل�شوؤولني يل واأنها 
بعدي عن جمال  بحكم  تعترب يل حتديا جديدا 
الإم��داد ولكنني قبلت التحدي وب��داأت يف حتمل 
اإليه  و�شلنا  ملا  ج��دًا  �شعيد  اأن��ا  ال��ذي  امل�شئولية، 
اليوم من تقدمي خدمات جلميع من�شوبي الكلية 

وكذلك ملن�شوبي القوات امل�شلحه.

�لإم��د�د و�لتجهيز؟ وما  �أهمية مديرية  ما   •
�لإ�صافة �لتي ت�صكلها؟

تنبع اهمية مديرية الإمداد والتجهيز من وجوده 
وبحكم  الع�شكرية  حم��م��د  ب��ن  اح��م��د  كلية  يف 
تواجد ما يقارب من  )1500( طالب متواجدين 
اأن�شطة منها  واأكر ومن وجود عدة  اليوم  طوال 
داخل  �شواًء  والع�شكرية  والتدريبية  الريا�شية 
خدماته  يقدم  اأي�شًا  واملركز  خارجها.  او  البلد 
للمع�شكرات واملناطق القريبة من الكلية، واأعتقد 
اأن الإ�شافه التي يقدمها جناح الإدارة والإمداد 
هو اأنه �شريك يف املنظومة الع�شكرية الأكادميية 
التي تخدم امل�شلحة العليا من اإن�شاء هذه الكلية. 
مديرية  يخت�ص  �صوف  �لتي  �خل��دم��ات  م��ا   •

�لإمد�د و�لتجهيز بتقدميها؟ 
حتتوي مديرية الإمداد والتجهيز على اإمكانيات 
التجهيزات  جميع  تقدمي  حيث:  م��ن  متكاملة 
ال��دول��ة  داخ���ل  ل��ل��ت��دري��ب��ات  امل��ر���ش��ح��ني  جلميع 
املن�شاآت  تطوير  يف  امل�شاهمة  وكذلك  وخارجها 
الفنية  امل�شاعدات  بتوفري جميع  ويقوم  واملباين، 
التعليمة  العملية  ما حتتاجه  لكل  املادي  والدعم 

داخل الكلية. 
�لإد�ري  �جلهاز  بتوفر  �هتمامكم  مدى  • ما 
وما  متميزة؟  خدمات  تقدمي  ل�صمان  و�لفني 

هي جهودكم لالرتقاء بهذ� �جلانب؟  
ينبع  كانت  من�شاأه  او  منظمة  اأي  جناح  اأن  لبد 
من جناح اجلهاز الداري والفني لذلك لبد من 
العمل وكذلك  اآليات  ن�شعى دائمًا اىل تطوير  اأن 

تدريب وتطوير العن�شر الب�شري ب�شكل م�شتمر، 
ولدينا تعاون وثيق مع القيادة العامة.

• �صيادة �ملقدم، حدثنا عن فل�صفتك يف �إد�رتك 
توؤمن  �لتي  و�ملعتقد�ت  �لقيم  وما هي  لعملك، 

بها يف حياتك؟
اأنا اأرى اأنه لبد من اإن�شاء اآلية او منظومة عمل 
املن�شاأه  عنا�شر  جميع  فيها  ي�شارك  متكاملة 
ح�شب  امل�شاركه  هذه  تكون  ولكن  ا�شتثناء،  دون 
حجم اإمكانيات الأ�شخا�س فكاًل ي�شارك بح�شب 
تكون  واأن  والعلمية  والعقليه  اأمكانياته اجل�شدية 
هذه الآلية قوية ل تتاأثر اأو تتغري بتغري الأ�شخا�س 
منا�شبة  بيئه  توفر  اأن  لبد  دائمًا،  املنا�شب  اأو 
ت�شاعد على اإجناز العمل وعلى التفكري والإبداع 
التطوير  روح  وب���ث  امل���وج���ودة  امل��واه��ب  ودع���م 

واملناف�شة.
م��دي��ري��ة  جل��ن��اح  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤي���ت���ك���م  • م���ا 

�لإمد�د و�لتجهيز؟
مت و�شع خطة م�شتقبلية للماأمول واملتوقع لزيادة 
املتوقعة  لأعداد املر�شحني والتي بداأت بالفعل من 
اإن  الرابعة ع�شر واخلام�شة ع�شر، حيث  الدفعة 

هذه الأعداد لبد اأن يواكبها ال�شتعداد اجليد. 
كلمة �أخرة تودون ختم هذ� �للقاء  من  • هل 

بها؟
اأ�شكر قائد الكلية اللواء الركن/ حمد بن اأحمد 
الإدارة  جلناح  الالحمدود  دعمه  على  النعيمي 
التي  اخلدمات  و  التامة  قناعته  وعلى  والإم��داد 

يقدمها يف حتقيق الر�شالة العليا للكلية. 

املقدم الركن / 
طالـــــب عنتـــــر

مدير اإدارة الإمداد

 والتجهيز يف الكلية

�أجرى �للقاء �لدكتور �أحمد �لرفاعي 
ع�صو هيئة تدري�ص ب�صعبة �لعلوم �ل�صرطية 

حوار العدد
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تاريخ  �لغامن   �صلطان  �لعزيز  �ل���ص��م/  عبد 
�لدبلوم  �لدر��صية:• درجة  �ملوؤهالت  �مليالد 
يف  �لبكالوري�ص  • درج��ة  �ل�صرطة   علوم  يف 
�صنة   �لع�صكرية  باخلدمة  �لتحقت  �لقانون 
�لع�صكرية   حممد  ب��ن  �أح��م��د  كلية  يف   2006
وتخرجت يف 30 يناير 2010 �لدفعة �ل�صاد�صة.

• ح���دث���ن���ا ع����ن ك��ي��ف��ي��ة �لل���ت���ح���اق ب��اخل��دم��ة 
�لع�صكرية و كيف �تخذت هذ� �لقر�ر؟ 

احلال،  بطبيعة  مهم  هذا  مثل  قرار  اتخاذ  كان 
�شخ�س  اي  حياة  يف  كبريا  منعطفا  يعترب  لأن��ه 
يلتحق بال�شلك الع�شكري �شواء يف حياته العملية 

او ال�شخ�شية .
توجيهك لاللتحاق  دور يف  للو�لد  ك��ان  هل   •

بالع�صكرية ؟ 
لاللتحاق  الت�شجيع  يف  كبري  دور  للوالدين  كان 
بال�شلك الع�شكري ولكن كانت الرغبة واملبادرة 
�شخ�شية وعن قناعة تامة وكانا هما اأكرب حافز 
وداعم يف هذا القرار. كذلك �شقيقي خريج هذه  
خايل  واأي�شا  الرابعة.  الدفعة  العريقة،  الكلية 
يف  دور  لهم  كان  ال�شليطي   اأحمد  حممد  اللواء 

التحاقي بالع�شكرية .
• ما هي �أهم �لدور�ت �لع�صكرية و�ملدنية �لتي 
�صاركت  �لتي  �خلارجية  و�مل��ه��ام  عليها  ح�صلت 

بها؟
دورة  منها:  ال���دورات  من  العديد  على  ح�شلت 
ال�����ش��اع��ق��ة ) جم��م��وع��ة ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة(، 
للتدريب  الوطنية  )الأك��ادمي��ي��ة  املظلي  ودورة 
التن�شيطية  وال���دورة   ،)  NAPT  – التخ�ش�شي 
خلريجي كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، ودورة 

يف العمل ال�شرطي يف بريطانيا .
اجلنائي  البحث  اأع��م��ال  يف  دورة  تلقيت  كما 
اخلطرة  للعنا�شر  وامل��راق��ب��ات  ت��ل  والتحريات 
التي تهدد دول جمل�س التعاون اخلليجي يف دولة 

المارات العربية �شرطة دبي.

�لتي  �مل�����ص��وؤول��ي��ات  و  ع��م��ل��ك  طبيعه  م��اه��ي   •
ت�صطلع بها يف وز�رة �لد�خلية؟

ق�شم  من  الإدارة  يف  تختلف  العمل  طبيعة  طبعا 
اإىل اآخر ولكن هنالك اخت�شا�شات عامة  لإدارة 
الأحكام  تنفيذ  متابعة  ومنها:  اجلنائي   البحث 
العامة  الأم����وال  للجرائم  واأق�����ش��ام  اجلنائية. 
العامة وال�شرقات يف  و�شرقة امل�شاكن واملحالت 
الأماكن العامة وغريها من التخ�ش�شات داخل 
كلية  اإىل  انتدابي  ثم مت  اجلنائي،  البحث  اإدارة 

احمد بن حممد الع�شكرية.
�لتي  �مل�����ص��وؤول��ي��ات  و  عملك  طبيعه  ه��ي  م��ا   •
ت�����ص��ط��ل��ع ب���ه���ا يف ك���ل���ي���ة �أح�����م�����د ب�����ن حم��م��د 

�لع�صكريه؟
ال�شرطية  ف�شيل  ق��ائ��د  من�شب  اأ�شغل  حاليًا 
الداخلية  وزارة  مر�شحي  جميع  علي  واأ���ش��رف 
العلوم  دب��ل��وم  تنفيذ  على  اأ���ش��رف  كما  بالكلية 
وامل��ح��ا���ش��رات  امل��ق��ررات  حيث  م��ن  ال�شرطية 

والتدريبات الداخلية واخلارجية.
حممد  بن  �أحمد  بكلية  خدمتك  تعترب  هل   •

�لع�صكرية مف�صال هاما يف حياتك �لعملية ؟
العملية  حياتي  يف  هام  منعطف  هو  بل  بال�شك 
يف  اخلريج  لأن  �شابقا  ذك��رت  كما  وال�شخ�شية 
كلية اأحمد يتخرج بخربات عديدة قل ماتتواجد 
ب�شبب  وذل��ك  الكليات  باقي  من  اخلريجني  يف 
الفر�شة  واإعطاء  املتطورة  التدريبية  براجمها 
قيادية  منا�شب  ب��ت��ويل  تخرجة  قبل  للخريج 
�شواء  والعلمية  العملية  ال��زي��ارات  و  متدرجة 
الداخلية او اخلارجية منها  وتنوع التخ�ش�شات 

الأكادميية.
�خلام�صة  �ملر�صحني  �ل�صباط  دفعه  تعترب   •
�إلتحقت  �لتي  ع��دد�  �لدفعات  �أك��رب  م��ن  ع�صر  
بالكلية، م���اذ� ت��ري يف ه��ذ� �حل���دث؟ وه��ل هو 
ت��ط��ور �إي���ج���اب���ي يف روؤي������ة  �مل��ج��ت��م��ع �ل��ق��ط��ري 

للكلية؟
هذا احلدث اإن دل فهو يدل على اأن الكلية تقوم 

بواجبها اجتاه املجتمع يف تخريج القيادات التي 
ا�شتحقاقات  على  مقبلة  وهي  الدولة  حتتاجهم 
يف  ولال�شتمرار   2022 العامل  كاأ�س  ومنها  هامة 
وهذا  الأمنية  والأجهزة  امل�شلحة  قواتنا  تطوير 

مايتوافق مع روؤية قطر الوطنية 2030.
بالطبع فالكلية الآن تعترب مطمع جميع خريجي 
الثانوية العامة واأولياء اأمورهم واأ�شبحت �شرحا 

ع�شكريا واكادمييا يف الدولة
• ما هي ن�صيحتكم ملر�صحي �لكلية؟ 

مبوا�شلة  الكلية  يف  املر�شحني  اخ��واين  اأن�شح 
العمل واملثابرة يف الكلية وال�شتفادة قدر الإمكان 
الأكادميية  واملحا�شرات  التدريبية  الربامج  من 
وت�شقل  القيادية  ال�شخ�شية  فيهم  تعزز  لأنها 
يف  للوقت  الأمثل  بال�شتغالل  وعليهم  مواهبهم 
الكلية واجلد والجتهاد ونتمنى لهم دوام التوفيق 

والنجاح. 
  • �صيادة �مل��الزم هل من كلمة �أخ��رة حتب �أن 

نختم بها حو�رنا؟
معي يف  املقابلة  لإج��راء  اختياري  على  اأ�شكركم 
 ،2016 يناير  يف  ي�شدر  �شوف  الذي  العدد  هذا 
عليها  العاملني  وجميع  الكلية  قيادة  ا�شكر  كما 
اجلهود  على  واكادمييني  ومدربني  �شباط  من 
النوعية  النقلة  وعلى  الكلية  تطوير  يف  املبذوله 
عاما  ن�شهده  الذي  امل�شتمر  والتطور  نراها  التي 

بعد عام كما اأمتنى للجميع التوفيق وال�شداد. 

املازم اول �شرطة /  عبد العزيز �شلطان الغامن  
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لقد كان لقرار اإن�شاء كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية 
مب�شتوى  الرتقاء  يف  الأثرالعظيم  1996م  �شنة  يف 
وتاأهيلهم  والأمن  القطرية  امل�شلحة  القوات  �شباط 
تاأهيال منوذجيا معتمدا على اأرقى واأف�شل املناهج 
مناهج  من  بال�شتفادة  وذلك  والتدريبية  التعليمية 
الوطن  مم�شتوى  على  العريقة  الع�شكرية  الكليات 
العربي والعامل وا�شتقدام اأف�شل اخلربات والكوادر 
التي ت�شاهم يف جعل الكلية حتتل مركزا مرموقا بني 

نظرياتها.
جلنة قبول �لطلبات   •

طلبات  با�شتقبال  الكلية  تقوم  الأ�شا�س  هذا  وعلى 
التقدم للراغبني باللتحاق بها بت�شكيل جلنة خا�شة  
ال�شروط  وف��ق  معها  والتعامل  الطلبات  ل�شتقبال 
والقيا�شات  النظرية  واإجراء الختبارات  املو�شوعة 
ومن  للمتقدمني  ال�شخ�شية  واملقابالت  احليوية 
يجتازهذه الختبارات فاإنه يتم قبوله طالبا ر�شميا 
داخل  �شنوات  اأربع  خاللها  ي�شتمر  �شابط  كمر�شح 
مراحل  اىل  امل��دة  هذه  خالل  يخ�شع  الكلية  اأ�شوار 
الأكادميية  الدرا�شة  ما بني  ومتنوعة جتمع  خمتلفة 
والع�شكرية يتخرج بعدها حامال �شهادتني علميتني 
العلمية،  التخ�ش�شات  اأح��د  يف  اكادميية  اإحداها 
الع�شكرية  ال��ع��ل��وم  يف  دب��ل��وم  ���ش��ه��ادة  والأخ�����رى 
التقريرالب�شيط  ه��ذا  يف  و�شنتطرق  وال�شرطية. 
للجوانب الع�شكرية التي يتلقاها املر�شح منذ دخوله 

الكلية وحتى تخرجه.
يخ�شع املر�شح لعدة مراحل خالل تواجده بني 

اأ�شوار الكلية ويتلقى التدريبات املختلفة يف 
هذه  وتتدرج  الع�شكرية  واملهارات  العلوم 

املراحل كالتايل:
• �ملرحلة �لتاأهيلية )�لتاأ�صي�صية(

وف��ي��ه��ا ي��ت��م ال��رتك��ي��زيف ال��ب��داي��ة على 
خالل  م��ن  البدنية  اللياقة  م�شتوى  رف��ع 

الرتكيزعلى الريا�شة والتمارين الريا�شية 
التدريب  اإىل  بعدها  ينتقل  اأ�شا�شي  ب�شكل 

ال�شالح  ومع  �شالح  ب��دون  امل�شاة  حركات  على 
�شباحية  منهجية  ول  منهجية  من خالل ح�ش�س 

التعامل  على  املر�شح  تدريب  يتم  وكذلك  وم�شائية 

هذه  وخالل  واملتو�شطة  اخلفيفة  ال�شلحة  كافة  مع 
على  وال��دوري��ة  امل�شتمرة  الختبارات  تعقد  الفرتة 
واي�شَا  بدنية  لياقة  اختبارات  وكذلك  تدريبه  مامت 

تنفيذ تدريبية وت�شنفية.
ي�شتطيع  مل��ن  ف���رز  م��رح��ل��ة  ت��ع��ت��رب  ال��ف��رتة  وه����ذه 
ينتقل اىل  ي��ج��ت��ازه��ا  ف��م��ن  ع��دم��ه  ال���ش��ت��م��رارم��ن 

املرحلة الأعلى.

• �حل���ي���اة �ل��ع�����ص��ك��ري��ة خ����الل م��رح��ل��ة �ل���د�ر����ص���ة 
�لأكادميية، ) �لثالث �صنو�ت �لأوىل  ( 

ت�شتمر هذه املرحلة ملدة ثالث �شنوات يتلقى خاللها 
تخ�ش�شاتها  مبختلف  الكادميية  درا�شته  املر�شح 
ك������الإدارة وال��ق��ان��ون وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ونظم 
يغفل  ل  الفرتة  هذه  وخ��الل  واملحا�شبة،  املعلومات 
خاللها اجلانب الع�شكري لدى املر�شح حيث ت�شتمر 
امل�شتمرة  البدنية  اللياقة  يف  التدريبية  احل�ش�س 
للوقوف  دوري��ة  اختبارات  تتخلها  وم�شاء  �شباحا 
ت�شتمر  كذلك  املر�شحني،  لدى  اللياقة  م�شتوى  على 

ح�ش�س امل�شاة والرماية التدريبية والت�شنيفية.
بعد النتهاء من هذه املرحلة ينتقل املر�شح اىل 
كليا  اختالفا  تختلف  والتي  الأخ��رية  املرحلة 
كامل  ب�شكل  لرتكيزها  نظرا  �شابقاتها  عن 

على اجلانب الع�شكري.
�ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صنة   ( �لع�ص����كري  �ل��ع��ام    •

حلياة �ملر�صح د�خل �لكلية  ( 
واأ�شعب  اأهم  من  الع�شكرية  ال�شنة  تعترب   
الكلية  يف  املر�شح  م�شرية  خ��الل  ال�شنوات 
هما  جانبني  على  حتتوي  اأنها  اإذ  الع�شكرية 
اجلانب الع�شكري وما ميثله من املناهج الع�شكرية 
التي يحتاج اإليها ال�شابط بعد تخرجه، اأما اجلانب 
الآخر فهو اخلا�س بالتمارين والتدريبات الع�شكرية 

وكيل عريف حممد ناجي �لعولقي�لعريف �لبا�صا علي علي

�إعد�د
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املرحلة  ه��ذه  على  ال�شوء  بالقاء  و�شنقوم  املكثفة 
هذا  كون  تف�شياَل  اكر  ب�شكل  الع�شكرية(  )ال�شنة 
اجلانب  على  ال�شوء  لت�شليط  خم�ش�س  التقرير 

الع�شكري يف للمر�شح.
• �جلانب �لع�صكري

درا�شات  من  املر�شح  يتلقاه  ما  اجلانب  هذا  ي�شمل 
يلقيها خمت�شون يف  ع�شكرية وحما�شرات خمتلفه 
فاإن  الع�شكري  املنهج  ناحية  الدرا�شة فمن  جمالت 
ومنها على  كاملَة  الع�شكرية  باملواد  املر�شح مطالب 
اخلارطة  الع�شكرية–  اجلغرافيا   ( املثال  �شبيل 
– الأم��ن الداخلي  – واجبات الأرك��ان  الإ�شارة   –
يف  – والقتال  املعركة  – مهارة  امليدان  مهارة   –
التمارين  ناحية  من  املبنية......الخ(.اما  املناطق 
ثالثة  اإىل  تق�شم  الع�شكرية  ال�شنة  ف��اإن  الع�شكرية 
ف�شول تدريبية  يحتوي كل ف�شل  على جمموعة من 

التمارين والتي تختلف من مترين اإىل اآخر �شواء 
بهدف  املكان  اأو  الزمان  اأو  النوع  حيث  من 

للتعلم  للمر�شح  احلقيقي  اجلو  توفري 
والتطبيق.

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ثمانية  �ل��رب��ي��ع   �ل��ف�����ص��ل  �لأول   •
متارين من بينها:  مترين اخلطوة الوىل ومترين 
العتماد على النف�س ومترين امل�شري الطويل ومترين 
الوجبة)2(  فر�شان  ومترين   )1( الوجبة  فر�شان 
ليل احل�شم ومترين  ومترين بداية احل�شم ومترين 

حتديات املحارب.
• �ل��ف�����ص��ل  �ل��ث��اين �ل�����ص��ي��ف وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع��دة 
مت���اري���ن م��ن��ه��ا: مت��ري��ن ع���ودة امل��ح��ارب  ومترين 

الهجوم املعاك�س ومترين م�شرية الفر�شان.

• �ل��ف�����ص��ل �ل��ث��ال��ث �خل���ري���ف وف��ي��ه �ل��ع��دي��د من 
�لتمارين منها : 

ومترين  احلربة  راأ���س  ومترين  ال�شيف  حد  مترين 
اأحمد بن حممد.

 
الع�شكرية  ال�شنة  اأن��ه��ى  ق��د  املر�شح  ي��ك��ون  وب��ه��ذا 
قدراته  تطوير  من  الالزمة  املهارات  على  وح�شل 

خالل مدة خدمته يف القوات امل�شلحة.

وخالل ال�شنة الع�شكرية يجب على املر�شح اإجتياز:

والتي   ) )ال�شاعقة  اخل��ا���ش��ة  ال��ق��وات  دورة   -1
جمموعة  من  مدربني  خالل  من  تنفيذها   يتم 

القوات اخلا�شة وحتت اإ�شرافها.
2- دورة القفز املظلي والتي ت�شتمر قرابة ال�شهرول 
حفل  واإقامة  التخريج  بروفات  اإل  بعدها  يبقى 

التخريج.
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وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور الكلية 

اللواء الركن / حمد بن علي العطية وزير  قام �شعادة 
حممد  بن  اأحمد  لكلية  بزيارة  الدفاع  ل�شئون  الدولة 
الع�شكرية يوم الثالثاء املوافق 17 /11 /2015م حيث 
 / الركن  اللواء  الكلية  قائد  �شعادة  مع  خاللها  التقى 

حمد بن اأحمد النعيمي و�شباط الكلية.
 وقام خالل الزيارة بتفقد �شري العمل بامل�شبح الأوملبي 
الذي يجري العمل على النتهاء من اإن�شائه وكذا تفقد 

املركز الطبي ومرافقه.
 وكما قام �شعادته بزيارة اللجنة املنظمة لبطولة قائد 
عن  موجزا  اإعطاوؤه  ومت  الع�شكرية  للمهارات  الكلية 

البطولة.

الأخرية،  حمطتها  اإىل  ع�شر   احلادية  الدفعة  و�شلت 
املظلي  القفز  لدورة  التدريبي حيث خ�شعت  يف مقررها 
خالل الفرتة من 22 نوفمرب وحتى 14 دي�شمرب2015 م 
اخلا�شة  القوات  جمموعة  مدربي  من  جمموعة  يد  على 
مر�شحو  الدورة  هذه  يف  التحق  حيث  اإ�شرافها  وحتت 
وال�شرطي  الع�شكري  ب�شقيها  ع�شر   احلادية  الدفعة 
بداأت  وقد  الأخرى،  الوحدات  من  ل�شباط  بالإ�شافة 
الدورة مبحا�شرات نظرية داخل الكلية ومن ثم انتقلت 
اإىل منطقة اجلناح اخلا�س حيث مت خاللها  التدريبات 
تدريب املر�شحني على طريقة القفز واإجراءات ال�شالمة 

وتخللها زيارة اإىل القاعدة الع�شكرية ومنطقة القفز. 
اللواء  الأركان  رئي�س  �شعادة  التخريج  حفل  ح�شر  وقد 
الكلية  قائد  و�شعادة  الغامن  �شاهني  بن  الركن طيارغامن 
قادة  من  وعدد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  الركن  اللواء 

الأ�شلحة والوحدات.

رئيس األركان يشهد تخريج دورة القفز المظلي

أخبار وأنشطة الكلية
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قائد الكلية يرعى مسابقة الكلية للمهارات العسكرية 

م�شابقة   2015/  11/  17 املوافق  الثالثاء  يوم  اأقيمت 
الع�شكرية،  للمهارات  اأحمد بن حممد  كاأ�س قائد كلية 
والتي تتكون من 10 حمطات على م�شافة 16 كم تختلف 
وال�شباحة  الرماية  فهناك  الأخرى،  عن  حمطة  كل 
يف  الدفعات  جميع  �شاركت  وقد  وغريها.  واحلواجز 
هذه  امل�شابقة،  بحيث يتكون كل فريق من 11 مت�شابقًا 
و2 اإحتياط ويتم احت�شاب ترتيب الفرق الفائزة ح�شب 
املرتبة  يف  يكون  وقتا  الفرق  فاأقل  امل�شتغرق،  الوقت 
الأوىل وهكذا. وقد حاز الف�شيل الول من الدفعة 12 
الثاين من  على املركز الأول تاله يف الرتتيب الف�شيل 
نف�س الدفعة، وقد قام �شعادة قائد الكلية اللواء الركن 

حمد بن اأحمد النعيمي بتكرمي الفرق الفائزة.

وفد الكلية يزور كلية الحرب التركية
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يف اطار التعاون الع�شكري بني القوات امل�شلحة القطرية 
احلرب  كلية  من  وبدعوة  الرتكية،  امل�شلحة  والقوات 
يف  بالإ�شرتاك  الكلية  طالب  من  عدد  قام  الرتكية 
برئا�شة  الرتكية،  احلرب  كلية  بها  تقوم  التي  املناورات 

املقدم الركن �شالح الكربي. 
وبهذه املنا�شبة اأو�شح املقدم الركن / �شالح الكربي اأن 
وتنفيذ  اإدارة  كيفية  على  لالطالع  تهدف  التمارين  هذه 
على  والتعرف  الرتكية،  امل�شلحة  بالقوات  التدريب 
عملية  يف  لديهم  املتبعة  احلديثة   والو�شائل  الأ�شاليب 
ومهارة  البدنية  باللياقة  يتعلق  فيما  ل�شيما  املناورات، 

امليدان ومهارة املعركة وغريها. 
اإيجابية  كانت  التمارين  اأن  على  املقدم  �شيادة  اأكد  وقد 
امل�شاركات  هذه  مثل  يف  بال�شتمرار  وواأو�شى  للغاية، 

لفائدتها الكبرية للطلبة.



نفذت الدفعة )11( �شمن برناجمها التدريبي 
لل�شنة الع�شكرية مترين القرار احلا�شم )11( 
 14 من  الفرتة  خالل  منغوليا  جمهورية  يف 
وحتى 27 اأغ�شط�س 2015 م حيث مت التدريب 
خالله على احتالل املناطق الدفاعية وتنفيذ 
ونهارًا  ليال  والكمائن  الإ�شتطالع  دوريات 
واملالحة واختتم التمرين بالقتال يف املناطق 
املر�شحني  تدريب  منه  الهدف  وكان  املبنية 
مناخية  ظروف  حتت  املهام  تنفيذ  على 

وجغرافية خمتلفة. 
�شعادة  للتمرين  اخلتامي  احلفل  ح�شر  وقد 
وزير الدولة ل�شئون الدفاع اللواء الركن حمد 
اللواء  الكلية  قائد  و�شعادة  العطية  علي  بن 
وال�شفري  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  الركن 
ال�شديقة  منغوليا  جمهورية  لدى  القطري 

وعدد من امل�شئولني القطريني واملنغوليني.
كذلك جرى خالل الفرتة من 7 وحتى 14 من 
راأ�س   ( تنفيذ متريني  م   2015 نوفمرب  �شهر 
ملر�شحي  حممد(  بن  اأحمد   ( و   ) احلربة 
احلربة  راأ�س  مترين  نفذ  حيث  الدفعة11 
فرديا  القالئل  منطقة  يف  احلية  بالذخرية 
وزوجيا ثم على م�شتوى الف�شيل، حيث اأتبعه 
مترين اأحمد بن حممد والذي يعترب التمرين 
على  نفذ  حيث  الع�شكرية،  لل�شنة  اخلتامي 
العامرية،  جنوب  منطقة  يف  الأوىل  مرحلتني 
الدفاعية  املواقع  احتالل  على  �شمل  حيث 
وتنفيذ  واإغارة  ا�شتطالع  دوريات  وتنفيذ 
مع�شكر  اىل  جوا  النتقال  مت  ثم  الكمائن، 
القتال  مترين  تنفيذ  فيه  مت  حيث  الب�شري، 
امل�شيطر   الأماكن  وتطهري  املبنية  املناطق  يف 

عليها. 

تمرين القرار الحاسم )11( في منغوليا

أخبار وأنشطة الكلية
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�أوًل: تعليمات خا�صة بالدورية
• عند ا�شتالم الدورية بالغ من العمليات يجب على الدورية حتديد 

موقعها عند التحرك.
بذلك،  العمليات  اأ�شعار  يتم  البالغ،  ملوقع  الدورية  و�شول  عند   •
املعلومات  جمع  بعد  تف�شيلى  بالغ  ثم  ومن  اأوىل  ببالغ  وتزويدهم 

عن البالغ.
• عند ايقاف �شخ�س اأو مركبة يتم اإ�شعار العمليات حال بالأ�شباب 

التى ادت اىل اإيقاف املركبة اأو ذلك ال�شخ�س والجراء الذى مت.
اإيقاف �شخ�س  يجب على الدورية ت�شغيل ) الرماق ( فى حالة   •

او مركبة.
ثانياً: �لإجر�ء�ت �خلا�صة بجرمية �لقتل �و �لنتحار

�صرعة �لنتقال �إىل مكان �لبالغ.  
• حتديد وقت تلقى البالغ وتاريخه بدقة وحتديد وقت الو�شول اىل 

مكان البالغ.
• اإعطاء بالغ اأويل حلجم امل�شكلة. �شرح الواقعة وما مت م�شاهدته 
وما مت �شبطة فى موقع البالغ وعنوانه بالتف�شيل ) رقم املنزل – 

ا�شم ال�شارع – املنطقة – اأقرب املعامل....الخ (.
الأمني  احلاجز  �شريط  وو�شع  وال�شهود.  املكان  على  التحفظ   •
غري  عبور  ومينع  اجلرمية  م�شرح  من  تقريبا  اأمتار   10 بعد  على 

املخت�شني.
• حتديد اأ�شماء الأطراف – اجلن�شية – العمل – العنوان – اأرقام 

الهواتف – رقم اإثبات ال�شخ�شية – جوازات ال�شفر.
• عدم تغيري معامل مكان احلادث اأو م�شرح اجلرمية.

• طلب اإ�شناد من الدوريات اإذا ا�شتلزم الأمر. 
• طلب ال�شعاف اإن كان هناك م�شابون.

معرفة هوية املتوفى واملوجودين وعالقاتهم به.
• طلب اأوراق اإثبات ال�شخ�شية من الأطراف.

• التحفظ على اأدوات العتداء مع �شرورة عدم مل�شها.
• التحفظ على املوجودين واأخذ بيانات ال�شهود اإن وجدوا.

• اإخطار الإدارة الأمنية املخت�شة بالواقعة.
• منع دخول اأى جهة قبل و�شول التحقيق.

• اإبالغ العمليات با�شتالم جهة الخت�شا�س مل�شرح اجلرمية.
ثالثاً: فى حالة �صبط �صالح نارى

• ذكر نوع ال�شالح وعدد الأ�شلحة امل�شبوطة.
• ذكر الرقم املت�شل�شل لل�شالح اأو الأ�شلحة التى مت �شبطها.

• ذكر عدد الطلقات احلية والأظرف الفارغة.
• ذكر مكان وجود ال�شالح عند العثور عليه.

• ا�شم ال�شخ�س الذى �شبطت بحوزته ورقم بطاقته.

»تمرين القناص«  كيفية التعامل مع حاالت القتل واالنتحار والوفاة
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تمرين القرار الحاسم )منغوليا(

تدريبات القفز المظلي

بطولة القائد - المسابقات البرية

تمرين القرار الحاسم )منغوليا(

تدريبات القفز المظلي

بطولة القائد-  المسابقات المائية

أخبار وأنشطة الكلية
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تمرين شرطي - دفاع مدني

تمرين شرطي -  اإلدارات األمنية

تمرين شرطي-  أعمال التحقيقات الجنائية بشرطة مانشستر

تمرين شرطي - دفاع مدني

تمرين شرطي -  اإلدارات األمنية

تمرين شرطي-أعمل مسرح الجريمة
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سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري في رحاب الكلية

زار النائب العام �شعادة الدكتور علي بن فطي�س 
املري كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، حيث كان 
الركن:  الل���واء  الكلية  �شعادته قائد  ا�شتقبال  يف 
حمد بن اأحمد النعيمي، ثم قام بجولة ميدانية 
داخل الكلية، تفقد فيها املبنى الأكادميي ومافيه 
م�شتوى  اأعلى  على  اأ�ش�شت  درا�شية  قاعات  من 
والطالب،  املحا�شر  الأ�شتاذ  حاجة  تلبي  بحيث 
واأثنى �شعادته كثريا على ما و�شلت اإليه الكلية من 
تقدم وازدهار، ثم قام بالقاء حما�شرة لطالب 
ق�شمي القانون والعالقات الدولية، ح�شرها قائد 

الكلية وعدد من ال�شباط واأ�شاتذة الكلية، وكان 
اللقاء مفتوحا مع الطلبة، حيث حتدث يف البداية 
من  اإليه  انتهت  وما  الثانية  العاملية  احلرب  عن 
طلبة  اأجمع،وخاطب  العامل  على  مدمرة  اآث��ار 
الكلية مبا يجب اأن يتحلى به الطالب الع�شكري يف 
ظل هذه الأو�شاع امل�شطربة يف الع���امل باأكمله، 
واأن يطور من امكانياته وا�شتعداده للدف����اع عن 
وطنه مما قد يتعر�س له من اعتداء يف ظ��ل هذه 
الأجواء التي مير بها عاملنا العربي والإ�شالمي، 
على  الإجنليزية  احلماية  حما�شرته  يف  وتناول 

يد  على  قطر  دول��ة  ا�شتقلت  وكيف  اخلليج  دول 
ث��اين،  اآل  حممد  ب��ن  جا�شم  ال�شيخ:  موؤ�ش�شها 
اإيل  تن�شم  قطر  دول��ة  ب��داأت   1971 ع��ام  ومنذ 
دور  اإىل  اأ�شار  حيث  والعاملية  الدولية  املنظمات 
الأمري الوالد: ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين يف 
النهو�س بالدولة والنتقال بها اإىل ما ن�شهده الآن 
من تطور وتقدم يف كافة املجالت، ثم حتدث عن 
الدور الذي يقوم به �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم 
حفظه  املفدى  البالد  اأم��ري  ث��اين  اآل  حمد  ب���ن 
يعمل  حيث  ال��دول��ة،  ق��ي��ادة  ت��وىل  اأن  منذ  اهلل 
جاهدا على النهو�س بالدوله، من اأجل اأن حتتل 
تعتمد  دولة  والعامل،  املنطقة  يف  متميزة  مكانة 
بني  والف�شل  الف�شاد،  ومكافحة  القانون  على 
الدائم  الد�شتور  معامله  ح��دد  ال��ذي  ال�شلطات 
ال�شلطات  اأ�ش�س الف�شل بني  لدولة قطر، وو�شع 
لأحكام  وفًقا  والت�شريعية  والق�شائية  التنفيذية 
مع  مفتوحا  نقا�شا  فتح  ثم  القطري،  الد�شتور 
امل�شائل  بع�س  ع��ن  لال�شتف�شار  الكلية  طلبة 
التي  الأم��ور  من  وغريها  وال�شيا�شية  القانونية 
قائد  قام  النهاية  ويف  الكلية،   طلبة  بال  ت�شغل 
الكلية �شكرا له على  باإهداء �شعادته درع  الكلية 
ت�شريفه الكليه وتقديرا جلهوده التي يبذلها على 

امل�شتوى املحلى و الدوىل خلدمة دولة قطر.

أخبار وأنشطة الكلية
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عميد كلية القانون في جامعة قطر يزور الكلية 

بزيارة  اخلليفي  عبدالعزيز  حممد  الدكتور  قطر  بجامعة  القانون  كلية  عميد  قام 
كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، حيث ا�شتقبل �شيادته الدكتور  خالد اخلاطر عميد 
اأبرمتها  التي  التفاهم  ملذكرة  تفعياًل  الزيارة  جاءت  و  بالكلية،  الأكادميية  ال�شوؤون 
يف  كتبا  القانون  ق�شم  باهداء  اخلليفي  الدكتور  قام  حيث  قطر،  جامعة  مع  الكلية 
الدرا�شية  باملقررات  تتعلق  باجلامعة  القانون  كلية  اأ�شاتذة  بتاأليفها  قام  القانون 
لال�شتفادة منها وال�شتعانة بها يف مكتبة الكلية، ثم قام بتفقد القاعات الدرا�شية 
ودخل بع�س القاعات الدرا�شية اأثناء املحا�شرات و�شاهد مدى المكانيات املوجود 
داخل القاعات، التي تخدم العملية التعليمية،  ويف نهاية الزيارة قام العميد الركن: 
للدكتور  الكلية  درع  باإهداء  الكلية  قائد  م�شاعد  الكعبي  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
القانون  كلية  بني  والبناء  املثمر  التعاون  على  و  للكلية  زيارته  على  و�شكره  خلليفي 

باجلامعة وق�شم القانون بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية.

يف اإطار التوا�شل املجتمعي وربط اجلانب الأ�شري ملر�شحي الكلية 
اأقامت الكلية لقاًء عائليًا لأ�شر  مع اجلانب الع�شكري والأكادميي، 
املوافق 29–  يومي اخلمي�س واجلمعة  الدفعة  15 وذلك  مر�شحي 
هذا  اقامة  على  �شنويًا  الكلية  حتر�س  حيث  /2015م،   10/  30
اللقاء بني املر�شحني امل�شتجدين الذين يخ�شعون للفرتة التاأ�شي�شية 

واأ�شرهم يف اأجواء عائلية بهيجة. 

الكلية تستقبل أسر المرشحين المستجدين
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الكلية تشارك المواطنين احتفاالتهم في اليوم الوطني

 »هداتنا يفرح بها كل مغبون« 
المؤسس 

حتتفل  عام  كل  من  دي�شمرب  �شهر  من  ع�شر  الثامن  يف 
دولة قطر باليوم الوطني املجيد. هذا اليوم الذي ي�شكل 
هذه  اأر�س  على  ومقيم  قطري  كل  على  عزيزة  منا�شبة 
وتاريخها  الدولة  هوية  على  يوؤكد  والذي  الطيبة،  الدولة 
وم�شتقبلها، كما يج�شد املُثل التي اأقيمت عليها، والآمال 

التي تطمح اإليها.
هو اليوم الذي يتذكر فيه القطريون بيعتهم الأوىل بالولء 
اآل  حممد  بن  جا�شم  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  لقائدها  والطاعة 
ثاين رحمه اهلل، ويجددون فيه الولء والوفاء ل�شمو اأمري 
على  اهلل،  حفظه  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  البالد 
اأن يكونوا دائمًا على العهد، ويف هذه املنا�شبة، وجتديدًا 
للعهد �شارك جانب من من�شبي الكلية الوطن واملواطنني 

هذه الأفراح العظيمة.   

أخبار وأنشطة الكلية
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الكلية تشارك في فعاليات معرض قطر الدولي للجامعات

قام����ت الكلية با�ش����راف عمادة ال�شئون الأكادميي����ة 
بامل�شاركة يف معر�س قطر الدويل للجامعات ال���ذى 
اىل   2015/10  /  18 من  الفرتة  يف  بالدوحة  اأقيم 
اجلامعات  من  العدديد  م مب�شاركة   2015/10/21

التعريف  امل�شاركة  اأهداف  ومن  والعاملية،  الدولية 
والربامج  الع�شكرية  حم����مد  بن  اأحمد  بكلي����ة 
املعتمدة يف خمتلف التخ�ش�شات، اإىل جانب اإتاحة 
برامج  يف  املبا�شرة  للتقدمي  الطلبة  اأمام  الفر�شة 

للعام  الت�شجيل  اأ�شتثمارات  توزيع  خالل  من  الكلية 
تقدمي  على  والإ�شراف   2017/2016 الدرا�شي 
الطلبات من قبل اللجنة امل�شرفة على م�شاركة الكلية 

باملعر�س.

طالب الدفعة الثالثة عشرة يفوزون في المسابقة الثقافية لطلبة الكلية 

يف ي�����وم الثالثاء 15 دي�شمرب 2015 جرت م�شابقة 
واملعا�شر  احلديث  قطر  تاريخ  حول  دارت  ثقافية 
حممد  بن  اأحمد  كلية  مبنى  يف  املركزية  بالقاعة 
حمد  الركن  اللواء  الكلية  قائد  برعاية  الع�شكرية 
العميد  القائد  م�شاعد  وح�شور  النعيمي  اأحمد 
الركن عبد اهلل عبد الرحمن الكعبي وعميد ال�شوؤون 
اخلاطر  نا�شر  خالد  الدكتور  الأ�شتاذ  الكادميية 
التدري�س  واأع�شاء هيئة  ال�شادة ال�شباط  وجمع من 

واملر�شحني ال�شباط.
ثالث  اإىل  املر�شحني  ممثلي  تق�شيم  مت  وقد 
هي   1 املجموعة  اختيارهم؛  ح�شب  جمموعات 
الدفعة 13 املجموعة 2 وهي الدفعة 14 اأما املجموعة 

التحكيم  جلنة  بح�شور  وهذا   12 املجموعة  هي   3
الدكتور  الأكادميية  ال�شوؤون  عميد  م�شاعد  برئا�شة 
الدكتور  القانون  ق�شم  ورئي�س  بولعرا�س  املالك  عبد 
جمال الن�شار واأ�شتاذ تاريخ قطر احلديث واملعا�شر 

الدكتور بودواية مبخوت.
املجموعات  على  املطروح����ة  الأ�شئل����ة  ودارت 
اجلد  من����ذ  احلديثة  قطر  دولة  بناء  حول  الثالث 
الدولة  موؤ�ش�����س  ثم  ثاين  اآل  احلاكمة  للعائلة  الأول 
وم�����ا  ثاين  اآل  حممد  بن  جا�شم  ال�شيخ  احلديثة 
العثمانيني  على  كانت�شاره  اجنازات  م�����ن  به  قام 
للموؤ�ش�شات  واإن�شاءه  م   1893 الوجبة  معركة  يف 
والإدارات و�شوًل اإىل ال�شيخ اأحمد بن علي بن عبد 

اهلل بن جا�شم األ ثاين موقع وثيقة ال�شتقالل مرورا 
اآل ثاين موؤ�ش�س  ال�شيخ خليفة بن حمد  بفرتة حكم 
اإر�شاء  الدولة  عرفت  حيث  املعا�شرة  قطر  دولة 

دواليب احلكم.
حمد  ال�شيخ  حكم  فرتة  يف  الدولة  عرفت  وق�����د 
واقت�شادية  �شيا�شية  تطوراٍت  ثاين  اآل  خليفة  بن 
حكم  اإىل  و�شول  راقي����ة  وثقافي����ة  واجتماعي�����ة 
ثان����ي  اآل  خليفة  بن  حم����د  بن  متيم  ال�شيخ 
اقت�شادية  حتولت  الب����الد  �شه����دت  حي���ث 
يف  اإيجابي��ة  ومواقف  واعدة  و�شيا�شي�����ة  وثقافية 
ال�شع����وب  مل�شال���ح  منا�ش����رة  الدولي����ة  املحاف����ل 

امل�شطه�����دة.

31كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية - جملة الكلية



اصدار أحدث نسخة من دليل الطالب

وبالتن�شيق  الأكادميية،  ال�شئون  عمادة  باإ�شراف 
جالل  وال��دك��ت��ور/  العلمية،  الأق�شام  روؤ���ش��اء  مع 
العطار )رئي�س جلنة �شئون الطالب(، والأ�شتاذ/ 
الأكادميي(،  الر�شاد  مكتب  )مدير  ح�شام جراح 
والدكتور/ عالء اجلنابي مت تطوير دليل الطالب 
للدفعة 14 وما بعدها. ولقد مت توزيع اأحدث ن�شخة 
الف�شل  بداية  يف  الطالب  على  الدليل  ه��ذا  من 
على  الدليل  يحتوي   .)2015 )خ��ري��ف  احل���ايل 
العديد من الأمور التي تتعلق بامل�شرية الأكادميية 

للطالب منها ما يلي:

�ل��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ط��ل��ح��ات  �أوًل: 
معرفتها قبل قر�ءة �لدليل وتت�صمن ما يلي:

1. ال�شاعة املكت�شبة: وحدة قيا�س عدد ال�شاعات 
التي يلقيها ع�شو هيئة التدري�س يف الأ�شبوع.

ل�شاعات  قيا�س  وح���دة  العملية:  ال�شاعة   .2
املخترب اأو ال�شاعات العملية اأو امليدانية التي 
يعقدها وي�شرف عليها ع�شو هيئة التدري�س 

يف الأ�شبوع.
مهام  يتوىل  ال��ذي  الق�شم  الت�شجيل:  ق�شم   .3
ما  وكل  درجاتهم،  ور�شد  الطلبة،  ت�شجيل 

يتعلق بذلك من واجبات.
يقدمه  الذي  المتحان  التكميلي:  المتحان   .4

الطالب يف مقرر كان قد ر�شب فيه. 
5. امتحان اإعادة املقرر: المتحان الذي يقدمه 
الطالب يف مقرر اأعاد درا�شته ب�شبب ر�شوبه 

يف المتحان التكميلي. 
ال��ذي  الم��ت��ح��ان  املكتمل:  غ��ري  الم��ت��ح��ان   .6
ف��ي��ه عن  تغيب  م��ق��رر  ال��ط��ال��ب يف  ي��ق��دم��ه 

المتحان النهائي، بعذر م�شروع.
7. املعدل الرتاكمي الف�شلي: هو معدل درجات 
اأو  جناحًا  الطالب  در�شها  التي  امل��ق��ررات 

ر�شوبًا يف الف�شل الدرا�شي. 
8. املعدل الرتاكمي العام: معدل درجات جميع 
اأو  جناحًا  الطالب  در�شها  التي  امل��ق��ررات 

ر�شوبًا حتى تاريخ ح�شاب ذلك املعدل.

بالكلية  �ل��ق��ب��ول  ���ص��روط  ث��ان��ي��اً: 
وتت�صمن:

ق��ط��ري  امل��ت��ق��دم  ي���ك���ون  اأن   
اإىل   17 من  وعمره  اجلن�شية، 
21 �شنة، وحا�شاًل على �شهادة 
ح�شب  ال��ث��ان��وي��ة  ال���درا����ش���ة 
امل��ع��دلت امل��ط��ل��وب��ة، واج��ت��از 

الختبارات املقررة.
و�أ�ص�ص، وخطو�ت  توقيت،  ثالثاً: 
�لتخ�ص�ص  وت��غ��ي��ر  �خ��ت��ي��ار 
ل������درج������ة �ل����ب����ك����ال����وري����و�����ص 

وتت�صمن:
البكالوريو�س  لدرجة  التخ�ش�س  اختيار  يتم    .1
لحتياج  وفقًا  الأوىل،  الدرا�شية  ال�شنة  بعد 
اجلهة املوِفدة. وال�شروط التي يحددها الق�شم 

العلمي املخت�س، ورغبة الطالب )ما اأمكن(.
اأ�شا�شية  خطوات  لتباع  الطالب  توجيه  يتم   .2
بطريقة  تخ�ش�شه  اخ��ت��ي��ار  على  مل�شاعدته 
احرتافية بحيث تتالءم موا�شفاته ال�شخ�شية 
تخرجه  بعد  ميار�شه  �شوف  ال��ذي  العمل  م��ع 
�شعوره  احتمالية  وتقلل  التخ�ش�س،  ه��ذا  يف 

باحلزن والأ�شى لحقا نتيجة ل�شوء اختياره.
خ��الل  التخ�ش�س  تغيري  ط��ل��ب  ت��ق��دمي  ي��ت��م   .3
اأ�شبوعني، ومن ثم النظر فيه وفقًا لالأ�ش�س التي 
تعتمدها الكلية، ول يجوز تغيري التخ�ش�س بعد 

انتهاء هذه املدة.
ر�بعاً: �صروط �حل�صول على درجة �لبكالوريو�ص 
بالكلية  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  �أح����د  يف 

وتت�صمن:
1. اجتياز 120 �شاعة مكت�شبة مكونة من:

- 51 �شاعة متطلبات عامة )45 �شاعة اجبارية 
+ 6 �شاعات اختيارية(؛

69 �شاعة متطلبات ق�شم )60 �شاعة اإجبارية   -
+ 9 �شاعات اختيارية(.

عن  التخرج  عند  ال��رتاك��م��ي  امل��ع��دل  يقل  األ   .2
.)1.5(

خام�صاً: �خلطط �لدر��صية لالأق�صام �لعلمية وما 
تت�صمنه من مقرر�ت و�صاعات معتمدة:

خالل  اجتيازها  الطالب  على  ال��واج��ب  م��ن   
ي�شبح  لكي  الكلية  يف  الأك��ادمي��ي��ة  م�شريته 
يف  البكالوريو�س  درجة  على  للح�شول  موؤهاًل 
القانون، اأو الإدارة، اأو املحا�شبة، اأو تكنولوجيا 

املعلومات، اأو العالقات الدولية.
�صاد�صاً: نظام �لر�صاد �لأكادميي:

واأهميته،  النظام  هذا  عن  معلومات  ويت�شمن 
واأه���داف���ه، وم��ا يتعلق ب��ه م��ن ق��واع��د ول��وائ��ح 
البيئة  يف  الن���دم���اج  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ت�شاعد 
والجتماعي  النف�شي  والتكيف  التعليمية، 

والعلمي مع النظام الف�شلي.
�صابعاً: �للو�ئح �لأكادميية:

الأكادميية،  الطالب  م�شرية  تنظم  التي  هي   
الأك���ادمي���ي  امل��ع��دل  اح��ت�����ش��اب  كيفية  وت��ب��ني 
الف�شل  و����ش���روط  وال��ف�����ش��ل��ي،  ال���رتاك���م���ي 
خماطر  اأي�شًا  وتبني  الكلية.  من  الأك��ادمي��ي 
توؤدي  التي  والأ�شباب  الأكادميية،  الإن���ذارات 
التي  الو�شائل  وتقدم  فيها،  الطالب  وقوع  اإىل 

ت�شاعده على جتنبها.
ثامناً: �صروط �لدخول يف قائمة �ملتفوقني:

وتت�شمن �شروط الدخول يف قائمة قائد الكلية 
للتفوق، وقائمة قائد جناح التدريب الع�شكري 
ال�شئون  عميد  وق��ائ��م��ة  ال��ع�����ش��ك��ري،  للتفوق 

الأكادميية للتفوق الأكادميي.

جديد األقسام األكاديمية
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الأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��وؤون  ع��م��ادة  �شيا�شة  م��ع  متا�شيا 
ميدانية،  ب��خ��ربات  الطلبة  ت��زوي��د  اإىل  ال��داع��ي��ة 
زي���ارات  تنظيم  مت  الإدارة  ق�شم  م��ن  ومب��ب��ادرة 
ق�شم  طلبة  منها  ا�شتفاد  تدريبية  وور���س  ميدانية 
عام  ادارة   14 الدفعة  طلبة  ق��ام  حيث  الدارة. 
ور�شة  قطرحل�شور  جامعة  ملكتبة  ميدانية  بزيارة 
البيانات  ق��واع��د  ا�شتخدام  كيفية  ع��ن  تدريبية 
وذلك  قطر  جامعة  مبكتبة  املتوفرة  اللكرتونية 
بتاريخ 2015/11/01 و04-11-2015. ولقد ن�شط 
بي�شاوي.  احلكيم  عبد  ال�شتاذ  التدريبية  الور�شة 
البحث عن  الور�شة على  الطلبة خالل  حيث مترن 
م�شادر املعلومات با�شتعمال تقنيات دقيقة وفعالة. 
ولقد مت تدريب الطلبة على البحث يف مواقع املنهل، 

املعرفة، اأ�شكزاد )Askzed(، دار الكنوز.

للرائد/ خمي�س  اأخ��رى، مت توجيه دعوة   من جهة 
عن  حم��ا���ش��رة  لع��ط��اء  امل��ري��خ��ي  خمي�س  حممد 
ع��ام   الإدارة  لطلبة  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ق����درات  ب��ن��اء 
ال�شلوك  مقرر  �شمن  وذلك  ع�شر،  الرابعة  الدفعة 
حما�شرته  يف  املحا�شر  تطرق  وق��د  التنظيمي. 
عّدة  اىل  الأربعاء 2015/12/02  يوم  التي عقدت 
العمل.  فريق  قدرات  بناء  تتعلق  مهمة  مو�شوعات 
ا�شت�شاف  العملي  اجلانب  ولتعزيز  لذلك  ا�شافة 
ق�شم الإدارة ال�شيد الأ�شتاذ/  حممد قدوره - خبري 
الأ�شواق املاليه ببور�شة قطر -  الذي تناول عر�شا 
منذ  اإجنازاتها  و  املالية  ل��الأوراق  قطر  �شوق  حول 
ن�شاأتها من حيث تطور عدد ال�شركات وتطور روؤو�س 
املالية،  ل���الأوراق  ال��ت��داول  نظام  تطور  اأم��وال��ه��ا،  
العاملية.  ال���ش��واق  ملنظمة  قطر  �شوق  وان�شمام 

كذلك تناولت املحا�شرة ت�شنيفات الدوات املالية 
املتداولة يف ال�شوق املايل واآليات التدوال. 

قبول  مت  فقد  العلمي  البحث  يخ�س  م��ا  يف  اأّم���ا 
بعنوان  العزيز  عبد  حممد  ول��ي��د  للدكتور  بحث 
 International capital market linkages:  A synthesis“
جملة  يف  ن�شرة  �شيتم  حيث    ”of prior literature

International Journal of Banking and Finance   يف 

حجازي  زك��ري��ا  ال��دك��ت��ور  ق��دم  كما   .2016 ع���ام  
بحث  ورق��ة  ا�شماعيل  حممد  ال��دك��ت��ور  مب�شاركة 
 Repurchase agreements and“ مبلتقى الدويل بعنوان
 their Sharia  compliant alternatives. An analytical

  .perspective within liquidity management context

 Kuala Lumpur international business وذلك مبوؤمتر
.and social science research conference 2015

قسم اإلدارة

من  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  من  ع����دد  ق����ام 
ق�شم القانون بامل�شاركة يف الدورة التدريبية الت���ي 
قط���ر  الإن�شان يف  الوطنية حلقوق  اللجنة  اأقامتها 
بالتع����اون  للعمال(  الدولية  احلماية  )اآليات  حول 
يف  املقامة  ليون  بجامعة  الإن�شان  حقوق  معهد  مع 

الدوحة 9-10 نوفمرب 2015. 
املحامني  مبوؤمتر  كذلك  القانون  ق�شم  �شارك  كما 
الذي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  واملحكمني 
قانونية  ب��ي��ئ��ة  ع��ن��وان  حت��ت  ال���دوح���ة  يف  امل��ق��ام 
ا�شتثمارية واعدة وذلك يف 19-20 دي�شمرب2015 و 
كما مت اختيار الدكتور اأنور حممد �شدقي امل�شاعدة 
القانون  امل�شارك يف ق�شم  القانون اجلنائي  اأ�شتاذ 
املخدرات  ملكافحة  املتحدة  الأمم  مكتب  قبل  من 
للدول  ممثاًل  ع�شوا  ليكون   )UNODC( واجلرمية 
العاملي  م�شروعها  يف  العربية  باللغة  الناطقة 
 Anti-Corruption( الف�شاد  ملكافحة  الأك��ادمي��ي 
�شارك  ذل��ك  اإط���ار  ويف   ،)Academic Initiative

الدكت�����ور امل�شاعدة بتاري����خ 29-31 اأكتوبر 2015 
بورقة عم���ل يف الندوة الأكادميية العلمية ملكافحة 
التي   academic anti-corruption symposium الف�شاد 

اأقامه�����ا مكتب الأمم املتحدة ملكافح���ة املخ����درات 
مكت���ب  مع  بالتع����اون   )UNODC( واجلرمي�����ة 
يف  واجل��رمي��ة  امل��خ��درات  ملكافحة  املتحدة  الأمم 
مو�شكو  ومعهد  اإفريقيا  و�شمال  والأو�شط  ال�شرق 
يف   )MGIMO( ج��ام��ع��ة  يف  ال��دول��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات 
مو�شكو برو�شيا. كم�ا �شارك يف العديد من الأوراق 
عقدتها  التي  امل��وؤمت��رات  من  العديد  يف  البحثية 
خالل  قطر  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
حممد  الدكتور  �شارك  وكذلك  ال�شابقة،  الفرتة 
عرفان اخلطيب اأ�شتاذ القانون املدين امل�شارك يف 
موؤمتر تفعيل قواعد القانون الدويل يف زمن احلرب 
ب���الأردن  عجلون  جامعة  يف  انعقد  ال��ذي  وال�شلم 
حول  بحثية  بورقة  وذل��ك   2015/11/24 بتاريخ 
ال�شادر  الإن�شان  الإعالن اخلليجي حلقوق  طبيعة 

يف العام 2104. 
طلبة  من  العديد  بحوث  على  ي�شرف  حاليًا  وه����و 
ال�شندوق  مع  بالتعاون  جتري  التي  القانون  ق�شم 
على  املوافقة  متت  كما  و  العلمي  للبحث  القطري 
اأ�شتاذ  داود  اإبراهيم  للدكتور  بحثيني  ن�شر  قب����ول 
حيث  القانون،  ق�شم  يف  امل�شارك  امل��دين  القانون 

والتعبري  ال����راأي  يف  “احلق  ع��ن��وان:  الأول  حمل 
مقارنة”.  درا���ش��ة  ال�شمعة،  يف  باحلق  وعالقته 
ال�شخ�شية  للبيانات  القانونية  “احلماية  والثاين: 
م��ن م��ن��ظ��ور احل�����������ق يف اخل�����ش��و���ش��ي��ة، درا���ش��ة 
العديد  على  ال��دك��ت��ور  ي�شرف  ك��ذل��ك  مقارنة”. 
القانونني  الباحثني  يح�شرها  التي  البحوث  من 
بدولة  والق�شائية  القانونية  الدرا�شات  مركز  يف 
اأحمد  كلية  بني  التعاون  اإط��ار  ويف  وكذلك،  قطر، 
القانونية  الدرا�شات  ومركز  الع�شكرية  حممد  بن 
اإ�شماع����يل،  �شعيد  حممد  الدكتور  قام  والق�شائية 
الق�شم،  يف  امل�ش����اعد  التجاري  القانون  اأ�شتاذ 
بالإ�شراف على بحث قانوين بعنوان “الخت�شا�س 
الإلكرتونية  بالعقود  باملنازعات اخلا�شة  الق�شائي 
التدريبية  ال��دورة  �شمن  قانونية  لباحثة  الدولية” 
الثالثة ع�ش����ر للباحثني القانونيني اجلدد. كما قدم 
حملت  بامل�شاركة  بحثية  ورق��ة  اإ�شماعيل  الدكتور 
ال�شرعية،  وبدائلها  ال�شراء  اإعادة  اتفاقية  عنوان: 
يف  وذل��ك  ال�شيولة”  اإط���ار  يف  حتليلية  درا�ش����ة 
موؤمتر كوالملبور الدويل لبحوث العلوم الجتماعية 

والأعمال الذي انعقد يف ماليزيا يف العام 2015.
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على  حالّيا  حامدي  الح  ال�شّ حمّمد  الّدكتور  يعمل 
القطرّي  ندوق  ال�شّ قبل  من  ممّولني  م�شروعني 
الأولوّيات  برنامج  اإطار  يف  العلمّي  البحث  لرعاية 

:) NPRP ( الوطنّية للبحث العلمّي
امل�شروع الأّول بعنوان: 

 »Formalization of Information Theories and Appli-
cation in Safety-critical Engineering Systems“

الباحثون:  وهو بامل�شاركة مع  د. عبد اجلليل حمّمد   
مع باحثني من جامعة كونكورديا )كندا( و اجلامعة 

الوطنّية للعلوم و الّتكنولوجيا )باك�شتان(.

 امل�شروع الّثاين بعنوان: 
 » Project Title: Design Requirements: Capability-
Driven Requirements Engineering with Application 
on i-Doha for the 2022 World Cup“

غّنام  عدنان  د.  و  م��ع   بامل�شاركة  وه��و  الباحثون:  
)الوليات  وي�شت فريجينيا  باحثني من جامعة  مع 
)اليونان(  اأثينا  هاروكوبيو  جامعة  و  املتحدة( 

وجامعة بريزيت )فل�شطني(.
قبول بحث علمي للدكتور عالء اجلنابي يف املجلة 

العلمية للكلية:

”Current Practices and Actual Barriers of Adopt-
ing Internet Banking: A Survey Study“، Journal of 
Ahmed Bin Mohammed Military College )JAMMC( 
Accepted 2015. 

كذلك  الإ�شراف واملتابعة على اإجناز نظام البطاقة 
النوعية على موقع الكلية الإلكرتوين بحيث ي�شتطيع 
اأي مر�شح الإطالع على بطاقته النوعية والدرجات 
التي ح�شل عليها يف نهاية كل ف�شل درا�شي حمدثة 
من قبل ق�شم الت�شجيل. وقد اأ�شرف على هذا العمل 
والدكتور  بولعرا�س  املالك  عبد  الدكتور  من  ك��اًل 

يا�شر التيجاين.

قسم نظم معلومات الحاسوب

جديد األقسام األكاديمية

املال  يو�شف  �شالح   / الأ�شت�اذ  الق�شم  ا�شت�ش��اف 
اإدارة  يف  ال�شيا�شات  ل�شئون  املدي�ر  م�شاع���د   -
بدولة  املالية  بوزارة  وال�شرائب  العامة  الي��رادات 
قطر«؛  يف  »ال�شرائب  بعنوان:  ن��دوة  يف   – قطر 
حيث حت��دث ع��ن اأه��م��ي��ة ال�����ش��رائ��ب، واأن��واع��ه��ا، 
واأهدافها، والقواعد املنظمة لها، قانون ال�شرائب 
ال�شريبي،  للتكليف  الت�شجيل  اإج��راءات  قطر،  يف 
الربط ال�شريبي، العقوبات املفرو�شة على املكلف، 
اتفاقية  ال�شريبي،  الزدواج  جتنب  واتفاقيات 
ال�شريبية  واملنظمات  ال�شريبي،  المتثال  حت�شني 

الدولية.
اإدارة  ق�شم  ورئي�س  املحا�شبة  ق�شم  رئي�س  اجتمع 
الأعمال مع اإدارة مدر�شة العلوم امل�شرفية للبنات 
يف  الكلية  خ���ربات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اأوج���ه  لبحث 

جمالت تنظيم اللوائح الأكادميية وتطوير اخلطط 
الدرا�شية للمدر�شة.

املتناهية  امل�شروعات  متويل  موؤمتر  يف  امل�شاركة 
والقت�شاد  الإدارة  كلية  نظمته  ال���ذي  ال�شغر 
2015/11/2؛  املوافق  الإثنني  يوم  قطر  بجامعة 
حيث مثل الق�شم كل من الدكتور / جالل العطار – 
رئي�س الق�شم – والأ�شتاذ الدكتور / اأحمد يو�شف 

والدكتور / فتحي الزوبيك.
 – الزوبيك  فتحي   / الدكتور  امل�شاهمة من خالل 
مقرر  تدري�س  يف   - بالق�شم  التدري�س  هيئة  ع�شو 
بالدوحة  املجتمع  كلية  لطالب  املالية  املحا�شبة 

خالل الف�شل احلايل خريف 2015. 
بني  امل�شرتك  للتعاون  تتويجًا  امل�شاهمة  هذه  وتاأتي 

كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية والكلية.

ال�شيد   / ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الق�شم  ا�شت�شاف 
ال�شيفي ليقدم ندوة بعنوان »التحديات التي تواجه 
التعاون  جمل�س  دول  يف  امل��ال  واأ���ش��واق  البور�شات 
اخلليجي« وذلك يوم الأربعاء املوافق 2015/12/2 
بالق�شم  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  ح�شرها  وق��د 

وط����الب الدفع����ة 12 والدفعة 13. 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 
التع���اون  جمل�س  دول  يف  املال  واأ�شواق  البور�شات 
ه��ذه  يف  الأج���ان���ب  ا�شتثم���ارات  ه��ي  اخلليجي 
الأ�شواق دون خ�شوعهم لأية قيود اأو �شوابط. واأكد 
اأهمية ن�شر الوعي بني ال�شباب القطري حول  على 
ا�شتثمار  اإىل  تقود  التي  الطرق  الأ�شاليب  اأف�شل 
موارد  على  ويحافظ  الأ�شواق  هذه  يف  واآمن  مربح 

الدولة.

قسم المحاسبة
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يوا�شل ق�شم املتطلبات العامة اإجناز مهامه العلمية 
بكلية  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��وؤون  بعمادة  والأك��ادمي��ي��ة، 
خريف  ف�شل  خالل  الع�شكرية،  حممد  بن  اأحمد 
 12 ع��دد  اإ�شافة  متت  اأن��ه  بالذكر  ويجدر   ،2015
�شاعة مكت�شبة )4 مقررات درا�شية( اإىل مقررات 
الإجمالية  ال�شاعات  ف�شارت  العامة،  املتطلبات 
 51 الأكادميي  الربنامج  �شمن  العامة  للمتطلبات 
يف  مكت�شبة،  �شاعة   39 من  ب��دًل  مكت�شبة،  �شاعة 
الرابعة  الدفعة  على  ذل��ك  تطبيق  ومت  ال�شابق، 

ع�شرة وما بعدها.  
الدرا�شي  الف�شل  هذا  خالل  الق�شم  ا�شتقبل  كما 
)خريف 2015( عددًا من الأ�شاتذة الزائرين من 

مدار�س علمية واأكادميية متنوعة، وهم: 
الدكتور مبخوت بودواية من اجلمهورية اجلزائرية 
احلديث  قطر  ت��اري��خ  م��ق��رر  لتدري�س  ال�شقيقة؛ 

ع�شرة.  الثالثة  الدفعة  ط��الب  جلميع  واملعا�شر، 
وال��دك��ت��ور ح��ي��در ع��ل��ي م��ن ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ودان 
وامل�شوؤولية  الأخ����الق  م��ق��رر  لتدري�س  ال�شقيقة؛ 

الجتماعية لطالب الدفعة الثالثة ع�شرة.
والدكتور جمال ولد اخلليل من جمهورية موريتانيا 
لطالب  العربية  اللغة  مقرر  لتدري�س  ال�شقيقة؛ 
الدفعة الرابعة ع�شرة. ويف اإطار التعاون املتميز بني 
كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية وجامعة قطر، فقد 
الدكتور  انتداب  الدرا�شي  الف�شل  هذا  خالل  مت 
معني �شادق من كلية الآداب والعلوم/ جامعة قطر؛ 
لتدري�س مقرر احل�شارة العربية الإ�شالمية لطالب 

الدفعة الثانية ع�شرة. 
واملجتمعية  العلمية  الق�شم  اأن�شطة  جانب  ويف   
القت�شاد  اأ�شتاذ  علي  يعقوب  الدكتور  �شارك  فقد 
انخفا�س  ت��داع��ي��ات  مبنتدى  بالق�شم،  امل�����ش��ارك 

نظمه  ال��ذي  رة،  امل�شدِّ ال��دول  على  النفط  اأ�شعار 
ال�شيا�شات  ودرا����ش���ة  ل��الأب��ح��اث  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز 

بالدوحة خالل نوفمرب 2015. 
امليدانية  ال��زي��ارات  على  الق�شم  حر�س  اإط��ار  ويف 
لطالب  الأكادميية،  بالتخ�ش�شات  ال�شلة  ذات 
ب�شحبة  علي  يعقوب  ال��دك��ت��ور  ق��ام  فقد  الكلية، 
الدفعة  ال��ك��ل��ي م��ن  م��ق��رر الق��ت�����ش��اد  ط��الب��ه يف 
مقر  ب��زي��ارة  املحا�شبة،  تخ�ش�س  ع�شرة  الثالثة 
لهم  والإح�شاء، وقدمت  التنموي  التخطيط  وزارة 
الوزارة حما�شرة عن روؤية قطر 2030 وخطة قطر 
– 2016، وذلك كله كن�شاط  الإ�شرتاتيجية 2011 
ميداين له اأهمية كبرية يف تدري�س املقرر؛ من حيث 
التطبيقي  العملي  باجلانب  النظري  اجلانب  ربط 
العملية  يخدم  مبا  املقرر  مبو�شوعات  العالقة  ذي 

التعليمة والأكادميية.

قسم المتطلبات العامة

طالب  من  وافيا  ن�شيبا  ونال  الق�ش���م  تو�شع  لق���د 
الأق�شام  ببقي����ة  مقارنة  ع�شر  ال��راب��ع��ة  الدفعة 
من  جم��م��وع��ت��ان  ل��ه  فا�شبح  الكلية  ف��ى  الأخ����رى 
واحدة  مبجموعة  مقارنة  اجلديدة  الدفعة  طالب 
موؤ�ش����را  ك��ان  القبال  وه��ذا  ال�شابقة  الدفعة  من 
لل�شمع����ة الطيبة التى حظى بها الق�شم الوليد بي�����ن 

اأف������راد ا�ش����رة الكلي�����ة. 

اإن�شم للق�شم الدكتور املربوك خليفة كرفاع ا�شتاذ 
الربيطانية  اأك�شرت  جامع�����ة  من  الدولية  العالقات 
ومقرر  املقارنة  ال�شيا�شية  النظ�����م  مقرر  لتدري�س 
ه�����ذا  ف��ى  ك��ذل��ك  اخل��ارج��ي��ة.  ال�شيا�شة  م��دخ��ل 
ال��ف�����ش��ل ق���ام ال��ق�����ش��م ب��ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن�����ش��اط��ات 
املختلف���ة  الدولة  ملوؤ�ش�شات  الطالبية  وال��زي��ارات 
بهذه  اآخ��ر  مو�ش����ع  فى  تف�شي�����ال  �شتظهر  والتى 

الق�شم  خطة  اأه���داف  مع  ومتا�شيا  حاليا  املجلة. 
فعال،  اأكادمييا  تدريبا  مدربة  كفاءات  تخريج  فى 
الزيارات  الق�شم على تطوير مقرتح خطة  يعك�����ف 
الكادميية اخلارجية والتى تنق�شم اىل رحلتني فى 
العام الكادميى، الأوىل اإقليمية والثانية ذات طابع 
والتطبيقية  العملية  الناحية  لإث���راء  وذل��ك  دوىل 

لطالب العالقات الدولية.

قسم العالقات الدولية
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باملفاهيم  التطبيقي  اجلانب  ربط  اإطار  يف 
ق�شم  ع�شرة  الثالثة  الدفعه  قامت  والنظريات، 
الإدارة �شباح يوم الحد  املوافق 15 نوفمرب 2015 
باإجراء زياره ميدانيه لبور�شة قطر لالأوراق املاليه.  
الدكتور  الكادميي  اجلانب  من  الطالب  رافق  وقد 
الع�شكري  اجلانب  ومن  العزيز  عبد  حممد  وليد   /
املالزم/  �شعيل املهندي، وقد �شملت اأجنده الزيارة 

ال�شيد  بها  قام  تف�شيليه  حما�شرة  اإىل  ال�شتماع 
املالية  الأ�شواق  خبري  قدوره  حممد  ال�شتاذ/ 
ببور�شة قطر و تطرقت املحا�شرة اإىل احلديث عن 
املتبعة  القوانني  و  املالية،  لل�شوق  التاريخي  التطور 
املفاهيم  املالية.  الو�شاطة  �شركات  عمل  لتنظيم  
الهيكل  وال�شندات،  والأ�شهم  املال  براأ�س  املتعلقة 
التي  املتعددة  والأن�شطة  قطر  لبور�شة  التنظيمي 

تتم من خاللها وحتت اإ�شرافها، كما �شملت الزيارة 
اأي�شا اإجراء جوله ميدانيه للقطاعات املختلفه داخل 
البور�شه والتعرف علي كيفيه الن�شر اللحظي لأ�شعار 
وكميات  الوراق املاليه التي يجري التعامل عليها يف 
�شا�شات التدوال، وقد اأبدى الطالب �شعادتهم بهذه 
الزيارة التي اأثرت اجلانب التطبيقي لديهم وعمقت 

املفاهيم والنظريات التي تعلموها. 

العملي  اجلانب  مع  النظري  اجلانب  ربط  اإطار  يف 
من �شمن اخلطة الدرا�شية ملقرر املحا�شبة املن�شاآت 
املحا�شبة  ق�شم  ع�شرة  الثانية  الدفعة  قامت  املالية 
اأكتوبر 2015 باإجراء  �شباح يوم الثنني املوافق 26 
رافق  وقد  املركزي.   قطر  مل�شرف  ميدانيه  زيارة 
املقرر  اأ�شتاذ  الأكادميي  اجلانب  من  املر�شحني 
الع�شكري  اجلانب  ومن  الزوبيك   فتحي   / الدكتور 

ال�شتقبال  كان يف  املهندي،  حيث  �شعيل  املالزم/  
ال�شيد حممد بن جا�شم الكواري مدير اإدارة الدين 
رحب  الذي  والإ�شدار  امل�شرفية  وال�شوؤون  العام 
�شمل  حيث  الزيارة  برنامج  واأو�شح  باحل�شور 
ال�شتماع اإىل حما�شرة تف�شيلية حول م�شرف قطر 
ب�شكل عام واإدارة الدين العام ب�شكل خا�س مت�شمنة 
الإجراءات املتبعة يف غرفة املقا�شة داخل امل�شرف. 

لبع�س  ميدانيه  جولة  اأي�شًا  الزيارة  �شملت  كما 
على  للتعرف  امل�شرف  داخل  والأق�شام  الإدارات 
ختام  ويف  واملحا�شبية،  الإدارية  الإجراءات  بع�س 
والتقدير  ال�شكر  خال�س  الكلية  وفد  قدم  الزيارة 
لإدارة امل�شرف ب�شكل عام واإدارة الدين العام على 
تو�شيحات  من  قدموه  ما  وعلى  ال�شتقبال  حفاوة 

ومعلومات عن امل�شرف واأهم الأعمال املنوطة به.

زيارات ميدانية

طالب الكلية في زيارة لسوق قطر لألوراق المالية ومصرف قطر المركزي
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�شارك طالب القانون من الدفعة الرابعة ع�شرة  يف 
اخلا�شة  بالت�شريعات  »التعريف  التدريبية  الدورة 
دولة  يف  تطبيقها  واآلية  بالب�شر  الجتار  مبكافحة 
قطر« التي عقدتها اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان 
حيث  اللجنة  مقر  يف   2015 نوفمرب   30-29 بتاريخ 
حول  املحا�شرات  من  جمموعة  الدورة  ت�شمنت 
والتعرف  الن�شان  حلقوق  الدويل  للقانون  مدخل 
واجراءات  بالب�شر  الجتار  حالت  عن  والك�شف 
الجتار  ل�شحايا  والجتماعية  الق�شائية  احلماية 
بالب�شر  الجتار  قانون  تطبيق  واآليات  بالب�شر، 
بالب�شر(  الجتار  جرائم  يف  اجلنائية  )الدعوة 
بالإ�شافة لدرا�شات حالت واأف�شل املمار�شات حول 

هذا املو�شوع. 
القانون  مقرر  من  كجزء  الطالب  م�شاركة  وتاأتي 

على  الق�شم  حر�س  ومن  العام،  الق�شم  اجلنائي 
العملي،  باجلانب  للطالب  النظري  اجلانب  ربط 
اأكادميية  لتجربة  الطالب  خو�س  اإىل  بالإ�شافة 

وعملية جديدة. 

من  الدورة  خالل  كبريًا  ح�شورًا  الطاب  اأبدى  وقد 
خالل اأ�شئلتهم ومناق�شاتهم التي كان لها اأكرب الأثر 
بن  اأحمد  طالب  كلية  عن  املميز  النطباع  ترك  يف 

حممد الع�شكرية.

وفي زيارة جامعة  قطر

طالب قسم القانون في زيارة للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

عام  اإدارة  ع�شرة  الرابعة  الدفعة  طلبة  قام 
بتاريخ  وذلك  قطر  جامعة  ملكتبة  ميدانية  بزيارة 
2015/11/01 )و04-11-2015( باإ�شراف كل من 
الدكتور بومدين قبايلي و الدكتور وليد حممد حيث 
جامعة  مكتبة  مدير  طرف  من  الور�شة  افتتاح  مت 
بن  اأحمد  كلية  بطلبة  رحب  و  ب�شري  عماد  د.  قطر 
حممد الع�شكرية. بعدها قدم الأ�شتاذ عبد احلكيم 
بي�شاوي عر�شا مف�شال عن كيفية البحث با�شتخدام 
املتوفرة مبكتبة جامعة  اللكرتونية  البيانات  قواعد 
قطر، وذلك مبخترب املكتبة. حيث مترن الطلبة على 
تقنيات  با�شتعمال  املعلومات  م�شادر  عن  البحث 

البحث  على  الطلبة  تدريب  مت  ولقد  وفعالة.  دقيقة 
دار   ،)Askzed( اأ�شكزاد  املعرفة،  املنهل،  مواقع  يف 

الكنوز.
زيارة  على  العطار  جالل   / الدكتور  اأ�شرف  كما 
تخ�ش�س  ع�شرة  الثانية  الدفعة  طالب  بها  قام 
بجامعة  والقت�شاد  الإدارة  كلية  اإىل  حما�شبة 
ا�شتمعوا  حيث   ،2015/11/23 الثنني  يوم  قطر 
البكالوريو�س  برامج  عن  وواٍف  مف�شل  �شرح  اإىل 
والدرا�شات العليا بالكلية خا�شًة برنامج املاج�شتري 
 CPA، مثل  املهنية  ال�شهادات  وبرامج  املحا�شبة،  يف 

اأتيحت  ولقد  املتنوعة.  التدريبية  والربامج   ،CMA

للطالب فر�شة كبرية للتحدث املبا�شر مع عميد كلية 
ل�شئون الطالب، ورئي�س  ونائبه  الإدارة والقت�شاد، 
العليا،  الدرا�شات  برامج  ومدير  املحا�شبة،  ق�شم 
الدورات  وبرامج  املهنية،  ال�شهادات  برامج  ومدير 
ومناق�شتهم  الطلبة،  تعليم  مركز  ومدير  التدريبية، 
وقد  باهتماماتهم.  التي حظيت  الأمور  يف كثري من 
وا�شتح�شانًا  اإٍيجابيًا  انطباعًا  الزيارة  هذه  تركت 
لدى الطالب؛ حيث عربوا عن �شعادتهم بالفقرات 

املتنوعة لربنامج الزيارة.
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مت������ت بع����ون اهلل الزيارة العلمي����ة لطالب الدفع���ة 
الثانية ع�شرة اخت�ش���ا�س قانون باإ�شراف الدكت����ور 
عماد قمينا�شي اأ�شت����اذ قانون املرافع������ات وامل����الزم 

فهد الرويلي  اإىل املجل�س الأعلى للق�ش�����اء.
 وق���د ا�ش���تقبلتنا الإدارة بحف���اوة وتك���رمي  متمثل���ة 
ب�شعادة القا�شي نا�شر بن �شلطان الع�شريي امل�شرف 
العام على ق�شاء التنفيذ و�ش���عادة امل�شت�شار �شام���ح 

�شلبي.
 وقد األقيت يف اللقاء ثالث حما�شرات  تتعلق مبقرر 

قانون املرافعات 2 ) التنفيذ اجلربي (.
 وقد �ش���رفنا بح�شوره �شعادة ال�ش���يد رئي�س املجل�س 
الأعل���ى للق�ش���اء رئي����س حمكم���ة التمييز القا�ش���ي 
حممود حممد العامري حيث حدثنا عن خ�شو�ش���ية 
التنظي���م الق�ش���ائي يف قطر واأهمية ق�ش���اء التنفيذ 
وق���د  تفاع���ل املر�ش���حون م���ع املحا�ش���رين كطلب���ة 

اأ�شحاب م�شتوى متميز.
املحكم���ة  قاع���ة  املر�ش���ح����ون يف   كم�������ا ح�ش������ر   
وا�ش���تمعوا ملحا�ش���رة من �ش���عادة القا�شي نا�شر بن 
�شلطان الع�شريي امل�شرف العام على ق�شاء التنفيذ، 
حي���ث مت ع����ر�س جمموع����ة من الأحكام والقرارات 

الق�شائية وال�شندات التنفيذية.
 واأختتمت الزيارة بحفل �شاي والتقطت خالله �شور 

تذكارية.

بناء عل���ى دعوة من غرفة جت���ارة قطر و مركزقطر 
الدويل للتوفي���ق والتحكيم،  قام ط���الب كلية اأحمد 
بن حممد الع�ش���كرية  الدفعة الثانية ع�شر من ق�شم 
القان���ون برفق���ة د. عم���اد قمينا�ش���ي اأ�ش���تاذ قانون 
املرافع���ات يف ق�ش���م القانون  بح�ش���ور الن���دوة التي 
اأقامه���ا مركزقطر الدويل للتوفي���ق والتحكيم وذلك 
يف مقر غرفة جتارة و�ش���ناعة قطر وذلك يوم الأحد 
املوافق 13/�ش���بتمرب/2015، وكان يف ا�شتقبال وفد 
الكلية �ش���عادة ال�ش���يخ ث���اين بن علي اآل ثاين ع�ش���و 
جمل�س اإدارة مركزقط���ر الدويل للتوفيق والتحكيم، 

وق���د ت�ش���منت الن���دوة حما�ش���رتنَي: الأوىل بعنوان 
: » الَتْحِكْي���م يِف ُمَناَزَع���ات ُعُق���ْود الًنْف���ط » القته���ا 
الدكت���ورة: فاطمة خالد حم�ش���ن من كلي���ة احلقوق 
جامع���ة الكوي���ت، والثانية بعنوان :  “ ُحُق���وْق املُلِكًية 
ْوِء الَقاُنون الَقَطِرْي” القاها الدكتور:  الِفْكِرًية يِف �شَ
ح�ش���ن ح�ش���ني الرباوي م���ن جامع���ة قطر.وقد متت 
م�ش���اركة وف���د الكلي���ة  يف الندوة مبداخ���الت علمية 
وفقهي���ة تتعل���ق مبوا�ش���يع الن���دوة كما ط���رح بع�س 
طلبتنا اأ�ش���ئلة تب�شر بامل�ش���توى الرفيع للمعلومة التي 

لديهم. 

وفي زيارة للمجلس األعلى للقضاء ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم

زيارات ميدانية

القانون  ق�شم  ع�شرة   الثالثة  الدفعة  مر�شحو  زار 
بن  اأحمد  كلية  يف  والثانية(  الأوىل  )املجموعتان 
املركزي،باإ�شراف  البلدي  املجل�س  الع�شكرية  حممد 
�شعيد  علي  مبارك  اأول  واملالزم  فخري  اآل  د.ب�شار 
املر�شحني  ا�شتقبال  يف  كان  وقد  املري،  العوامي 
�شعادة رئي�س املجل�س حممد بن حمود اآل �شايف،ونائب 
الرئي�س املهند�س حمد بن حلدان املهندي، والأمني 
حيث  املري،  اللخن  حمد  بن  جابر  للمجل�س  العام 
م�شريًا  باملر�شحني،  مرحبًا  الرئي�س  �شعادة  حتدث 
القطري. املجتمع  يف  للكلية  الطيبة  ال�شمعة  اإىل 

اأول  باإيجاز دور املجل�س - باعتباره  ثم بنّي �شعادته 
بيت للدميقراطية - يف ال�شوؤون البلدية املختلفة.كما 
حتدث الأمني العام للمجل�س عن دور الأمانة العامة 

اأعمالهم  يف  املجل�س  اأع�شاء  معاونة  يف  للمجل�س 
اأثناء  عر�س  للمجل�س.وقد  الفني  الدعم  وتقدمي 
اإىل  و�شعيه  ودوره  املجل�س  عن  وثائقي  فيلم  اللقاء 

حتقيق الروؤية ال�شرتاتيجية لدولة قطر، اأعقبه بعد 
ذلك  فتح باب النقا�س وال�شتف�شارات من املر�شحني 
للرئي�س والأمني العام اللذين تف�شال بالإجابة عليها.

طالب قسم القانون في زيارة للمجلس البلدي المركزي
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من  ع���دد  بتنظيم  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ق�شم  ق���ام 
القطرية  املوؤ�ش�شات  من  لعدد  امليدانية  ال��زي��ارات 
املوؤ�ش�شات ودورها  التعرف على طبيعة هذه  بغر�س 
يف احلياة العامة، بالإ�شافة اإىل غاية تعدد م�شادر 

التعلم لطلبة ق�شم العالقات الدولية. 
ال���وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  زي���ارة  مت��ت  حيث 
البوعينني  العزيز  عبد  ال�شيد  قام  حيث  القطري، 
الفتوى والت�شريع بتعريف الطلبة بطبيعة  من دائرة 
يف  الأم��ري  و�شالحيات  القطري  ال�شيا�شي  النظام 
الأحوال العادية والظروف ال�شتثنائية، و�شالحيات 
ودوره  والت��ف��اق��ي��ات،  امل��ع��اه��دات  توقيع  يف  الأم���ري 
مع  العالقة  طبيعة  كذلك  ال�شلطات،  ب��ني  كحكم 
ال�شورى وجمل�س  الخري وخا�شة جمل�س  ال�شلطات 
زي��ارة   2015/11/  25 بتاريخ  متت  كما  ال���وزراء، 
ح�شن  ال��دك��ت��ور  ق��دم  حيث  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي،  املعهد 
اخلارجية  وزارة  حول  عر�شًا  املعهد  مدير  املهندي 
املتدفقة  املعلومات  ا�شتقبال  ونقطة  م�شدر  بكونها 
من حول العامل، وبو�شفها م�شرًيا مف�شاًل للمعلومات 

ال���ع���الق���ات  جم������ال  يف 
اإىل  و����ش���ول  ال���دول���ي���ة، 
كم�شاهم  بها  التعريف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة  و�����ش����ع  يف 
اخل���ارج���ي���ة ال��ق��ط��ري��ة. 
ح�شن  ال�شيد  تناول  كما 
امل����ه����ن����دي ال���ت���ع���ري���ف 
التي  ب��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ت���ن���ت���ه���ج���ه���ا ق����ط����ر يف 
�شيا�شتها اخلارجية والتي 
ا�شرتاتيجية  اأبرزها  من 

ح�شن  وا�شرتاتيجية  الكربى  القوى  مع  التحالفات 
اجلوار، وا�شرتاتيجية بناء ال�شورة الذهنية. 

املكتبة  زي���ارة   2015/12/02 بتاريخ  مت  ك��ذل��ك، 
عبد  الدكتور  قدم  حيث  قطر،  جامعة  يف  املركزية 
قطر  جامعة  مكتبة  عن  تعريفًا  الب�شاوي  احلكيم 
تت�شكل منها املكتبة وطبيعة  التي  الأق�شام  من حيث 
املحتوى من حيث عدد الكتب واملخطوطات ونوعيتها. 

وبخا�شة  ال�شتعارة  باآليات  بالتعريف  ق��ام  كذلك 
قام  كذك  الع�شكرية.  حممد  بن  اأحمد  كلية  لطلبة 
حيث  من  للمكتبة  اللكرتونية  باخلدمات  بالتعريف 
اللكرتوين  املكتبة  موقع  على  ح�شاب  فتح  اإمكانية 
املحكمة  العلمية  واملقالت  الكتب  بتحميل  والقيام 
املتاحة من املجالت العلمية التي تتعاون مع املكتبة، 
وقد متت هذه الزيارة باإ�شراف الدكتور مالذ الأغا 
والدكتور ح�شن الرباري من ق�شم العالقات الدولية.

طالب قسم العالقات الدولية في زيارات متعددة لوزارات وإدارات الدولة في قطر 

�شعيد  اأحمد  الدكتور  مبرافقة  و  معلومات  نظم   13 الدفعة  مر�شحو  زار   2015  /11/5 بتاريخ 
حممد مديرية نظم املعلومات يف القيادة العامة للقوات امل�شلحة، و كان يف ا�شتقبالهم العقيد 
حممد قران املن�شوري والدكتور اأبو بكر.مت اإجراء عرو�س ت�شميم وت�شغيل جمموعة من اأنظمة 
املعلومات )خدمات طلب امل�شاعدة، و ال�شيطرة على اخلزين و امل�شتودعات(، كما متت مناق�شة 
الأنظمة  ا�شتخدام هذه  و  ت�شغيل  اإمكانية  و  الفنية  التفا�شيل  بع�س  النظمة حول  مطوري هذه 
وقد  النظمة،  هذه  مثل  حتتاج  التي  امل�شتودعات  من  العديد  هنالك  و  �شيما  ل  الكلية،  �شمن 
وت�شميم  يدر�شونها )حتليل  التي  املقررات  ربط  الزيارة يف  هذه  من  كثريًا  املر�شحون  اأ�شتفاد 
تعرفوا على مديرية  والعملي، كما  التطبيقي  و هند�شة الربجميات( باجلانب  املعلومات،  نظم 
نظم املعلومات و خططها يف جمال تطوير وت�شغيل انظمة املعلومات والتي متثل بيئة العمل التي 

ت�شتقطب خريجي ق�شم نظم املعلومات بالكلية.

طلبة قسم نظم المعلومات
 في زيارة للقيادة العامة للقوات المسلحة القطرية

طالب قسم المحاسبة
 يزرون وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

بزيارة  املحا�شبة  تخ�ش�س  ع�شر  الثالثة  الدفعة  ط��الب  ق��ام 
الربعاء  ي��وم  والإح�����ش��اء  التنموي  التخطيط  ل���وزارة  ميدانية 

املوافق الثامن ع�شر من �شهر نوفمرب 2015.
للم�شروعات  التخطيط  كيفية  علي  للتعرف  الزيارة  هدفت  وقد 
واملوؤ�شرات  القومي  الناجت  ح�شابات  اإع���داد  وكيفية  التنموية 
القت�شادية الكلية لالقت�شاد القطري، وكانت الزيارة با�شراف 
تركي  امل��الزم/  الطالب  وراف��ق  جانقي  علي  يعقوب  الدكتور/ 
عو�س  الدكتور  بوا�شطة  حما�شرة  للطالب  قدمت  الدو�شري. 
قطر  روؤي���ة  ح��ول  ال���وزارة  يف  امل�شت�شار   - اأح��م��د  حممد  اجليد 
بوا�شطة  حما�شرة  اأي�شا  قدمت  كما  الوطنية،  وا�شرتاتيجيتها 
ال�شيد/ حمد العذبة – مدير اإدارة متابعة تنفيذ ال�شرتاتيجية 
وكيفية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإع��داد  يف  املتبعة  املنهجية  حول 

تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. 
وقد  احتوت املحا�شرتان على معلومات قيمة عن ال�شرتاتيجية 
الوطنية واجاب املحا�شران يف النهاية على ا�شئلة الطالب حول 

روؤية قطر وا�شرتاتيجيتها الوطنية.
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ندوات وورش عمل 

قام نادي اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية يف يوم ال�شبت 
املوافق 5 دي�شمرب 2015 م  بعقد �شالونه الثقايف الأول الذي ا�شت�شاف الدكتور 
اأو�شح  والإعالم، حيث  الثقافة  بني  العالقة  متحدثا عن  ال�شر  تاج  الطيب  اأمري 
ثم  اأطيافها.  بكافة  املجتمعات  تنوير  به كل منهما يف  يقوم  الذي  املتبادل  الدور 
عرج ال�شيف الدكتور اإىل ك�شف النقاب عن الواقع العربي ثقافيًا واإعالميًا، مبينًا 
امل�شتوى الذي اآلت اإليه الأمور، مبا ي�شتوجب نه�شة تنويرية ثقافية اإعالمية �شاملة 
وال�شتن�شاخ  والت�شطيح  الركاكة  ماأزق  من  به  واخلروج  العربي  بالذوق  للرقي 
النقا�س  باب  فتح  ثم  الهادف.  والإبداع  وال�شدق  العمق  ربوع  اإىل  امل�شتهجن 
والذي اأداره الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن عبد ال�شالم رئي�س نادي اأع�شاء هيئة 
وا�شتف�شاراتهم حول  تقدم احلا�شرون مبداخالتهم وحتليالتهم  الدري�س، حيث 
هذا املو�شوع. وانتهى ال�شالون يف متام ال�شاعة التا�شعة م�شاًء على اأمل اللقاء يف 

�شالونات اأخرى قادمة مب�شيئة اهلل.

ندوة ثقافية حول العالقة بين الثقافة واإلعالم

املايل  ال�شالح  “منظومة  عن  ندوة  يو�شف  اأحمد   / الدكتور  الأ�شتاذ  قدم 
الإداري  الإ�شالح  اأهمية  على  ال�شوء  األقى  حيث  احلكومي”،  للجهاز  والإداري 
وهي:  املنظومة  لتلك  الأ�شا�شية  الثالثة  اجلوانب  اإىل  وتطرق  للدولة،  واملايل 
التحول من نظام الدارة احلكومي التقليدي اإىل مفهوم الإدارة احلديثة، واإجراء 
تغريات حما�شبية تتناول الأ�ش�س املحا�شبية وتطوير نظام اإعداد التقارير املالية 
مع تطبيق املعايري الدولية للمحا�شبة يف القطاع العام، واإجراء تغيريات متعلقة 
باإعداد املوازنة وذلك بتطبيق املوازنة على اأ�شا�س املخرجات مع �شرورة ات�شاق 

اإعداد املوازنة مع النظام املحا�شبي.
وذلك ملا يحظى به مو�شوع اإ�شالح النظام املايل واملحا�شبي احلكومي يف اإطار 
املنظومة ال�شاملة لالأ�شالح الإداري باأهتمام الفكر املحا�شبي، �شواء على م�شتوى 
ذات  الأطراف  اأو  احلكومي،  الإداري  للعمل  املمار�شني  احلكومية،  املنظمات 
العالقة بالإدارات احلكومية، ملا لهذا الإ�شالح من تاأثري على طبيعة القرارات 
اتخاذ  يف  الر�شد  يحقق  ومبا  املنظومه  بهذه  املرتبطه  الأطراف  تتخذها  التي 
الأن�شطة احلكومية يف  التي حتققت يف  التطورات  ان  فيه  �شك  ل  فمما  القرار. 
ال�شنوات الخرية اأدت اإيل الهتمام بتطوير النظام املايل واملحا�شبي احلكومي، 
احلكومية،ومدي  املحا�شبة  نظام  ل�شالح  الجتماعية  القيم  علي  والرتكيز 
اأهداف التنمية وخا�شة يف الدول النامية  م�شاهمة تلك ال�شالحات يف حتقيق 
املبادئ  مراعاة  �شرورة  علي  التاأكيد  خالل  من  النا�شئة  القت�شاديات  ذات 
احلكومية   املالية  وغري  املالية  التقارير  اإعداد  يف  الدولية  واملعايري  املحا�شبية 

لتعزيز مبداأ املحا�شبة وامل�شاءلة القت�شادية وال�شيا�شية يف تلك الدول.

منظومة االصالح المالي واالداري الحكومي
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�شمن اأن�شطة ور�س العمل داخل الكلية اأجرى  الدكتور/ خالد احل�شيني - اأ�شتاذ 
 2015 اأكتوبر   8 املوافق  اخلمي�س   يوم  بربيطانيا  بليموث  بجامعة  املحا�شبة 
الدولية،  العلمية  للن�شر يف املجالت  بعنوان كيفية كتابة بحث قابل  ور�شة عمل  
الن�شر  اأهمية  �شيادته  و�شح  وقد  بالكلية،  التدري�س  اأع�شاء هيئة  وذلك بح�شور 
اأ�شتعر�س  وللموؤ�ش�شة وللمجتمع ككل، كما  التدري�س  العلمي لع�شو هيئة  والإنتاج 
اأهم املعايري العلمية التي يجب اأن يراعيها الباحث لكي يقوم بالن�شر يف جمالت 
عاملية مو�شحًا اأهم اخلطوات التي مير بها الباحث يف كتابته لبحثه اإيل اأن ين�شر 
يف جمالت عاملية، وختم املحا�شرة ببع�س الن�شائح التي من �شاأنها اأن ت�شاعد 
الباحث ن�شر اأبحاثه يف جمالت عاملية من خالل التجارب ال�شخ�شية للمحا�شر، 
وحفلت ور�شة العمل بعدد من الأ�شئلة واملداخالت التي تف�شل بها اأع�شاء هيئة 
التدري�س التي اأثرت النقا�س و�شلطت ال�شوء على بع�س النقاط التي تخدم هذا 

املجال.

عامة  حما�شرة  الندوات  جلنة  نظمت   2015/10/6 املوافق  الثالثاء  يوم  يف 
لأع�شاء الهيئة الأكادميية حول  » ن�شائح حول كتابة بحث قابل للن�شر يف املجالت 
الدولية«. وكان �شيف اللقاء د. خالد احل�شيني ، ا�شتاذ املحا�شبة بجامعة بليموث 

باململكة املتحدة.
افتتح الدكتور ب�شار اآل فخري الندوة بالتعريف باأهمية البحث العلمي يف احلياة 
الأكادميية  والتعريف بالدكتور خالد احل�شيني.  ومن ثم تناولت الندوة عددا من 

املحاور ركزت على النقاط التالية: 
العلمية  املجالت  خالل  من  العلمي  البحث  معايري  على  التعرف  �شررورة   •

املحكمة. 

• تتبع الإجراءات للجهات املانحة  من خالل تلبية �شروط اجلهه املانحة. 
• �شرورة اأن يكون البحث جاذبا لالهتمام ويحتوى على  خمرجات جديدة. 

• الرتكيز على �شرورة وجود م�شاهمة بحثية من خالل ا�شت�شارة ذوي اخلربة. 
• العتماد على مراجع يف مو�شوع البحث من جمالت ذات ت�شنيف عايل. 

�شرورة اأن يتوافق مو�شوع البحث مع خربة الباحث. 
يف  فعالية  وذات  متوفرة  بحثية  ومناهج  اأ�شاليب  وجود  من  التاأكد  �شرورة 

ال�شتق�شاء. 
وانتهي  اللقاء ب�شكر د. خالد احل�شيني على ما قدم من معلومات هامة ومفيدة 
الهيئة  اأع�شاء  �شكر  كذلك  الدولية،  املجالت  يف  للن�شر  قابل  بحث  كتابة  حول 
الأكادمية على ح�شورهم وعلى اإثراء املحا�شرة بالأ�شئلة والنقا�س وطرح الأفكار. 

أهم النصائح لكتابة بحث قابل
 للنشر في المجالت العلمية الدولية

عقد نادي هيئة التدري�س بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية، يف يوم ال�شبت املوافق 
الدكتور/  الأ�شتاذ  فيه  حا�شر  الذي  الثاين  الثقايف  �شالونه  2015/12/12م 
عميد  �شعادة  وبح�شور  املتنبوي  اخلطاب  عن  حممود  عبدال�شالم  عبدالرحمن 
العميد  م�شاعد  و�شعادة  اخلاطر،  نا�شر  بن  خالد   / الدكتور  الأكادميية  ال�شوؤون 

الدكتور / عبداملالك بولعرا�س واأع�شاء هيئة التدري�س وبع�س ال�شيوف.
 وقد قدم املحا�شر روؤيته خلطاب اأبي الطيب املتنبي م�شتعر�شًا مرتكزات ال�شراع 
وجتلياته على امل�شتوى الوجودي، والجتماعي، وال�شيا�شي، والنف�شي، والأدبي. ثم 

دار نقا�س بّناء بني املحا�شر واأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية.

الصالون الثقافي لنادي أعضاء هيئة التدريس بالكلية
الخطاب المتنبوي : الكفاءة ــ اآلليات ــ الغاية
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ندوات وورش عمل 

الدكتور  الأ�شتاذ  وهم:  القانون  ق�شم  التدري�شية من  الهيئة  اأع�شاء  قام عدد من 
القانون:   ق�شم  اأع�شاء  الزمالء  من  وكل  القانون  ق�شم  رئي�س  الن�شار  جمال 
د.عماد  اإ�شماعيل،  �شعيد  د.حممد  اخلطيب،  حممد  د.  داود،  د.اإبراهيم 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  واملحكمني  املحامني  مبوؤمتر  بامل�شاركة  قمينا�شي 
 20-19 يف  وذلك  واعدة  ا�شتثمارية  قانونية  بيئة  عنوان  حتت  الدوحة  يف  املقام 
مبهنة  املتعلقة  املو�شوعات  من  العديد  مناق�شة  اإىل  هدف  والذي  دي�شمرب2015. 
املحاماة والتحكيم التجاري واملنظومة الق�شائية والت�شريعية بدول جمل�س التعاون 
الطموحات  تلبي  واعدة  اإ�شتمثارية  قانونية  بيئة  توفري  مع  يتوافق  مبا  اخلليجي، 

القت�شادية والجتماعية لهذه الدول.

قسم القانون يشارك في مؤتمر المحامين
 والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة 

قام عدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية من ق�شم القانون وهم: د. اإبراهيم داوود، 
اإ�شماعيل،د.حممد عرفان اخلطيب د. عماد  د. ب�شار اآل فخري، د.حممد �شعيد 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  اأقامتها  التي  التدريبية  بالدورة  بامل�شاركة   قمينا�شي   
الإن�شان يف قطر حول )اآليات احلماية الدولية للعمال( بالتعاون مع  معهد حقوق 

الإن�شان بجامعة ليون املقامة يف الدوحة 9-10 نوفمرب 2015.

الدولة والمواطن: الحقوق والواجبات 
ال�شتاذ  األقاها  بالكلية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بح�شور  عامة  حما�شرة  نظمت 
تناولت  حيث  اجلزيرة،  بقناة  التحريرية  اجل��ودة  ادارة  مدير  حجاوي،  ع��ارف 
املحا�شرة العالقة بني املواطن والدولة، ودار النقا�س حول مفهوم الدولة املرتهلة 
واقع  الدولة.  جتاه  ووجباته  املواطن  حقوق  على  ذلك  وتاأثري  الفا�شلة،  والدولة 
املنطقة العربية وما يدور فيها من اأحداث واأثر ذلك على عالقة املواطن بالدولة.

ويشارك في دورة تدريبية
بعنوان )آليات الحماية الدولية للعمال (
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ندوة  نظمت  الدولية  واجلامعات  الكلية  بني  الدولية  اخلربات  تبادل  اإطار  يف 
بعنوان “ اجتاهات حديثة يف التعليم العايل” يوم الثنني  املوافق 2015/11/2 
األقاها نا�شر �شبري، اأ�شتاذ املحا�شبة بجامعة ميلربون  باأ�شرتاليا وقد تناول يف 

هذه الندوة  عددا من املحاور ركزت على النقاط التالية:
خالل  من  وذلك  العايل  التعليم  يف  احلديثة  الجتاهات  على  الرتكيز  اأهمية 
اأن  اأ�شا�س  على  املنهاج  �شخامة  تعتمد  والتي  التقليدية  الأفكار  عن  البتعاد 
ذلك يعطي قوة للربنامج الأكادميي. والرتكيز على احلالت الدرا�شية باأ�شلوب 
حديث للربامج الأكادميية والعتماد اأكر على اأ�شلوب حل امل�شكالت يف تدري�س  
ت�شهيل  هو  املحا�شر  دور  اأن  على  الندوة  ركزت  كذلك  الأكادميية.  الربنامج 
فدور  املعلومة،  م�شدر  هو  املحا�شر  ان  فكرة  عن  والبتعاد  املعلومات  تبادل 
املعرفة  تنويع م�شادر  اإىل  الطلبة  وتوجيه  التعليم  تنويع م�شادر  هو  املحا�شر 

واإدارة النقا�س �شمن �شياق احلالت الدرا�شية وحل امل�شكالت. 
وبعد ذلك افتتح  باب النقا�س والأ�شئلة حيث تركزت النقا�شات يف اأغلبها حول 

تنويع م�شادر التعلم  واملعرفة للطلبة.

أهم االتجاهات الحديثة للتعليم العالي

التعريف بأنشطة مركز اللغة االنجليزية
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  عامة  ح�شرها  ندوة  نظمت 
اللغة  مركز  ان�شطة  عن  مقدمة   « بعنوان  بالكلية 
من  واآخ��رون  هري�شت  جيم�س  واألقاها  الجنليزية« 
اأ�شاتذة  ق�شم اللغة الإجنليزية يف م�شاء يوم الأربعاء 

املوافق 2015/10/14 . 
وال�شيد  باحل�شور  بالرتحيب  الندوة  افتتحت  وق��د 
تناولت  ثم  ومن  املحا�شرة،  مقدم  هري�شت  جيم�س 
الندوة عددا من املحاور ركزت على النقاط التالية: 

حيث  م��ن  الجن��ل��ي��زي��ة   اللغة  مب��رك��ز  التعريف   •
اأحمد بن حممد  ل�� كلية  التعليمية  دعم الأه��داف 
لتدري�س   عالية  جودة  توفري  طريق  عن  الع�شكرية 
م��رون��ة  ب��ك��ل  الكلية  ل��ط��الب  الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

وتفاعلية. 
التي يقدمها املركز وت�شتمل  التعريف باخلدمات   •

على: 
لكل  الجن��از  �شهادات  مع  ر�شمي  درا�شي  منهج   •

م�شتوى. 
الجنليزية  اللغة  قواعد  يف  متخ�ش�شة  درو���س   •

واملفردات. 

عن  والكتابة  والقراءة  وال�شتماع  املحادثة  تعليم   •
طريق النرتنت. 

الن��رتن��ت، جل�شة  ع��رب  اللغوية  ال��درد���ش��ة  غ��رف   •
حمادثة غري ر�شمية. 

كذلك قام ال�شيد جيم�س بالتعريف باخلدمات التي 
الأكادميية  الهيئة  لأع�شاء  املركز  يقدمها  اأن  ميكن 
اللغوي  والتدقيق  الجنليزية  اللغة  يف  دورات  من 

لالأبحاث باللغة الجنليزية. 

مشروع تقييم أعضاء الهيئة
 األكاديمية في جامعة قطر 

األ��ق��ي د.���ش��ب��ت��ب ف��وف��و يف ي���وم الأرب���ع���اء امل��واف��ق 
لتناولها  الأهمية  عن  عامة   ن��دوة   2015/11/18
مو�شوع اآليات تقييم اأع�شاء هيئة التدري�س بح�شور 
هيئة  اأع�شاء  من  ولفيف  الأكادميية  ال�شوؤون  عمادة 
التعريف  فوفو  د.  ت��ن��اول  حيث  بالكلية،  التدري�س 
مب�شروع التقييم لأع�شاء التدري�س املتبع بجامعة قطر 
ي�شتجيب  لكي  اأدخلت عليه موؤخرا  التي  والتعديالت 
لتطلعات اجلامعة والهيئة الأكادميية ويواكب املعايري 
ا�شتعرا�س  الأكادميي. حيث  مت  التقييم  العاملية يف 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  لتقييم  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد 

التدري�س  عملية:  اإط���ار  يف  ل�شيما  قطر  بجامعة 
والن�شاطات  البحث  و  املجتمعية  اخلدمة  و  التعلمية 
امل��ه��ارات،  وتطوير  ال�شخ�شية  تنمية  و  الإب��داع��ي��ة 
والتي  الطالب  راأي  ا�شتمارة  ال�شيف   تناول  كذلك 
خ�شعت اإىل تعديالت كثرية لكي تغطي م�شاحة اأكرب 

من اآراء الطلبة يف العملية التعليمية والدر�س.

أمن وخصوصية المعلومات 
ا�شت�شافة   2015/11/30 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف 
اأمن  بعنوان  ندوة  يف  اجل��زار  حممد  الدكتور  الكلية 
من  بطابع  ات�شمت  وق��د  امل��ع��ل��وم��ات،  وخ�شو�شية 
الأهمية لتناولها مو�شوع اأمن وخ�شو�شية املعلومات 
والتي تهم جميع العاملني بالكلية على كافة امل�شتويات 
واملوؤ�ش�شة،  الأفراد  تاأثري على خ�شو�شية  لها من  ملا 
اأهمية  مدى  ب�����:  التعريف  املحا�شرة  تناولت  حيث 
حماية اخل�شو�شية والبيانات من القر�شنة والتطفل 
على الأفراد واملوؤ�ش�شات و التعريف بطبيعة املعلومات 
و التعريف بركائز اأمن املعلومات. واختمت املحا�شرة 
اخل�شو�شية  حماية  من  اتباعها  الواجب  بن�شائح  

وتوفري القدر الكايف  لأمن املعلومات. 
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ت�شمن  قرارًا  القطرية  املدنية  التمييز  حمكمة  اأ�شدرت 
خمالفة  على  جديدًا  وتطبيقًا  بارزًا  اأ�شا�شًا  �شكل  حكمًا 
حكم التحكيم للنظام العام يف دولة قطر، وجاء ذلك يف 
رقم  الطعن  يف   ،2012 يونيو   12 بتاريخ  املنعقدة  جل�شتها 
قررت  حيث  قطري،  مدين  متييز   ،2012 ل�شنة   )64(
املحكمة بطالن حكم التحكيم لعدم �شدوره با�شم ح�شرة 
�شاحب ال�شمو اأمري دولة قطر، اإل اأن هذا احلكم قد جاء 
الطعن  يف  امل�شرية  النق�س  حمكمة  به  ق�شت  ملا  مغايرا 
 ،1988 �شنة  فرباير   14 جل�شة  ق-   54 ل�شنة   1640 رقم 
املحكمني هو ق�شاء خا�س  فيه: )ملا كان حكم  الذي جاء 
ت�شمينه  يوجب  مل  امل�شرع  فاإن  الأفراد  اإرادة  اإىل  ي�شتند 
لأحكام  بالن�شبة  القانون  عليها  ن�س  التي  البيانات  كافة 
املحاكم، واإمنا اكتفى ببيانات اأوردها على �شبيل احل�شر، 
يكون  ل  ثم  ومن  ال�شعب،  با�شم  �شدوره  بينها  من  ولي�س 
هذه  من   احلكم  هذا  ورقة  خللو  بالبطالن  معيبًا  احلكم 
ال�شنة  النق�س-  حمكمة  اأحكام  جمموعة  البيانات(.  
حتى   1988 يناير  من  الأول  اجلزء  والثالثون-  التا�شعة 

ابريل 1988- �س244.
 وقد جاء يف حيثيات حكم التمييز القطري مربرًا حكمه 
با�شتناده للد�شتور القطري ب�شرورة �شدور الأحكام با�شم 
ال�شلطة العليا يف البالد، وكذلك خمالفته للمادة )207( 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري وتعديالته 
رقم )13( ل�شنة 1990، والتي جاء فيها: )يجوز لكل ذي 
�شاأن طلب بطالن حكم املحكمني يف الأحوال الآتية: 1. اإذا 
كان قد �شدر بغري وثيقة حتكيم اأو بناًء على وثيقة باطلة 
اإذا كان احلكم قد خرج عن  اأو  اأو �شقطت بتجاوز امليعاد 
العام  النظام  قواعد  من  قاعدة  خالف  اأو  الوثيقة  حدود 
الثانية  الفقرة  ن�س  اأي�شًا  ذلك  يف  تقابلها  الآداب(،  اأو 
وكذلك  امل�شري،  التحكيم  قانون  من   )53( املادة  من 
قطري  املرافعات  قانون  من   )198( املادة  احلكم  خالف 
مقيدين  غري  حكمهم  املحكمون  فيها:)ي�شدر  جاء  حيث 
باإجراءات املرافعات املن�شو�س عليها يف هذا القانون عدا 
مقت�شى  على  ويكون حكمهم  الباب  عليه يف هذا  ن�س  ما 
قواعد القانون ما مل يكونوا مفو�شني بال�شلح وب�شرط عدم 

خمالفة قواعد النظام العام والآداب(.
من  )4/34/ب/2(  املادة  اأقرته  ما  مع  يتما�شى  وهذا 
القانون النموذجي، والتي تن�س على اإلغاء حكم التحكيم 
مع  يتعار�س  التحكيم  قرار  اأن  املحكمة  وجدت  »اإذا 
تنفيذ  املطلوب  الدولة  اأي  الدولة«،  لهذه  العامة  ال�شيا�شة 

من  الثانية  الفقرة  مع  اأي�شًا  ويتما�شى  كما  فيها،  احلكم 
ب�شاأن   ،)1958( نيويورك  اتفاقية  من  اخلام�شة  املادة 
توؤكد  والتي  الأجنبية،  املحكمني  اأحكام  وتنفيذ  العرتاف 
حكم  تنفيذ  املطلوب  الدولة  يف  املخت�شة  املحكمة  حق 
اأن  لها  تبني  اإذا  التنفيذ،  هذا  ترف�س  اأن  فيها  التحكيم 
اأو تنفيذه يتعار�س مع النظام  العرتاف بحكم التحكيم، 
العام يف هذه الدولة، تقابلها ما جاء يف اتفاقية الريا�س 
العربية للتعاون الق�شائي يف املواد )37/30/28( يف نف�س 

اخل�شو�س، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1985.
فامل�شرع  اخل�شو�س  هذا  يف  متباين  الت�شريعات  وموقف   
قانون  من   )186( املادة  ي�شمن  فلم  مثاًل  الكويتي 
ن�شًا  التحكيم  حكم  بطالن  باأ�شباب  واملتعلقة  املرافعات، 
قاعدة  خالف  اإذا  التحكيم  حكم  ببطالن  يفيد  �شريحًا 
بها  ياأخذ  الكويتي  الق�شاء  اأن  مع  العام،  بالنظام  متعلقة 
ف�شل  الفرن�شي  امل�شرع  جند  بينما  لأهميتها،  ذلك  رغم 
بني  البطالن  يف  التفرقة  ارتاآها  مل�شلحة  وفقًا  �شراحًة 
خمالفة النظام العام يف التحكيم الداخلي ثم الدويل يف 

املواد )6/1484(، )1502/ 5( من قانون املرافعات. 
�شدور  هو  حتديدًا  املقام  هذا  يف  نتناولة  الذي  والفر�س 
احلكم مت�شمنًا ملا يخالف النظام العام، وقد يتم التعر�س 
على  التفاق  بطالن  ب�شبب  التحكيم؛  حكم  بطالن  حلالة 
اأ�شباب  يف  البحث  عند  العام  النظام  ملخالفته  التحكيم 
التحكيم  حكم  خمالفة  حالة  اأما  التحكيم،  اتفاق  بطالن 
وقوع  حالة  نتناول  فاننا  بحثنا،  مو�شوع  العام  للنظام 
اأي يف  ذاته،  به احلكم  ق�شى  فيما  العام  للنظام  خمالفة 
القرار  ر�شخه  الذي  واملهم  واجلديد  احلكم،  مو�شوعه 
لكنه  مو�شوعيا  ولي�س  اإجرائي  بطالن  اأنه  البيان  �شالف 

تعلق مبخالفة مقت�شيات النظام العام يف دولة قطر.
حكم  وي�شدر  باطاًل  التفاق  يكون  فقد  ال�شياق  هذا  ويف 
اإذا ق�شي ببطالن هذا التفاق ملخالفة  التحكيم �شحيحًا 
النظام العام، اأو لوروده على م�شاألة ل تقبل الت�شوية بطريق 
التحكيم، والعك�س اأي�شًا �شحيح، فقد يكون اتفاق التحكيم 
�شحيحًا، وي�شدر احلكم مت�شمنًا ملا يخالف النظام العام. 
اإن خمالفة حكم التحكيم ذاته للنظام العام يف دولة قطر 
دعوى  بنظر  املخت�شة  املحكمة  حتكم  لأن  موجبًا  يكون 
حتى  نف�شها،  تلقاء  من  التحكيم  حكم  ببطالن  البطالن، 
يت�شح  قد  فمثاًل  اخل�شوم،  اأحد  ذلك  منها  يطلب  مل  لو 
للمحكمة املخت�شة، اأن حكم التحكيم مت�شمن ما يخالف 
اإىل  اأن يكون املدعي قد تنبه  العام يف قطر، دون  النظام 

ذلك، ودون اأن يكون قد ا�شتند اإىل ذلك يف طلب البطالن، 
اآخر من  �شبب  اإىل  البطالن  ي�شتند يف طلب  اأن  اإذ ميكن 
املرافعات  قانون  من   )207( املادة  يف  الواردة  الأ�شباب 
املدنية والتجارية القطري، وميكن اأن يكون ال�شبب املدعى 
فاإنه  ذلك  من  وبالرغم  احلال،  واقع  يف  متحقق  غري  به 
لت�شمنه  التحكيم  تق�شي ببطالن حكم  اأن  للمحكمة  يحق 
ما يخالف النظام العام يف دولة قطر، وي�شتوجب الق�شاء 
البطالن  اأوجه  لبحث  حاجة  ما  ودون  برمته،  بطالنه 
بني  اتفاق  هناك  كان  لو  وحتى  الدعوى،  حمل  الأخرى 
اخل�شوم على خمالفة النظام العام، اإذ اأن ذلك لن يكون 
من  التحكيم  حكم  ببطالن  املحكمة  حتكم  اأن  من  مانعًا 
تلقاء نف�شها، فالقاعدة املتعلقة بالنظام العام هي قاعدة 
اآمرة ل يجوز التفاق على خمالفتها واإل وقع هذا التفاق 
ذي  لكل  يجوز  املطلق  والبطالن  مطلقًا.  بطالنًا  باطاًل 
م�شلحة اأن يتم�شك به، على خالف البطالن الن�شبي الذي 
يتقرر مل�شلحة �شخ�س معني بالذات بق�شد حمايته وحده، 

وبالتايل ل يجوز لغري هذا ال�شخ�س التم�شك به.
هناك  يكون  اأن  يجب  باأنه  اعتبارنا  يف  ناأخذ  اأن  ويتعني 
املخت�شة،  املحكمة  اأمام  بالفعل  مرفوعة  بطالن  دعوى 
هذا  اأن  راأت  اإذا  التحكيم،  حكم  ببطالن  تق�شي  حتى 
احلكم يت�شمن ما يخالف النظام العام، مما يعني اأنه ل 
يجوز للمحكمة اأن تق�شي ببطالن حكم التحكيم بناء على 
طلب من النيابة العامة، اأو من تلقاء نف�شها، دون اأن يكون 

هناك دعوى بطالن مرفوعة من اأحد اخل�شوم.
تعريف حمدد  اإىل  الو�شول  ي�شعب  باأنه  عليه  املتفق  ومن 
لفكرة النظام العام على نحو دقيق، ومرجع ذلك اأنه لي�س 
هناك �شوابط حمددة لفكرة النظام العام، اإذ اأنها فكرة 
مرنه ومتطورة ومتغرية من مكان ملكان، وتختلف من زمان 
قد  لها،  عامًا  نظامًا  الدول  من  دولة  تعتربه  فما  لزمان، 
يعترب يف دولة جماورة عك�س ذلك، وما يعد متعار�شًا مع 
النظام العام يف وقت معني، ل يعد كذلك يف وقت لحق، 
حتدد  ثابتة  قاعدة  بوجود  العرتاف  ي�شعب  ذلك  واإزاء 
مكان  كل  مع  يتفق  مطلقًا  حتديدًا  العام  النظام  مفهوم 

وزمان.
   ويف هذا ال�شياق ق�شت حمكمة ا�شتئناف باري�س بتاريخ 
يف  ال�شادر  التحكيمي  احلكم  ببطالن   )1993/9/10(
�شد   )Alsthom Turbines( الفرن�شية  ال�شركة  ق�شية 
العام  النظام  ملخالفة   )Westman( الجنليزية  ال�شركة 
وتقدمي  النفوذ  ا�شتغالل  وحمله  �شببه  عقدا  باإقراره 

بطــان حكـــم التحكيــم
 ب�شبــــــب خمالفــــــــة قواعــــــــد النظــــــام العـــــــام 
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ر�شوة من قبل �شركة )Westman( للح�شول على مقاولة 
ل�شالح �شركة )Alsthom(، وذلك خالفًا لأحكام املادتني 

)5/1502( و )1504( من قانون املرافعات الفرن�شي.
حكم  ت�شمن  حالة  فيها  يظهر  التي  احلالت  بع�س  ومن 
التحكيم ما يخالف النظام العام، �شدور حكم حتكيم يقوم 
على اأ�شباب عن�شرية، اأ�شا�شها التمييز يف اللون اأو اجلن�س، 
جتارة  على  مبنيًا  احلكم  �شدور  اأو  الدين.  اأو  اللغة،  اأو 
املحظورة،  والأ�شلحة  الرقيق،  جتارة  مثل  م�شروعة،  غري 
واملمنوعات، اأو حكم التحكيم املبني على امل�شائل التي تقوم 
يف جوهرها على الر�شوة والف�شاد وال�شتغالل والتخريب، 
اأو ذلك الذي يخالف قواعد الت�شدير وال�شترياد والقيود 
حق  مبداأ  يخالف  ما  احلكم  يت�شمن  اأن  اأو  اجلمركية، 
بالنظام  يتعلق  ن�س  تطبيق  املحكم  يرف�س  اأن  اأو  الدفاع، 
العام، يجب عليه تطبيقه كالن�س اخلا�س بت�شعرية بع�س 
يخالف  ال�شعودية  يف  بالفوائد  املطالبة  فمثاًل  ال�شلع، 
النظام العام باعتبار ان الفوائد  ربا وفقا لحكام ال�شريعة 
ال�شالمية، وقد اأ�شارت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم 
اإىل ذلك عندما ن�شت يف املادة )39(  ال�شعودي �شراحًة 
على اأن ال�شريعة الإ�شالمية هي النظام العام، وقد تقررت 
هذه القاعدة ا�شتنادًا حلديث الر�شول �شل اهلل عليه و�شلم 
الذي قال فيه: “امل�شلمون على �شروطهم، اإل �شرطًا حرم 

حالًل اأو اأحل حرامًا”.
  ويف تقديرنا فاإن البطالن املقرر من املحكمة املخت�شة وفقًا 
لأحكام قانون املرافعات القطري ل مينع اأن يندرج �شمن 
مفهوم ما اأ�شميه )الأثر الن�شبي لبطالن حكم التحكيم(، 
اإنتقا�س العقد يف القانون املدين،  وذلك بالقيا�س لنظرية 
يف  احلكم  انتقا�س  لإمكانية  وفقًا  ذلك  يكون  هنا  طبعًا 
اإل  التحكيم،  كلي حلكم  ببطالن  تق�شي  هذه احلالة، فال 
فيما ت�شمنه اجلزء من خمالفة للنظام العام، وهذا يعني 
من  اجلزء  ذلك  يف  فقط  ينح�شر  بالبطالن  الق�شاء  اأن 
ين�شحب  ول  العام،  للنظام  خمالفة  ت�شمن  الذي  احلكم، 
البطالن اإىل الأجزاء الأخرى، وهذا يتطلب بطبيعة احلال 
اأن يكون ف�شل اجلزء الباطل عن اجلزء ال�شحيح ممكنًا، 
بالن�شبة  امل�شرية  النق�س  حمكمة  قرار  جاء  ذلك  وقرب 
لتنفيذ جزئي  حلكم التحكيم فيما ل يخالف النظام العام، 
ما دام اأنه ميكن الف�شل بني اأجزاء احلكم، حيث اإنها مل 
به  ما ق�شي  اإل يف حدود  التحكيم،  تنفيذ حكم  تقرر منع 
ت�شمن  ما  فاإذا  الفائدة،  ل�شعر  الأق�شى  احلد  متجاوزًا 
املحتكمني  اأحد  ل�شالح  تاأخريية  بفوائد  الق�شاء  احلكم 
فعندئذ  قانونًا،  املحدد  الأق�شى  احلد  عن  يزيد  ب�شعر 
يعد احلكم باطاًل يف احلدود التي ق�شى بها بفائدة تزيد 
ذلك.  غري  ما  اإىل  البطالن  ميتد  ول  القانوين،  احلد  عن 
بينها  فيما  الف�شل  ميكن  ل  احلكم  اأجزاء  كانت  اإذا  اأما 
نتيجة لالرتباط الوثيق، اأو نتيجة لت�شاند الأجزاء لبع�شها 
البع�س، فاإن هذا احلكم يعد باطاًل كليًا يف جمموعه، ول 
ميكن تنفيذه لحتوائه على مو�شوعات تتعلق بعدم القابلية 

للتحكيم. ول يخلو من الفائدة ا�شتح�شار ما مت ذكره وهو 
وجوب مراعاة اإن كل قاعدة اآمرة لي�شت بال�شرورة متعلقة 
قاعدة  كل  اأن  اأي  �شحيح  العك�س  ولكن  العام،  بالنظام 
فاإنه  ذلك  وعلى  اآمرة،  قاعدة  هي  العام  بالنظام  متعلقة 
هذا  يت�شمن  اأن  التحكيم  حكم  ببطالن  للق�شاء  يكفي  ل 
تتعلق  اأن  يجب  بل  اآمرة،  قانونية  لقاعدة  خمالفة  احلكم 

هذه القاعدة بالنظام العام.
احلكم  اإخ�شاع  يتعني  الذي  العام  بالنظام  ويق�شد 
ممار�شة  وقت  قائمًا  يكون  الذي  ذلك  لرقابته؛  التحكيمي 
حكم  يكون  اأن  يحدث  قد  هنا  ومن  احلكم،  على  الرقابة 
بينما  �شدوره  حلظة  العام  النظام  مع  متوافقًا  التحكيم 
بتنفيذه،من  الأمر  اإ�شدار  العام حلظة  النظام  يعترب �شد 
ال�شروري األ يت�شمن قرار التحكيم ما يتعار�س مع قواعد 
ما  وهذا  فيه،  احلكم  تنفيذ  املراد  البلد  يف  العام  النظام 
يدعو املحكم اأن ياأخذ بنظر العتبار عند اإ�شداره لقراره 
مببداأ احرتم قواعد النظام العام ما وقع تعار�س اأو خمالفة 
اإبطال احلكم، وحتكم  لهذه القواعد، فاإن ذلك يوؤدي اإىل 
اخل�شم  لتم�شك  حاجة  دون  نف�شها  تلقاء  من  املحكمة  به 

بالبطالن.
 ويف هذا ال�شاأن نوؤكد باأنه يف حالة خمالفة حكم التحكيم 
العام  النظام  قواعد  مع  وات�شاقه  الوطني،  العام  للنظام 
الدويل، وحتى واإن كان �شادرًا يف حتكيم دويل يف قطر اأو 
يف اخلارج، فاإن ذلك ل مينع القا�شي القطري من احلكم 
مع  القطري،  لقانون  اخلا�شع  التحكيم  حكم  ببطالن 
التاأكيد على اأن ذلك يعد متفقا مع اتفاقية نيويورك ل�شنة 
)1958( يف املادة اخلام�شة– الفقرة الثانية– )ب( التي 

�شبق الإ�شارة اإليها.
يف  الأخري  الدور  القطري  للقا�شي  يبقى  باأنه  لنا  ويت�شح 
العام،  للنظام  التحكيم  حكم  خمالفة  عدم  من  التحقق 
للمجتمع  الأخري  الأمان  �شمام  هو  الق�شاء  اأن  باعتبار 
اأن  يعني  مبا  مقدراته،  وحماية  هويته  على  للمحافظة 
الأ�ش�س  مع  التحكيم  حكم  تعار�س  مدى  تقدير  للقا�شي 
واملبادئ القائم عليها النظام القانوين القطري، فالقا�شي 
له اأن ياأمر بالتنفيذ من عدمه، وفق قناعته بعدم تعار�س 
النظام  عليها  القائم  واملبادئ  الأ�ش�س  مع  التحكيم  حكم 

القانوين القطري.
متفتحا  مرنا  ق�شاء  القطري  الق�شاء  يكون  اأن  ونتمنى 
ومتفهما لطبيعة التعامل التجاري الدويل، اإذ اأنه مل يتو�شع 
يف مدلول النظام العام لي�شتمل خمالفة كل ن�س اآمر، واإمنا 
�شواء  للبالد،  العليا  بامل�شلحة  يتعلق  ما  على  ذلك  ق�شر 
فعنده  قانونية،  اأو  دينيه  اأو  اجتماعيه  اأو  اقت�شادية  كانت 

لي�س كل ن�س اآمر متعلق بالنظام العام.
مطابقة  مدى  بحث  باأن  اأذكر  اأن  يفوتني  ل  اخلتام  ويف 
حكم التحكيم للنظام العام، يعني بحث مدى مطابقة هذا 
اأي�شًا  الإجراءات  ناحية  ومن  املو�شوع  ناحية  من  احلكم 
على  فقط  يقت�شر  ل  العام  فالنظام  النظام،  لهذا  وفقًا 

الإجرائية  ال�شمانات  يتناول  ولكنه  املو�شوعية،  اجلوانب 
نظام  اأي  يف  اجلوهرية  امل�شائل  من  مراعاتها  تعد  التي 
اأو  اإهدارها موجبًا لبطالن احلكم  للتقا�شي، بحيث يكون 

رف�س العرتاف به وعدم تنفيذه.
يكون  باأن  العام  للنظام  املو�شوعية  املخالفة  وتتحقق 
يناه�س  اأمرًا  يجيز  اأو  يحرم  التحكيمي  احلكم  منطوق 
للنظام  الإجرائية  املخالفة  تتحقق  بينما  العام،  النظام 
تلتزم  مل  احلكم  هذا  اإ�شدار  اإجراءات  كانت  متى  العام 
الد�شتور  اأو  القانون  يف  الأ�شا�شية  الإجرائية  باملبادئ 
القطري كاحرتام حقوق الدفاع، اأو املواجهة بني اخل�شوم، 
يف  العليا  ال�شلطة  با�شم  التحكيم  قرار  �شدور  وجوب  اأو 
الخت�شا�س  �شاحب  وهو  الق�شاء  اأن  خا�شة  البالد، 
الأ�شيل ي�شدر اأحكامه با�شم هذه ال�شلطة، وهذا ما ن�شت 
فيها:  جاء  والتي  القطري  الد�شتور  من   )63( املادة  عليه 
يف  املبني  الوجه  على  املحاكم  تتولها  الق�شائية  )ال�شلطة 
باب  فمن  الأمري(.  با�شم  الحكام  وت�شدر  الد�شتور  هذا 
بذلك،  وامل�شاند  اخلا�س  التحكيم  ق�شاء  يلتزم  اأن  اأوىل 
ومع وجود الن�س الد�شتوري الآمر يعدو الجتهاد مع مورد 
هذا الن�س يف غري حمله، وان النتائج املرتتبة على التفرقة 
بني البطالن املو�شوعي والإجرائي تختلف، فاأغلب حالت 
جمال  فال  كليًا،  البطالن  فيها  يكون  الجرائي  البطالن 
فيها،  الن�شبي  والبطالن  احلكم  انتقا�س  نظرية  الأعمال 
املو�شوعي  البطالن  حالت  بع�س  يف  اعمالها  يكون  بينما 
الذي يرتتب على خمالفة مو�شوعية للنظام العام يف �شق 

منها فقط.
ملا  الدقيق  التكييف  اأن  تقدم  ما  كل  من  نخل�س  واخريًا 
�شاب قرار التحكيم من عيب يعترب خمالفة �شكلية اإجرائية 
بطالنًا  التحكيم  حكم  بطالن  عليها  ترتب  العام،  للنظام 
احلكم  انتقا�س  نظرية  اعمال  معه  ميكن  ل  مطلقًا  كليًا 
ويجب اأن حتكم به املحكمة من تلقاء نف�شها، دون طلب من 

اخل�شوم.

�ل�صيخ  �لدكتور ثاين بن علي بن �صعود  �آل ثاين
 نائب رئي�س جمعية املحامني القطرية وع�شو 
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ال�شريبية  لل�شيا�شة  التوزيعي  ال��دور  يتمثل  
ال�شريبة،  الدخل من خالل  توزيع  اإع��ادة  يف 
وفقًا ملفهوم العدالة كما تكر�شه فل�شفة الدولة 
�شانعو  ي�شتخدم  و  والجتماعية.  ال�شيا�شية 
بهذا  قيامها  �شبيل  يف  ال�شريبية  ال�شيا�شة 
�شريبية  ومعدلت  اأنوعًا  الوظيفة،  اأو  ال��دور 
نطاق  يف  يقعوا  ولكنهم  يختارونها،  خمتلفة 
تلك  يف  ت��وؤث��ر  متعددة  �شغوط   حت��ت  ذل��ك، 
الإختيارات. ويتمثل جانب من هذه ال�شغوط 
يف جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
والإدارية، وتكاليف الكفاءة والمتثال للقانون 
اخليارات  من  وحَت��ّد  حُت��ّدد  التي  ال�شريبي 
ي�شع  ول  ال�شريبية.  لل�شيا�شة  التوزيعية  
ذلك  مواجهة  يف  ال�شريبية  ال�شيا�شة  �شانع 
اإل اأن يوازن بني تلك التكاليف، فيكون خياره  
اأف�شل كلما كانت تكاليفه اأقل؛ لأن ارتفاع تلك 
وبالتايل  الإيراد،  نق�شًا يف  ينعك�س  التكاليف 
مما  الجتماعية،  العامة  النفقات  يف  نق�شًا 
ال�شريبية  والأن���واع  املعدلت  ق��درة  من  يحد 
ي�شاهم  التوزيعي،بينما  ال��دور  حتقيق  على 
انخفا�س تلك التكاليف يف جناح ذلك الدور 
التكاليف  هذه  درا�شة  اأن  �شك  ول  وحتققه. 
وبيان مداها، يوفر ملتخذ القرار القدرة على 
علمية  اأ�ش�س  على  املنا�شب،املبني  الختيار 
الإح�شائية  البيانات  توافر  وا�شحة،�شرط 
فيما  ون�شري  التكاليف.  تلك  ع��ن  الدقيقة 
من  بع�شًا  عنها،ير�شم  جممل  باإيجاز  ياأتي 

مالحمها املتعددة واملختلفة.
�أوًل : �لتكاليف �لإد�رية  )تكلفة �لتح�صيل(:

اإج��م��ايل  ب��اأن��ه��ا  الإداري�����ة  التكاليف  ت��ع��رف 
الإدارة  تتحملها  ال��ت��ي  ال�شنوية  التكاليف 
اإي��رادات��ه��ا  حت�شيل  �شبيل  يف  ال�شريبية 
التكاليف  اإجمايل  يو�شح معدل  و  ال�شريبية. 

يف  ال�شريبية  ل���الإدارة  الت�شيغيلة  ال�شنوية 
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة، اإىل اإج��م��ايل الإي�����رادات 
كفاءة  بتح�شيلها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال�شريبية 
م��وارده��ا  ت��وظ��ي��ف  يف  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  الإدارة 
 - ال�����ش��رائ��ب.وي��الح��ظ  حت�شيل  لأغ��را���س 
كقاعدة عامة - اأن معدل التكاليف الإجمالية 
الدول  يف  ال�شريبية  الإي���رادات  اإجمايل  اإىل 
الإداري��ة  اخل��ربة  من  �شنوات  مع   ( املتقدمة 
ما  ي��رتاوح  امل�شتقرة(   ال�شريبية  والهياكل 
الأقل  ال��دول  ي��رتاوح يف  بينما  و %2،  بني %1 
تقدًما - التي لديها م�شتوى معني من الكفاءة 
اأن  يعني  مم��ا  3%؛   ،%2 ب��ني  م��ا   - الإداري����ة 
النامية  الدول  يف  ال�شريبية  الإدارة  تكاليف 

اأعلى منها يف الدول املتقدمة.
 ثانًيا : تكاليف �لإذعان )�لمتثال ( للقانون 

:  Compliance costs ل�صريبي�
باأنها  ال�شريبي  الإذع����ان  تكاليف  ت��ع��ّرف 
يتكبدها  التي  املالية،  وغري  املالية  التكاليف 
القوانني  تقت�شيه  للوفاء مبا  ال�شرائب؛  دافع 
اإىل  ت�شاف  تكاليف  متثل  وه��ي  ال�شريبية، 
الفعلية  ال�شريبية  الل��ت��زام��ات  من  امل��دف��وع 
وي��ت��ح��م��ل امل��م��ول��ون ع���بء ت��ك��ل��ف��ة الم��ت��ث��ال 
ال�شريبي،وكذلك املكلفون القانونيون بتحويل 
العامة،  اخل��زان��ة  اإىل  امل��م��ول  م��ن  ال�شريبة 
الأج��ور،  على  ال�شريبة  الأع��م��ال يف  ك��اأرب��اب 
املنبع. من  ال�شريبة  تخ�شم  التي  واجلهات 
ج���زًءا  تتحمل  ال�شريبية  الإدارة  اأن  ك��م��ا 
املبالغ  يف  يتمثل  ؛  المتثال  ه��ذا  تكلفة  م��ن 
اأو  املمولني  التزام  مدى  ملراقبة  تنفقها  التي 

معاونتهم على ذلك. 
وتت�شم الدرا�شات التي تر�شد تكاليف الإذعان 
النامية؛ ومن  للدول  بالن�شبة  بقلتها، وخا�شة 
ه��ذه ال��درا���ش��ات ال��را���ش��دة ل��ه��ذا ال��ن��وع من 

التكاليف، درا�شة �شملت بع�س الدول املتقدمة 
اأ���ش��ارت  حيث  الق��ت�����ش��ادي،  ال��ت��ح��ول  ودول 
ل�شريبة  الإذع��ان  تكاليف  اأن  اإىل  الدرا�شة، 
كن�شبة   -  1989 للعام  اأم��ري��ك��ا  يف  ال��دخ��ل 
تعادل   - منها  املح�شل  الإي��راد  اإجمايل  من 
اأما  ال�شريبة،  تلك  اإيراد  اإجمايل  من   %5.8
للعام 1986،  التكلفة %2.5  فبلغت  كندا  يف  
واإ�شبانيا 3،3% للعام 1991، وال�شويد %1.75 
للعام 1993، و قد بلغت التكلفة يف �شلوفيينا 
تكلفة  ك��ان��ت  ح��ني  يف   .2000 2.5%ل��ل��ع��ام 
الإذعان ل�شريبة الدخل ال�شخ�شي يف الدول 
بالدول  مقارنة  م��رات،  بع�شرة  اأك��رب  النامية 

املتقدمة.
ثالًثا : تكاليف �لكفاءة �لقت�صادية :

توؤثر ال�شرائب على الكفاءة القت�شادية ،لذا 
لل�شيا�شة  رئي�شًا  ا  همًّ عليها  الرتكيز  اأم�شى 
ال�شريبية يف ال�شنوات الأخرية ؛ حيث يدر�س 
القت�شاديون و�شانعو ال�شيا�شة تاأثري احلوافز 
ذلك  ي�شمل  و  والأعمال،  الأف��راد  �شلوك  على 
فيما يتعلق  بال�شيا�شة ال�شريبية م�شاألة ردود 
فعل الأفراد واملن�شاآت على خمتلف م�شتويات 

املعدلت ال�شريبية احلدية.  
تغيري  على  امل��ق��درة،  ال�شرائب  اأغلب  متلك 
التجارية  امل�شروعات  تتخذها  التي  القرارات 
والأفراد، مما يحدث تغيريات يف �شلوكهم قد 
امل�شتخدمة  املوارد  كفاءة  تقليل  عليها  يرتتب 
التغيريات  هذه  تعمل  قد  كما   ، خاللهم  من 
على خف�س ناجت ورفاهية الدولة ككل ، و بناًء 
احلكومات  ا�شتخدام  كان  فمهما  ذلك  على 
ا�شتخدامًا  ال�شرائب  م��ن  املمولة  ل��ل��م��وارد 
تعمل على  اأن  املتوجب عليها  فاإنه من  جيًدا، 
ملثل  ال�شلبية  النتائج  من  الإمكان  قدر  احلد 

هذه التغيريات يف ال�شلوك.

التكاليف املحددة خليارات ال�شيا�شة ال�شريبية التوزيعية

دراسات ومقاالت علمية
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ال��ك��ف��اءة  تكاليف  ت��ب��ني  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
لل�شريبة،  الت�شاعدي  للمعدل  القت�شادية 
اأن حت�شيل مقدار معني من الإيراد من خالل 
هيكل �شريبي ذي اأ�شعار حدية عالية ،يفر�س 
تكاليف اأعلى من ايراد م�شاٍو ل�شريبة ن�شبية. 
الت�شويهي    التاأثري  اأن  هي  العامة  والقاعدة 
لل�شرائب   )Distortionay effect(
فم�شاعفة  ال�شريبة،  معدل  زي��ادة  مع  يزيد 
قدرها  زيادة  باملقابل  يت�شمن  ال�شريبة  �شعر 
اأربعة اأ�شعاف يف تكاليف كفاءتها، وعليه فاإنه 
يكون من الأف�شل،  من ناحية الكفاءة، زيادة 
على  واح��د  خ��الل فر�س معدل  م��ن  الإي����راد 
قاعدة اأو وعاء وا�شع، بدًل من تق�شيم القاعدة 
كل  على  خمتلفة  اأ�شعار  وفر�س  اأج��زاء،  اإىل 

جزء منها.
بال�شاأن  املهتمني  ب��ني  اإج��م��اع��ًا  هنالك  اإنَّ 
ت��اأث��ريات  اأن  على   ، وال�شريبي  القت�شادي 
كان   مما  اأهمية،  اأك��ر  القت�شادية  الكفاءة 
الكفاءة  فتكاليف  ���ش��اب��ق��ًا؛  الع��ت��ق��اد  عليه 
املرتتبة على فر�س ال�شرائب، ت�شاعف ب�شكل 
كبري من التكاليف الإدارية، وتكاليف الإذعان 
التكاليف  لتلك  التقديرات  واأدن��ى  ال�شريبي، 
ترتاوح  املتقدمة،  للدول  بالن�شبة  القت�شادية 
م��ا ب��ني 20 – 30% م��ن اإج��م��ايل الإي����رادات 
املح�شلة، ول �شك يف اأن اإيجاد نظام �شريبي 
التاأثريات  ه��ذه  من  يحد  الفقرية  ال��دول  يف 
ميثل حتدًيا كبرًيا؛ يف ظل ما تعانيه من تخلف 

اقت�شادي.
ر�بًعا : �لتكاليف �ل�صيا�صية :

من املكلف �شيا�شيًا للحكومات اأن ت�شنَّ قوانني 
ل تنفذ، اأو ل ميكن تنفيذها وتطبيقها ب�شكل 
فعال، وتكون هذه التكاليف كبرية مع القوانني 

من  اآخ��ر  جم��ال  اأي  م��ع  ه��ي  كما  ال�شريبية، 
وبقدر  احلكومي،  والت�شريع  التنظيم  جمالت 
على  معتمدة  ال�شريبية  ال��ق��وان��ني  تكون  م��ا 
يكون  ما  بقدر  الختياري،  ال�شريبي  المتثال 
هذا اللتزام الطوعي جتاه النظام ال�شريبي 
عاماًل اأ�شا�شًيا يف تكوين بيئة، يعترب فيها دفع 
مما  ب��ه،  ومعموًل  مقبوًل  التزاًما  ال�شرائب 
الإذع��ان  لعدم  ال�شيا�شية  التكاليف  من  يحد 

للقوانني ال�شريبية.
ول �شك اأن هذا المتثال ال�شريبي الطوعي هو 
نتاج العتقاد بعدالة النظام ال�شريبي ب�شكل 
ع��ام،  ب�شكل  امل��ايل  النظام  وع��دال��ة  خ��ا���س، 
اأو البتعاد عن هذه العدالة،  وبقدر القرتاب 
بقدر ما يتاأثر المتثال ال�شريبي، لذا نالحظ 
عدالة  بعدم  العتقاد  بني  قوية  رابطة  وج��ود 
باملوؤ�ش�شات  الثقة  وع��دم  ال�شريبي  النظام 
الظل  اقت�شاد  نطاق  ات�شاع  وب��ني  احلكومية 

والتهرب ال�شريبي .
عن  امل�شحية  الدرا�شات  اإح��دى  خل�شت  وقد   
 tax( امليل اأو احلافز الذاتي لدفع ال�شريبة
morale ( اإىل اأن ميل الأفراد اأو حافزهم 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�شريبة  لدفع  الذاتي 
ال��دول  بباقي  مقارنة  الأع��ل��ى  هو  الأمريكية 
النم�شاويون،  يليهم  الدرا�شة،ثم  �شملتها  التي 
هذا  ارتفاع  الدرا�شة  وتعزو  فال�شوي�شريون. 
امليل يف تلك الدول، اإىل  نظمها الدميقراطية، 
ذلك  حتقيق  يف  النظم  تلك  �شاعدت   حيث 
الرتفاع،بالإ�شافة اإىل بنية الدولة املوؤ�ش�شية، 
والو�شائل ال�شيا�شية الأخرى التي تعزز من ولء 
الأفراد للدولة ؛ من خالل امل�شاركة ال�شيا�شية 
عن  والتعبري  ال�شيا�شية  العملية  يف  الفاعلة 

تف�شيالتهم عرب قنواتها.

يف  تخلق  ال��دول  تلك  يف  ال�شيا�شية  البيئة  اإن 
للقوانني  مقاومة  غري  اجتماعية  بيئة  راأي��ن��ا 
ال�شريبية  امل��ق��اوم��ة  اآل��ي��ات  ع��رب  ال�شريبية 
مما  ال�شريبي؛  والتجنب  كالتهرب  املعروفة 
عن  تن�شاأ  التي  ال�شيا�شية  التكاليف  من  يقلل 

تلك املقاومة.
التكاليف  ه��ذه  اأن  اإىل  ت��ق��دم  مم��ا  نخل�س 
�شيا�شة  ���ش��ي��اغ��ة  يف  وامل����وؤث����رة   امل���ت���ع���ددة 
تاأثري  من  لها  مبا  توزيعي  دور  ذات  �شريبية 
وب��ال��ت��ايل  ال�شريبي  الإي�����راد  ح�شيلة  ع��ل��ى 
حُمدٌد  منه،  املمول  الجتماعي  الإنفاق  على 
�شريبية  وم��ع��دلت  اأن���واع  فر�س  يف  اأ�شا�شي 
معينة يّتخريها �شانع تلك ال�شيا�شة يف �شياق 
يالئمها،  واق��ت�����ش��ادي  واج��ت��م��اع��ي  �شيا�شي 
ويعمل على احلد من اآثارها ال�شلبية. و ل يعدو 
ذل��ك،اإل  ظل  يف  ال�شريبي  النظام  يكون  اأن 
تلك  بني  ال�شريبية  ال�شيا�شة  ملواءمات  نتاجًا 
�شبيل  – يف  اأخ���رى  ع��وام��ل  – م��ع  التكاليف 
حتقيق غايات ال�شيا�شة ال�شريبية، واأدوارها، 

من ذلك النظام.

الدكتور
ب�شار غازي اآل فخري

اأ�شتاذ القانون العام امل�شاعد
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عامة  ب�شفة  ال�شالمية  اجلنائية  ال�شيا�شة  اأهتمت 
الت�شريع: العتبار  ا�شا�شيني فى  اعتبارين  بالتوفيق بني 
هو  الثانى  والعتبار  اجلنائى،  الت�شريع  ثبات  هو  الول 
�شرورة تطور هذا الت�شريع ليواكب الظروف واحلاجات 
املتغرية للمجتمع. فمن ناحية، يجب اأن يت�شف القانون 
بالثبات، فبالثبات يتمكن القانون من نفو�س املخاطبني 
خمالفة  وعدم  باحرتامه  ال�شعور  لديهم  وين�شاأ  به 
ا�شتقرار  من  الثبات  هذا  يوفره  عما  ف�شال  اأحكامه، 
اأنه  اإل  عام.  بوجه  املجتمع  فى  القانونية  املراكز  فى 
يجب  ما  مع  يتنافى  ال�شتقرار  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
اأن يت�شم به القانون من منو وتطور لي�شتجيب حلاجات 

املجتمع وم�شاحلة الأ�شا�شية. 
الظاهر،  فى  املتعار�شني  العتبارين  هذين  واأمام 
لل�شيا�شة  الأ�شا�شية  الركيزة  بينهما  توازن  ايجاد  مّثل 
اجلنائية ال�شالمية. ولذلك فقد ميز ال�شارع الإ�شالمى 
بني نوعني م�شتقلني من اجلرائم: النوع الأول هو جرائم 
هو  الثانى  والنوع  والدية،  الق�شا�س  وجرائم  احلدود، 
والق�شا�س  للحدود  بالن�شبة  اأما  التعزيرية.  اجلرائم 
تقبل  ل  مقدرة  بعقوبة  عليها  املعقاب  اجلرائم  فهى 
التغيري ت�شديدا او تخفيفا، مل�شا�شها بالركائز الأ�شا�شية 
الزمان  بتغري  تتغري  ل  والتى  املجتمع  عليها  يقوم  التى 
جرائم  فهى  اجلرائم  من  الثانى  النوع  اأما  واملكان. 
للمجتمع  املتغرية  للحاجات  ت�شتجيب  والتى  التعازير 
وحتديد  تقديرها  امر  ترك  ولذلك  بتغريه،  وتتغري 
العقوبة امل�شتحقة حال ارتكابها لوىل الأمر، وهو ال�شلطة 

املخت�شة بالت�شريع فى املجتمع.
 11 رقم  ال�شارى  القطرى  العقوبات  لقانون  واملطالع 
ل�شنة 2004 يلحظ اأنه حاول اأن يقيم هذا التوازن الذى 
من  فهو  الإ�شالم.  فى  اجلنائية  ال�شيا�شية  عليه  ترتكز 
جانب قرر فى املادة الأوىل منه �شريان اأحكام ال�شريعة 
الإ�شالمية الغراء على جرائم احلدود املتعلقة بال�شرقة 
واحلرابة والزنا والقذف و�شرب اخلمر والردة، وجرائم 
اأو  اجلانى  يكون  اأن  ب�شرط  وذلك  والدية،  الق�شا�س 
املجنى عليه م�شلما. ومن جانب اآخر ن�س فى باقى مواد 
واجلرائم  العامة  الأحكام  من  جمموعة  على  القانون 
انطباق  �شروط  اأحد  تخلف  حال  تطبق  التى  التعزيرية 

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.
ولعل خطة امل�شرع القطرى فى الزامه القا�شى ب�شرورة 
تطبيق ن�شو�س قانون العقوبات القطرى وعدم اخلروج 
تف�شل  احلد،  ا�شتيفاء  �شروط  انتفاء  حالة  فى  عليها 
ال�شريعة  تطبيق  تبنت  التى  الت�شريعات  من  غريه  خطة 
اىل  انتهى  اإذا  للقا�شى  تركت  اأنها  غري  الإ�شالمية 
من  اجلرمية  ا�شتخال�س  �شلطة  احلد  تطبيق  ا�شتبعاد 
وذلك  الدولة.  فى  به  املعمول  للمذهب  الفقهية  الكتب 
لأن خطة امل�شرع القطرى تاأتى متفقة مع مبداأ ال�شرعية 

وبالتايل حتقق �شمانة اأكرب للمتهم.
على  قطر  فى  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  اأثر  يقف  ول 
قانون  ن�شو�س  على  الأحكام  تلك  تركته  الذى  التاأثري 
بيئة  خلق  اىل  الأمر  ميتد  واإمنا  القطرى،  العقوبات 
مو�شع  الإ�شالمى  ال�شرع  اأحكام  لو�شع  داعمة  ق�شائية 
دوائر  ا�شتحداث  خالل  من  وذلك  والتطبيق،  التنفيذ 
والتى  والق�شا�س،  احلدود  جرائم  لنظر  متخ�ش�شة 
ت�شمن  تف�شيلية  قانونية  مبادئ  �شياغة  تولت  بدورها 
املرتبطة  الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  الفعال  التطبيق 
بتلك اجلرائم. فقد اوىل الق�شاء القطرى عناية خا�شة 
ال�شالمية،  ال�شريعة  باأحكام  املتعلقة  الن�شو�س  بتفعيل 
ب�شكل عام، ون�س املادة الأوىل من قانون العقوبات على 

وجه اخل�شو�س.
�شدور  فى  والعناية  الهتمام  دللت  اأوىل  متثلت  ولقد 
قراري جمل�س الق�شاء الأعلى اأرقام 9 و 10 لعام 2005 
تطبيقا للمادتني 10 و 11 من قانون ال�شلطة الق�شائية، 
وا�شتئنافية  ابتدائية  دوائر  اإن�شاء  على  ين�شان  واللذين 
تقدم  التى  والطعون  واحلدود  الق�شا�س  دعاوى  لنظر 
املحكمة  عليها  بناء  يتحدد  التى  الآلية  عن  اأما  عليها. 
املخت�شة بنظر الدعوى، فان دائرة احلدود والق�شا�س 
تكون  التى  الدعاوى  جميع  فى  الخت�شا�س  لها  ينعقد 
التهمة فيها ارتكاب اإحدى جرائم احلدود اأو الق�شا�س، 
على  ويقع  م�شلما،  عليه  املجنى  اأو  اجلانى  كان  طاملا 
النيابة العامة عبء التاأكد من ذلك قبل اإحالة الدعوى 
اىل املحكمة. فاإذا ما اأحيلت الق�شية اإىل دائرة احلدود 
والق�شا�س، ثم ات�شح لها عدم توافر �شروط ا�شتحقاق 
احلد، فاإنها ل تعيدها اإىل الدوائر �شاحبة الخت�شا�س 
ما  وهذا  تعزيرية،  بعقوبة  فيها  تق�شى  واإمنا  العام، 
“ملا  اأنه  على  اأكدت  حيث  التمييز  حمكمة  ق�شاء  عليه 
الطعن  حمل  الق�شية  اأحالت  قد  العامة  النيابة  كانت 
املاثل، بح�شبانها من ق�شايا احلدود، لأن التهمة الأوىل 
تاأثري  حتت  �شيارة  قيادة  الطاعن-وهي  اإىل  امل�شندة 
دائرة  اإىل  الق�شايا–  تلك  عداد  يف  تدخل  امل�شكرات 
ت�شدي  فاإن  البتدائية،  باملحكمة  والق�شا�س  احلدود 
تلك املحكمة للف�شل فيها يتفق و�شحيح القانون، ويكون 
ول  �شديد،  غري  اخل�شو�س  هذا  يف  الطاعن  يثريه  ما 
يقدح يف ذلك ما يدعيه ويذهب اإليه الطاعن يف اأ�شباب 
عدمه،  من  اجلرمية  بتلك  التهام  ثبوت  ب�شاأن  الطعن، 
لأن العربة يف حتديد الخت�شا�س هو بالو�شف املحالة 
به الدعوى، كما ل يغري منه اأن تكون املحكمة قد عاقبت 
توافر  عدم  من  قدرته  ما  اإزاء  عنها  تعزيزًا  الطاعن 

الن�شاب ال�شرعي لتوقيع احلد”.
املتعلقة  الدعوى  حتال  حيث  العك�شية  احلالة  فى  اأما 
بجرائم احلدود والق�شا�س اإىل اإحدى الدوائر �شاحبة 
توافر  لها  تبني  اذا  فاإنها  خطاأ،  العام  الخت�شا�س 

اأو الق�شا�س وفقا لأحكام ال�شريعة  �شروط توقيع احلد 
اأن حتيل الدعوى اىل الدائرة  الإ�شالمية، فيجب عليها 
�شروط  تتوافر  مل  فاإن  والق�شا�س،  باحلدود  املخت�شة 
اأو  ال�شهادة  ن�شاب  خا�شة  وب�شفة  والدية،  الق�شا�س 
تعزيرية.  بعقوبة  الدعوى  فى  تف�شل  فاإنها  الإقرار، 
كان  “ملا  باأنه  التمييز  حمكمة  ق�شت  املعنى  هذا  وفى 
ات�شال املحكمة بالدعوى مبوجب اأمر اإحالة �شادر من 
حمام عام عن تهمتى مواقعة اأنثى بغري ر�شاها وتعاطي 
امل�شكر- على ما يبني من املفردات- وكانت املحكمة باأن 
خل�شت اإىل عدم توافر الن�شاب ال�شرعى لالأدلة طبقًا 
التي  ال�شائغة  لالأ�شباب  الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام 
الطاعن- طبقًا  على  التعزيرية  العقوبة  اأوقعت  اأوردتها 
لأحكام قانون العقوبات الواجب التطبيق- وهو ما ل يعد 
جرمية  عن  املتهم  تنبيه  ي�شتلزم  جديد  لو�شف  اإ�شافة 

مواقعة املجني عليها”. 
اإليه  ترجع  الذى  الفقهى  للمذهب  فبالن�شبة  واخريا، 
املحاكم فى قطر، فقد اأكدت حمكمة التمييز فى بع�س 
حنبل،  ابن  اأحمد  الإمام  مذهب  تطبق  اأنها  املوا�شع 
حمكمة  حكم  ذلك  من  قطر،  اأهل  مذهب  باعتباره 
– احلنابلة  فقه  ف�ى  الراجح  وكان   ...“ باأنه  التمييز 

ل�شتيفاء  ي�شرتط  اأنه  املحكمة-  ق�شاء  عليه  جرى  وما 
اعتبار  ميكن  ل  كان  واإن  �شروط...«،   ثالثة  الق�شا�س 
ثبت  حيث  القطرى،  الق�شاء  لدى  عاما  توجها  ذلك 
غريه فى موا�شع اأخرى، منها على �شبيل املثال ما قررته 
حمكمة التمييز فى حكم اآخر باأنه “ملا كان ذلك، وكان 
ما اأورده احلكم املطعون فيه – على ال�شياق املتقدم – 
�شائغا يف تربير ق�شائه لتفاقه مع راأي جمهور الفقهاء 
يف مذاهب الفقه الإ�شالمي الثمانية، وهو ما �شار عليه 
الق�شاء القطري، ومن ثم يكون الطعن على غري اأ�شا�س 

متعينًا رف�شه مو�شوعًا”.

دراسات ومقاالت علمية

�لدكتور �أحمد �صمر ح�صنني
ا�شتاذ القانون اجلنائى امل�شاعد 

كلية القانون – جامعة قطر
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1. ماهية مر�ص �ملوت
املراد مبر�س املوت عند الفقهاء املر�س الذي يتحقق 

فيه اأمران:
الأول: اأن يكون الغالب فيه الهالك عادة ويرجع يف 
ذلك اإىل الإح�شاءات الطبية واإىل اأهل اخلربة من 

الأطباء.
الثاين: اأن يت�شل به املوت �شواء اأكان املوت ب�شببه اأم 
ب�شبب �شيء اآخر غري ذلك املر�س، كالقتل اأو الغرق 
اأو الت�شادم اأو حدوث مر�س اآخر اأ�شد واأ�شرع فتكًا 

من الأول.
  وقد اأحلق الفقهاء باملري�س مر�س املوت يف احلكم 
يرتقبون  جتعلهم  بحال  يكونون  ال��ذي��ن  الأ���ش��ح��اء 
ال��رج��اء  على  ال��ي��اأ���س  فيها  عليهم  ويغلب  امل���وت، 
املوت؛  اإىل  الأمر  بهم  وينتهي  النجاة  والهالك على 
وذلك كمن ُيْحكم عليه بالإعدام وُيقّدم للتنفيذ، اأو 
كان يف �شفينة وغلبت عليها الأمواج وظن الغرق، اأو 
فهوؤلء  الأ�شرى،  قتل  اعتادت  دولة  لدى  اأ�شريًا  كان 
مر�س  كاملري�س  احلالة  تلك  يف  يعدون  واأمثالهم 

املوت وحكمهم كحكمه.
ميوت  ل  مبر�س  ال�شخ�س  اأ�شيب  اإذا  ه��ذا  وعلى 
الب�شيط  كاملغ�س  العادة  بح�شب  غالبًا  منه  املري�س 
اأو الرمد وما اأ�شبه ذلك ثم ات�شل به املوت ل يعد يف 
هذه املدة يف مر�س املوت، فاإذا �شدر منه طالق يف 
ذلك املر�س كان له حكم طالق الأ�شحاء من جميع 
يغلب  مبر�س  ال�شخ�س  مر�س  اإذا  وكذلك  الوجوه، 
فاإن  ومات  فمر�س  عاد  ثم  منه  و�شفي  الهالك  فيه 
طالقه يف املر�س الأول ل ُيعد طالق املري�س مر�س 

املوت.
2. حكم طالق �ملري�ص مر�ص �ملوت ومن يف حكمه

اإذا طلق املري�س مر�س املوت ومن يف حكمه زوجته، 
ال�شحيح  م��ن  ال��ط��الق  يقع  كما  يقع  ط��الق��ه  ف���اإن 
ملحقًا  ويجعله  عقله  يف  يوؤثر  مل  املر�س  اأن  دام  ما 
باملجنون، وترتتب عليه جميع الآثار التي ترتتب على 
اإل يف حكم واحد  طالق ال�شحيح، ول يختلف عنه 
طلق  اإذا  اأنه  وهو  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  عند 

زوجته طالقًا بائنًا وُعّد فارًا اأي هاربًا من املرياث، 
عند  العدة  يف  وهي  مات  اإذا  منه  ترث  زوجته  ف��اإن 
اأنها ترث ولو انق�شت  اإىل  احلنفية. وذهب املالكية 
كان  ما  ذل��ك  يف  وحجتهم  بغريه،  وت��زوج��ت  العدة 
عليه الأمر زمن ال�شحابة، فقد طلق عبد الرحمن 
يف  للثالث  مكماًل  طالقًا  متا�شر  امراأته  عوف  بن 
 : وقال  منه،  عثمان  فورثها  فيه،  مات  الذي  مر�شه 
اأردُت ال�شنة. وذهب احلنابلة اإىل  ما اتهمته ولكني 
العدة  انق�شت  ولو  امل��رياث  ت�شتحق  الفار  زوجة  اأن 
بغريه  تزوجت  ف��اإن  موته،  قبل  بغريه  تتزوج  مل  ما 
بعد انتهاء عدتها منه ثم مات ل ترثه لأنه ل ميكن 
ت�شور قيام الزوجية من الأول بعد اأن تزوجت غريه 
ول يثبت املرياث بدون ت�شور قيام الزوجية؛ ولأنها 
توريثها  اإىل  ذلك  لأدى  بغريه  ال��زواج  بعد  ورث��ت  لو 
من زوجني يف بع�س الأحوال، واملراأة ل تكون زوجة 

لثنني �شرعًا.
اأ�شال  املرياث  ت�شتحق  اأنها ل  ال�شافعية فريون  اأما   
هي  الزوجية  لأن  العدة؛  يف  وه��ي  زوجها  م��ات  ول��و 
ال�شبب يف ثبوت املرياث بني الزوجني، والزوجية قد 
انقطعت بالطالق البائن مبجرد �شدوره، واملرياث ل 
يثبت بعد زوال �شببه، ولهذا ل يرثها الزوج اإذا ماتت 
مر�س  املري�س  لعتبار  وي�شرتط  ال��ع��دة،  يف  وه��ي 
املوت ومن يف حكمه فارًا من املرياث ال�شروط الآتية:
فلو طلقها  بائنًا يف مر�شه،  اأن يطلقها طالقا  اأوًل: 
فال  العدة  يف  وه��ي  وم��ات  مر�س  ثم  �شحيح،  وه��و 
ت��رث��ه، اأم��ا اإن ك��ان ال��ط��الق رجعيًا وم��ات وه��ي يف 
ال��ط��الق يف حال  اأك���ان  ���ش��واء  ت��رث��ه  فاإنها  ال��ع��دة، 

ال�شحة اأم يف حال املر�س.
زوجها  من  للمرياث  اأه��اًل  الزوجة  تكون  اأن  ثانيًا: 
املر�س،  املوت من ذلك  وقت  اإىل  الطالق  وقت  من 
لكونها  للمرياث  اأه��ل  غري  الطالق  حني  كانت  فلو 
اأ�شلمت  ول��و  ت��رث��ه  ف��ال  م��ث��اًل،  م�شلم،  وه��و  كتابية 
يف  موجودة  غري  الفرار  مظنة  لأن  العدة؛  يف  وهي 
وقت  للمرياث  اأهاًل  الزوجة  كانت  ولو  احلالة.  هذه 
الطالق ثم خرجت عن هذه الأهلية قبل املوت فاإنها 

ل ترث؛ كما لو كانت م�شلمة وقت الطالق ثم ارتدت 
عن الإ�شالم قبل موت املطلق وا�شتمرت على ردتها 
حتى مات زوجها، اأو عادت اإىل الإ�شالم قبل موته، 
اأ�شقطت  قد  بارتدادها  لأنها  امل��رياث،  ت�شتحق  فال 
حقها يف امل��رياث، واأزال��ت عقدة ال��زواج ب�شبب من 

جانبها، ف�شارت كما لو ر�شيت بالفراق. 
فاإن  الفراق،  بهذا  را�شية  الزوجة  تكون  األ  ثالثًا: 
كانت را�شية به فال ترث، ومن �شور ر�شاها اأن تدفع 
الطالق،  منه  تطلب  اأو  طالقها،  �شبيل  يف  م��اًل  له 
فيجيبها اإىل ذلك؛ لأن ر�شاها بالطالق اأزال مظنة 

الفرار.
3. خامتة

متفقون  ال�شريعة  فقهاء  اأن  هي  الق���ول  خال�ش����ة 
الذي  املر�س  باعتباره  امل����وت  مر�س  ماهية  على 

يغلب فيه الهالك ويت�شل به املوت. 
واأن طالق املري�س مر�س املوت ومن يف حكمه يقع 
طالق  على  ترتتب  التي  الآث��ار  جميع  عليه  وترتتب 
ول  عقله،  يف  يوؤثر  مل  املر�س  اأن  دام  ما  ال�شحيح 
توريث  م�شاألة  وه��و  واح��د  حكم  يف  اإل  عنه  يختلف 
فاحلنفية  مرياثها،  من  ف��ارًا  ع��ّد  اإذا  منه  زوجته 
وذهب  ت��رث،  اأنها  اإىل  ذهبوا  واحلنابلة  واملالكية 

ال�شافعية اإىل عدم توريثها. 
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات.

حكــم طـاق املريــ�ص
 مــر�ص املـــوت ومـــن يف حكمـــه

د.وليد م�صطفى هجو
ا�شتاذ زائر يف ق�شم القانون
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اأ�شبح  الذي  الإرهاب  علي  احلرب  م�شطلح  اإن 
م�شطلحا  لي�س  وا�شع  ب�شكل  اإعالميا  متداول 
اأن  يعني  مما  �شيا�شي،  م�شطلح  هو  واإمنا  قانونيا 
و�شف و�شع  معني باأنه حرب علي الإرهاب ل يعني 

بال�شرورة وجوب تطبيق القانون الإن�شاين عليه.
من  بنوعني  يعرتف  الإن�شاين  الدويل  القانون  اإن 
ي�شتفيد  اأن  يجب  كنزاعات  امل�شلحة  النزاعات 
كما  الإن�شاين،  القانون  فيها من حماية  املنخرطون 
يجب عليهم باملقابل احرتام ال�شوابط التي ي�شعها 
يكون  اأن  اإما  فالنزاع  امل�شلح.  للنزاع  القانون  هذا 
دوليا عندما يكون بني دولتني اأو اأكر، اأو يكون نزاعا 
حمليا اإذا كان بني دولة وتنظيمات م�شلحة متمردة 
داخل  بينها  فيما  م�شلحة  منظمات  بني  اأو  عليها، 
فهم  النزاعات  هذه  يف  املقاتلون  اأما  معينة،  دولة 
للجيو�س  ينتمون  كانوا  اإذا  �شرعيون«،  »مقاتلون  اإما 
للتنظيمات  اأو  بها  املرتبطة  للملي�شيات  اأو  النظامية 
امل�شلحة الأخري، ويف حالة اعتقالهم يعتربون اأ�شرى 
حرب و ل ميكن متابعتهم قانونيا بحكم م�شاركتهم 
يف الأعمال الع�شكرية ماداموا قد احرتموا القانون 
الدويل الإن�شاين. كما ميكن اأن يكونوا » مقاتلني غري 
�شرعيني » وهم  املدنيون الذين ي�شاركون يف الأعمال 
امل�شلحة ويتمتعون بحماية املادة الثالثة امل�شرتكة بني 
معاهدات جنيف ومبعاهدة جنيف الرابعة،  لكنهم 
مل�شاركتهم  الوطنية  للقوانني  طبقا  متابعتهم  ميكن 
يف الأعمال امل�شلحة، كما برز يف �شياق احلرب علي 
“املقاتلني الأعداء” الذي يعني  الإرهاب  م�شطلح 
ب�شكل عام اأي �شخ�س ي�شارك يف الأعمال  العدائية  
“غري  اأو  �شرعي”  “ب�شكل  العدو،   �شف  يف  وهو 
�شرعي. وهذا م�شطلح ت�شتخدمه بع�س الدول التي 
عابرة  حرب  هي  الإرهاب   علي  احلرب  اأن  تعتقد 
للحدود، وذلك لو�شف الأ�شخا�س الذين قد ينتمون 
بها  مرتبطني  يكونون  اأو  بالإرهاب  متهمة  ملنظمات 
ب�شرف النظر عن الظروف التي مت  اعتقالهم فيها. 
طابع  تكت�شي  اأن  يجب  الإرهاب  علي  احلرب  اإن 
القانون  بها  يعرتف   التي  امل�شلحة  النزاعات 
اأما  القانون.  هذا  قواعد  عليها  لتنطبق  الإن�شاين 
اإذا اتخذت احلرب علي الإرهاب �شكال  اآخر فاإنها 
حلماية  الدولية  وللمعايري  الوطنية  للقوانني  تخ�شع 
ت�شور  ميكن  فاإنه  ال�شدد  وبهذا  الإن�شان،  حقوق 

اأربعة اأ�شكال لهذه احلرب. 
الإرهاب  مكافحة  تكون  اأن  هو  الأويل  فاحلالة 

للق�شاء  اأكر  اأو  اأخري  لدولة  دولة  تقت�شي جمابهة 
نزاع  اأمام  ن�شبح  احلالة  هذه  ويف  الإرهاب،  علي 
اأي  دون  الإن�شاين  الدويل  للقانون  يخ�شع  دويل 
لل�شليب  الدولية  اللجنة  اعتربت  وقد  قانوين.  لب�س 
بقيادة  التحالف  خا�شها  التي  احلرب  الأحمر 
الوليات املتحدة �شد اأفغان�شتان مثال لهذه احلالة، 
يف  اأفغان�شتان  يف  حكومة  تن�شيب  غاية  اإيل  وذلك 

يونيو 2002.
ال�شراع �شد  فيها  يكت�شي   ثانية  بينما هناك حالة 
الإرهاب طابع نزاع م�شلح حملي، وذلك عندما يكون 
اأو  بالإرهاب،  اأو منظمات متهمة  بني دولة ومنظمة 
واحدة.  دولة  داخل  بالإرهاب  متهمة  منظمات  بني 
تنظيمية  بنية  التنظيمات  لهذه  تكون   اأن  �شريطة 
هذه  ويف  ظاهر.  ب�شكل  ال�شالح  حتمل  واأن  وا�شحة 
للقانون  خا�شعا  ال�شراع  هذا  مثل  يكون  احلالة 
الدويل الإن�شاينِ �شاأنه يف ذلك �شاأن اأي نزاع م�شلح 
حملي، ويكون املعتقلون يف هذا النزاع اأ�شرى حرب 
ول ميكن حماكمتهم للم�شاركة يف هذا ال�شراع، اإل 
اإذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب خالل هذا النزاع، 
بينما هناك حالة ثالثة يكون فيها املتهمون بالإرهاب 
حمدود،  ب�شكل  الإن�شاين  الدويل  للقانون  خا�شعون 
وذلك عندما ي�شاركون يف نزاع دويل اأو حملي دون 
اأ�شري  توافرها يف  املطلوب  ال�شروط  فيهم  تتوفر  اأن 
ب�شكل ظاهر  ال�شالح  اإما لأنهم ل يحملون  احلرب، 
خالل  حربية  اأعمال  يف  كمدنيني  �شاركوا  لأنهم  اأو 
حماية  من  ي�شتفيدون  هوؤلء  فمثل  امل�شلح.  نزاع 
املعاهدة الرابعة من معاهدات جنيف واملادة الثالثة 
لهم  لي�شت  ولكنهم  املعاهدات،  تلك  بني  امل�شرتكة 
قانونيا  متابعتهم  فيمكن  احلرب  اأ�شري  ح�شانة 
نتيجة م�شاركتهم يف الأعمال امل�شلحة بخالف اأ�شري 
احلرب. وت�شمل هذه الفئة كل املعتقلني لأ�شباب تتعلق 
اأفغان�شتان  اأو حملي، كما هو احلال يف  بنزاع دويل 
اأم  بالإرهاب  كانوا متهمني  �شواء  يونيو 2002،  منذ 
ينطبق  فال  الرابعة  احلالة  اأما  كذلك،  يكونوا  مل 
عليها القانون  الإن�شاين غالبا وهي معظم التدابري 
الإرهابية  الأعمال  قمع  اأو  ملنع  الدول  تتخذها  التي 
التدابري  مثل  وذلك  احلرب.   اأعمال  اإىل  ترقى  ول 
وال�شرطة  الإ�شتخبارتية  املعلومات  بجمع  املتعلقة 
والعقوبات  املجرمني  وت�شليم  الق�شائي  والتعاون 
الأر�شدة  وجتميد  املالية،  والتحقيقات  اجلنائية  
على  والقت�شادي  الدبلوما�شي  ال�شغط  اأو  املالية 

التدابري  هذه  فمثل  الإرهاب،  بدعم  املتهمة  الدول 
ملعاهدات  وطبقا  اأعمال حرب،  عام  ب�شكل  تعترب  ل 
جنيف فاإن جلنة ال�شليب الأحمر الدويل لها احلق 
يف الو�شول اإيل املعتقلني يف اإطار نزاع م�شلح �شواء 
الرابعة  بالتفاقية  حمميني  اأو  حرب  اأ�شرى  كانوا 
غري  النزاع  كان  اإذا  اأما  جنيف.   معاهدات  من 
م�شلح فاإنها قد متلك حق املبادرة، كحركة لل�شليب 
والهالل الأحمرين، لزيارة  املعتقلني لأ�شباب اأمنية 
اأنها يف  ال�شلم و ب�شكل منتظم.  مما يعني  يف وقت 
من  متكنها  قانونية  و�شيلة  جتد  قد  الأحوال  جميع 
زيارة املعتقلني يف �شياق احلرب علي الإرهاب مما 
الإن�شاين  القانون  لحرتام  مهمة   �شمانة  ي�شكل 

وقانون حقوق الإن�شان.
اإن احرتام القانون الإن�شاين يبدو حمفوفا باملخاطر 
املتهمة  املنظمات  لأن  الإرهاب،  مكافحة  �شياق  يف 
بالإرهاب ل تعرتف بالنظم القانونية عادة، كما اأن 
الظروف الأمنية غالبا ما حتول دون ا�شتقرارها يف 
الدول، مما يجعل و�شول  بعك�س  وثابت  مكان معلن 
الدول  اأما  م�شتع�شيا،  اإليها  الأحمر  ال�شليب  جلنة 
الأحمر   ال�شليب  جلنة  مع  التعاون  حتبذ  ل  فقد 
تطبيق  يف  ترى  قد  لأنها  دائما،  املو�شوع  هذا  يف 
مكافحة  اإطار  يف  املعتقلني  علي  الإن�شاين  القانون 
باملنظمات«اجلهادية  العرتاف  من  نوعا  الإرهاب 
اأن اعرتاف الدول  باملعتقلني يف  اأو الإرهابية«. كما 
�شياق احلرب علي الإرهاب كاأ�شرى حرب قد يجعلهم 
مبعزل عن املتابعات القانونية، مما يجرد الدول من 
اأحد اأ�شلحتها الهامة لقمع هذه التنظيمات، األ وهو 

تطبيق قوانينها الوطنية.

احرتام القانون الإن�شاين يف �شياق احلرب على الإرهاب

دراسات ومقاالت علمية

�لدكتور هارون �أبوبكر 
اأ�شتاذ م�شاعد منتدب مبركز دعم الطلبة 

بق�شم القانون
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يف ظ��ل اق��ت�����ش��ادي��ات ال��ي��وم ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��رف��ة 
الإدارات  اهتمام  يرتكز   Knowledge Based Economy

املال  راأ���س  على  التميز  عن  الباحثة  املن�شاآت  يف  العليا 
يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأحد  ميثل  اأ�شبح  الذي  الفكري 
مناف�شيها،  عن  ومتيزها  وازده��اره��ا  املن�شاآت  جن��اح 
نظرًا لإمكانية ا�شتخدام عنا�شره ب�شورة اأف�شل واأ�شرع 
املعرفة  بتحويل  وذل���ك  امل��ن�����ش��ودة  الأه����داف  لتحقيق 
من  العديد  اأثبتت  وقد  قيمة.  اإىل  املن�شاأة  متتلكها  التي 
يلعب  الفكري  امل��ال  راأ���س  يف  ال�شتثمار  اأن  الدرا�شات 
دورًا هامًا يف زيادة الربحية، وتخفي�س التكاليف وزيادة 
الإتقان التكنولوجي مما ينعك�س اإيجابًا على منو وتو�شع 
اإجماع على تعريف واحد  وا�شتمرارية املن�شاأة. ل يوجد 
لراأ�س املال الفكري بل تنوعت التعاريف وتعددت ولكنها 
تقريبًا تتفق على اأنه اأ�شل غري ملمو�س )معنوي( يتكون 
البع�س  بع�شها  مع  تتفاعل  اأ�شا�شية  عنا�شر  ثالثة  من 
اأجل توليد الروة وزيادة الأرباح وتعزيز التناف�شية  من 

وتعظيم قيمة املن�شاأة. 
عنا�صر ر�أ�ص �ملال �لفكري:

عمر  العاملني،  من: عدد  ويتكون  الب�شرى  امل��ال  راأ���س 
جلميع  املتكافئة  املعاملة  العاملني،  ت��ن��وع  العاملني، 
العاملني،  تعليم  العاملني،  م��ع  ال��ع��الق��ات  العاملني، 
موقف  باملن�شاأة،  العاملني  عالقة  املعرفة،  امل��ه��ارات/ 

العاملني.
امللكية  م��ن:  ويتكون  التنظيمي  اأو  الهيكلي  امل��ال  راأ���س 
الفكرية، عمليات املن�شاأة، فل�شفة املن�شاأة، ثقافة املن�شاأة، 
اأن�شطة  للمن�شاأة،  التنظيمي  الهيكل  املن�شاأة،  مرونة 
البحوث والتطوير، تعلم املن�شاة، البتكار، والتكنولوجيا.

راأ�س مال العمالء ويتكون من: 
العمالء،  مع  العالقات  امل�شتهدفة،  الأ���ش��واق  العمالء، 
ع��م��الء ج���دد، الح��ت��ف��اظ ب��ع��م��الء احل��ال��ي��ني، ت��دري��ب 
اجلوائز،  املن�شاأة،  �شورة  العمالء،  م�شاركة  العمالء، 

العالقات العامة.
متطلبات قيا�ص ر�أ�ص �ملال �لفكري: 

راأ�شمالها  مبثابة  املن�شاأة  يف  الفكري  امل��ال  راأ���س  يعد 
احلقيقي. والذي اأ�شبح حمط اأنظار واهتمام املحا�شبني 
والقيا�س،  بالعرتاف،  يتعلق  فيما  وخ�شو�شًا  واملاليني 

والإف�شاح عنه يف القوائم املالية. 
ال�شادر   2 رقم  ال��دويل  املحا�شبي  املعيار  اعتربه  فقد 
يف  ال�شادر   38 رق��م  ال��دويل  واملعيار   1974 العام  يف 
اأو  امللمو�شة  غري  الأ�شول  اأحد   ،FASB 1999ع��ن  العام 
ر�شملته.  بعد  كاأ�شل  اأو  حدوثه،  تاأكد  عند  كم�شروف 
حتديد  ال��ف��ك��ري  امل���ال  راأ�����س  ق��ي��ا���س  متطلبات  وم���ن 
عنا�شره، والعائد املتوقع من ال�شتثمار فيه، الأمر الذي 
اإدارة املن�شاأة اتخاذ اجراءات رقابية عليه  يفر�س على 
ح�شب  وذلك  له،  املكونة  العنا�شر  تقييم  اىل  بالإ�شافة 
مدخل القوائم الإ�شافية �شمن الإف�شاح عن املعلومات 

اأو ح�شب مدخل القيمة احلالية عن طريق  غري املالية، 
وحتديد  للمن�شاأة  والدفرتية  ال�شوقية  القيمة  مقارنة 

الفرق والذي ميثل راأ�س املال الفكري لها.
طرق �لإف�صاح عن ر�أ�ص �ملال �لفكري:

هناك طريقتان لالإف�شاح عن راأ�س املال الفكري الأوىل: 
قائمة الدخل التي تتطلب ال�شتهالك على مدار الفرتة 
املتوقعة من ال�شتفادة منه خالل فرتة بقائه يف املن�شاأة 
الإداري���ة  امل�شاريف  �شمن  ال�شتهالك  ه��ذا  واإدراج 
القوائم  طريقة  الثانية:  الدخل.  قائمة  يف  والعمومية 
الإدارية  امل�شاريف  �شمن  اإدراج��ه  تتطلب  والتي  املالية 
املوؤجلة، بحيث يتم ا�شتهالكه كبقية الأ�شول يف املن�شاأة. 

مزايا الإف�شاح املحا�شبي عن راأ�س املال الفكري:
الإف�شاح املحا�شبي بوجه عام ي�شاعد على زيادة العدالة 
اخلا�شة بتوزيع العوائد، وعدالة توزيع درجات املخاطر 
املال.  راأ�س  تكلفة  وتخفي�س  البديلة،  ال�شتثمارات  من 
اأما الإف�شاح املحا�شبي )الإظهار يف القوائم املالية( عن 
راأ�س املال الفكري بوجه خا�س فهو ي�شاعد على حتقيق 

الفوائد الآتية:
الق�شاء على حالة عدم الر�شا وعدم الكتفاء بالتقارير 
التنبوؤ  على  قدرتها  لنخفا�س  نتيجة  التقليدية  املالية 

باملخاطر يف ظل الظروف القت�شادية احلالية.
زيادة درجة الو�شوح وال�شفافية يف القوائم املالية، مما 
امل�شتخدمني  قبل  من  عليها  العتماد  درج��ة  من  يزيد 
اأو  داخل  من  القرارات  ومتخذي  واملرتقبني،  احلاليني، 

خارج املن�شاأة.
عليه،  الرقابة  يف  املحا�شبية  املعلومات  من  ال�شتفادة 
ويف  للمن�شاأة،  الجتماعية  امل�شئولية  عن  املحا�شبة  ويف 
التحرك  ويف  وا�شتخدامها،  الب�شرية  امل��وارد  تخطيط 
ال�شليم نحو ال�شرتاتيجية التي ترغب بها املن�شاأة، ويف 

حت�شني جودة قراراتها املالية.
�مل�����ص��اوئ �ل��ن��اجت��ة ع��ن ع���دم �لإف�����ص��اح ع��ن ر�أ�����ص �مل��ال 

�لفكري:
عدم متكن عدد كبري من حملة الأ�شهم من الو�شول اإىل 
ميكن  والتي  امللمو�شة  غري  بالأ�شول  اخلا�شة  املعلومات 
بال�شفافية  يخل  مما  اإليها  الو�شول  امل�شتثمرين  لكبار 
الداخلية  التجارة  من  نوع  حدوث  عنه  وينتج  والعدالة، 
من قبل الإدارة ل�شتغالل ما تعرفه من معلومات خا�شة 
عن�شر  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدى  مما  امللمو�شة  غري  بالأ�شول 

الف�شاد يف املن�شاأة.
تقدير  �شعوبة  نتيجة  الأ�شهم  اأ�شعار  تقلب  يف  التاأثري 
مبقدار  املتعلقة  امل�شتقبلية  للتدفقات  بدقة  امل�شتثمرين 
العوائد واملخاطر املرتبطة بال�شتثمار يف من�شاآت كثيفة 

الأ�شول غري امللمو�شة اأو كثيفة راأ�س املال الفكري.  
�مل�����ص��ك��الت �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �مل��ن�����ص��اآت يف ق��ي��ا���ص ر�أ�����ص �مل��ال 

�لفكري و�لف�صاح عنه:
يف  املن�شاآت  تواجه  التي  امل�شكالت  من  العديد  هنالك 

قيا�س راأ�س املال الفكري والف�شاح عنه اأهمها:
ال��دق��ي��ق��ة ع��ن القيمة  ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات  حت��دي��د 
احلقيقية له واملوثوق بها. اذ تنعك�س على قيا�س تكاليف 
املن�شاآت واأرباحها وح�شتها ال�شوقية من جهة، وحتديد 
جهة  من  املادية  واللتزامات  لالأ�شول  احلقيقية  القيم 

اأخرى (.
تلحق  اأن  املمكن  م��ن  التي  واملعنوية  املالية  الأ���ش��رار 
باملن�شاأة نتيجة حتديد القيمة احلقيقة لأ�شولها الفكرية 
املناف�شني  يفيد  مبا  املالية  القوائم  يف  عنها  والك�شف 
وتلحق ال�شرر باملركز التناف�شي للمن�شاة وخ�شو�شًا اإذا 
كانت تتناف�س مع من�شاآت ت�شعى اإىل ا�شتقطاب الكفاءات 

الفكرية.
عدم قدرة الطرق املحا�شبية التقليدية التي ت�شتخدم يف 
التاريخية  ال�شجالت  واقع  من  امللمو�شة  الأ�شول  قيا�س 
للمن�شاآت على قيا�س وتقدير قيمة راأ�س املال الفكري لها 

والذي ي�شكل جزءًا كبريًا من اأ�شولها. 
مكونات  حتديد  يف  املحا�شبية  الأ�شاليب  ق��درة  �شعف 
راأ�س املال الفكري املت�شمنة راأ�س املال الب�شري، وراأ�س 

املال الهيكلي، وراأ�س مال العمالء.
اأ�شل  اأن راأ�س املال الفكري هو  يف �شوء ما �شبق يت�شح 
معنوي ذو قيمة نقدية من ال�شروري العناية والهتمام 
الذي  املهم  للدور  نظرًا  القطرية  الأع��م��ال  بيئة  يف  به 
على  والتاأثري  ال��روة،  وتعظيم  الأداء،  حت�شني  يف  يلعبه 
الهتمام  اأي�شًا  ال�شروري  ومن  ال�شتثمارية.  القرارات 
العاملة يف قطر عن  املن�شاآت  اإدارات  لدى  الوعي  بن�شر 
اأهمية ال�شتثمار يف راأ�س املال الفكري، و�شمان ا�شتمال 
املعايري املحا�شبية املتعارف عليها املطبقة يف قطر على 
املال  راأ�س  عنا�شر  عن  بالإف�شاح  املن�شاآت  يلزم  معيار 

الفكري خلدمة متخذي القرارات.

راأ�ص املــال الفكـــري، املعرفـــــة التـــي ميكـــــن حتويلهـــا اإلـــى اأربـــاح

)قيا�شـــه والإف�شـــاح عنــه فــي القوائــم املاليــــة(

دكتورجالل حممد �لعطار 
اأ�شتاذ املحا�شبة امل�شارك

 رئي�س ق�شم املحا�شبة
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العديد  احلايل  القرن  يف  املختلفة  املنظمات  تواجه 
التاأثريات  النطاق واملتعددة  التحديات املختلفة  من 
فبالإ�شافة اىل العوملة وثورة املعلومات وزيادة حدة 
هنالك  التقنية،  وال��ت��ط��ورات  ووت��ريت��ه��ا  املناف�شة 
الثقايف  الوعي والنفتاح  اأخرى مثل زيادة  جمموعة 
وغريها من التحديات، لذا كان لزامًا على املن�شاآت 
بجودة  اله��ت��م��ام  زي���ادة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  ب�شقيها 
م�شتمرة،  ب�شورة  حت�شينها  و  وخدماتها  منتجاتها 
على  ق��ادرة  التقليدية  الإدارة  مفاهيم  تعد  مل  ومل��ا  
عمل   بيئة  يف  املتالحقة  التحديات  ه��ذة  جمابهة 
�ُشميت  جديدة  اإدارة  فل�شفة  ظهرت  التغيري،  �شريع 

اإدارة اجلودة ال�شاملة.
ميكن ان ُتعرف ادارة اجلودة ال�شاملة بانها » فل�شفة 
املنظمة  وتر�شد  ت��دل  وم��ب��ادئ  عري�شة  وخ��ط��وط 
لتحقيق تطور م�شتمر؛ وهي اأ�شاليب كمية بالإ�شافة 
املوارد  ا�شتخدام  حت�شن  التي  الب�شرية  امل��وارد  اإىل 
العمليات  كافة  اأن  بحيث  اخلدمات  وكذلك  املتاحة 
حاجات  اإ���ش��ب��اع  حتقق  لأن  ت�شعى  املنظمة  داخ���ل 

امل�شتهلكني احلاليني واملرتقبني«.
وجد  اجلدي���دة  الداري��ة  الفل�شفة  هذه  تطبي���ق  اإن 
نحو  التوجه  خ��الل  م��ن  اخلا�شة  باملن�شاآت  قبول 
امل�شتهلك يف �شبيل حتقيق الربحية وزيادة الفاعلية 
هذه  هل   : هنا  ُيطرح  ال��ذي  وال�����ش��وؤال  التنظيمية، 
الفل�شفة قابلة للتطبيق يف املن�شاآت الأمنية املتمث���لة 
الأم��ن  واأج��ه��زة  وال�����ش��رط��ة  امل�شلح��ة  ال��ق��وات  يف 

الخرى؟
الإجابة على هذا ال�شوؤال تتطلب الت�شاوؤل عن املبادئ 
خالل  م��ن  ال�شاملة،  اجل���ودة  لفل�شفة  الأ�شا�شية 
البحث يف الأدبيات اخلا�شة باإدارة اجلودة ال�شاملة 
ل�شيما جلهة الرتكيز على الزبون داخليا وخارجيا، 
والقيادة الإدارية )التزام الإدارة العليا(، وم�شاركة 
الأخطاء  وقوع  منع  على  للرتكيز  اإ�شافة  العاملني، 
التخطيط  م��ب��داأ  ع��ن  ن��اه��ي��ك  معاجلتها،  ول��ي�����س 

ال�شرتاتيجي، ودعم وم�شاندة الإدارة العليا.
املوؤ�ش�ش�شات  الوقوف على طبيعة عمل  وم����ن خالل 
التي  املعوقات  من  العديد  هنالك  ان  جند  الأمنية 
ال�شامل����ة  اجل�����ودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق   تعرت�س 

التي  اخلدمات  تعترب  حي���ث  الأمنية،  املن�ش���ات  يف 
ربحي  غري  ن�شاط  مبثابة  الأمنية  الأجهزة  تقدمها 
يتعلق  فيما  امل���ادي  املعيار  ينتفي  وهنا  )خ��دم��ي( 
من  املعنوي  املعيار  ويبقى  والعائد  التكلفة  بتحليل 
من  بها  والإح�شا�س  الأم��ن  خلدمة  الإدراك  خ��الل 
اجلمهور  ف��ئ��ات  اخ��ت��الف  اأن  كما  اجل��م��ه��ور.  قبل 
امللتزمون ومنهم  و�شخ�شياتهم و�شلوكياتهم فمنهم 
وه��ذا  املتطرفون  ومنهم  القانون  ع��ن  اخل��ارج��ون 
ينعك�س على �شكل اخلدمة املقدمة لهم. ي�شاف لذلك 
ف����اإن املخرج���ات التي تقدمها الأجهزة الأمنية قد 
يف  ملمو�شة  تكون  لكنها  قيا�شها  اأح��ي��ان��ًا  ي�شعب 
نتائجها بالإح�شا�س بالأمن. كما اأن الأجهزة الأمنية 
تعترب من الأجهزة املنف����ذة للقوانني والأنظمة فاإن 
لفئات  الأم��ن��ي��ة  امل�شالح  م��ع  يتعار�س  ق��د  هدفها 
�شفة  من  واإن  الأجهزة،  معه  تتعامل  اجلمهور  من 
القواعد  م��ن  التحرر  اجلمهور  م��ن  النا�س  بع�س 
لكنها  يف  ي�شتفيد منها  اأنه  والتي يرى  الن�شباطية 

احلقيقة م�شرة  مل�شلحة املجتمع. 
اإن الأجهزة الأمنية مقيدة باأعمالها بقوانني  كذلك 
�شارمة، واإن اأعمالها متتاز بال�شبط والربط الناجم 
عن لطبيعة اخلا�شة بها فلذلك جند اأن معاجلتها لأي 
با�شتخدامها  مقيدة  تكون  القوة  با�شتخدام  م�شكلة 
وفق اأحكام ال�شرورة الهادفة للم�شلحة العامة. كما 
وجود بع�س احلواجز والإحجامات من بع�س اأفراد 
نتيجة  وذلك  الأمنية  الأجهزة  مع  للتعامل  اجلمهور 
�شلوكيات �شيئة لبع�س اأفرادها اأو تراكمات �شابقة. 
الأمنية  الأجهزة  اأعمال  تنوع  اأن  القول  ميكن  كما 
ودوائ��ر  وزارات  عن  الواجبات  من  مزيدًا  واأخذها 
اأخرى يجعلها عر�شة لالنتقاد والأوىل اأن تلتزم مبا 

حدده قانونها فقط. 
على الرغم من هذه املعوقات اإل اأن هنالك العديد 
ميكن  ال�شاملة  ب��اجل��ودة  اخل��ا���ش��ة  اجل��وان��ب  م��ن 
العديد  تتوفر  اإذ  المنية،  املوؤ�ش�شات  يف  تطبيقها 
مدى  لقيا�س  ت�شتخدم  اأن  ميكن  التي  املعايري  من 
ال�شتجابة  زمن  ل�شيما  الأمنية،  اخلدمات  ج��ودة 
اأن يكون معيار جودة  للخدمة وهو معيار ناجح قبل 
الزبون  من  لكل  املتوقع  التاأخري  ت�شور  اإمكانية  مع 

يدويًا  وتوثيقها  الإج���راءات  ودق��ة  اخلدمة.  ومقدم 
غري  بطريقة  عليه  احلكم  ميكن  املعيار  وهذا  واآليًا 
مبا�شرة من خالل الأحكام النهائية التي ت�شدر عن 
الق�شاء يف الق�شايا التي  تقوم بها الأجهزة الأمنية 
عند التحقيق يف اجلرائم والتي ت�شتخدم الإجراءات 
لتقدمي  ي�شتغرق  ال��ذي  والزمن  للقانون.  املطابقة 
تقدم  ال�شرطية  ال��وح��دات  بع�س  وه��ن��اك  اخل��دم��ة 
الأ�شلحة  حم��الت  وترخي�س  الرتخي�س  خ��دم��ات 
تقا�س  اخلدمة  ف��اإن  واملتفجرات  النارية  والأل��ع��اب 
مبعرفة الإجراءات املتبعة والوقت الالزم لتقدميها 
وهذا املعيار يجب احلكم عليه من خالل اإجراءات 
للتق�شري  املحا�شبة  �شمان  م��ع  تف�شيلية  مكتوبة 
ملقدمة اخلدمة. والراأي العام اإذ اأن خدمة الأمن يف 
ومن  للعامة  نتائجها  ُتلم�س من خالل  كثرية  اأوقات 
معها  اجلمهور  من  للمتعاملني  الإج����راءات  خ��الل 
نحو  والجتماعية  الأخالقية  امل�شوؤولية  فاإن  وكذلك 
للحكم  معيارًا  يعك�س  معه  التفاعل  وم��دى  املجتمع 
بقيا�س  عليه من قبل اجلمهور من خالل ما يعرف 
وامل�شداقية  عليها.  املتعارف  وبالطرق  الجتاهات 
العميل  ي�شعها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة  درج����ة  يف  وت��ت��م��ث��ل 
بها من حيث  والتزامة  )اجلمهور( مبقدم اخلدمة 
واجل��دارة  الكفاءة  واأخ��ريًا  و�شريتة.  كرامتة  حفظ 
امتالكهم  حيث  م��ن  اخل��دم��ة  مبقدم  تتعلق  وال��ت��ي 
للمهارات والقدرات الالزمة لتاأدية الأعمال املوكولة 

اليهم.

دراسات ومقاالت علمية

�لدكتور يا�صر مو�صى حممد
ا�شتاذ زائريف ق�شم الإدارة
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و�مل�صكالت  �مل�صاعب  يو�جه  �لعامل  ليز�ل 
�لكربى، وليز�ل �لن�صان يعانى �أ�صكال متنوعة 
ف�صل  يوم  �ليومية.  حياته  فى  �ل�صعاب  من 
�لأخالقية  وقيمه  �ملعي�صى  ك�صبه  بني  �لإن�صان 
و�لنز�عات  �ل�صرور،  من  للكثر  فاحتة  كان 
�لظروف  هذه  �ل�صلوكى.فى  و�لدمار  و�حلروب 
ترتيب  يعيد  �أن  لالن�صان  كان  و�لظاملة  �ملظلمة 
فى  �ملا�صي  لتجارب  دقيق  فح�ص  بعد  �أو�صاعه 
عليه  وكان  �لقومي  بال�صلوك  �ملرتبط  �لك�صب 
�لعي�ص  ك�صب  �صبل  تو�زن  معاير  ي�صع  �أن 
و�صبل ��صتد�متها فى �إطار من �لقيم و�لأخالق 

تتنا�صب مع كل �صعوب �لأر�ص.
منظومة  طرح  فى  متثل  �ملاأزق  من  �خلروج   
من �لأجندة و�ملعاهد�ت هدفها تقريب �مل�صالح 
حفاظا  �ملمار�صة  فى  �لأخالقى  �ل�صلوك  من 
وعليه  �لن�صان،  م�صتقبل  وعلى  �جلميع  على 
�مل�صتد�مة  و�لتنمية  �لجتماعية  فامل�صوؤولية 
و�ل�صتثمار  �لتجارة  و�حدة.  لعملة  وجهان 
��صا�صيات  من  هى  و�ملو�رد  �ملجتمعات  وحقوق 

�مل�صوؤولية و�لتنمية.
�لتنمية �مل�صتد�مة:

دون  احلا�شر  احتياجات  تغطي  التى  التنمية  هى 
تغطية  على  امل�شتقبل  اأجيال  بقدرة  ال�شرار 
حاجاتها. وهى ت�شمل مايزيد عن التنمية والنمو اذ 
اأقل  ي�شبح  بحيث  النمو  حمتوى  فى  تغيريا  تتطلب 
اإن�شافا  واأكر  والطاقة  املوارد  ا�شتخدام  فى  مادية 
اجل  من  واملوارد  والبيئة  الإن�شان  على  تاأثرياته  فى 
درجة  وتقليل  البيئي  املال  راأ�س  على  املحافظة 

املخاطر الجتماعية والقت�شادية.

�مل�صوؤولية �لجتماعية:
امل�شوؤولية  يتم تعريف مفهوم  الراهن مل  حتى وقتنا 

الجتماعية ب�شكل حمدد وقاطع يكت�شب مبوجبه قوة 
الزام قانونية وطنية اأو دولية. وهناك عدة تعريفات 
وجهات  باختالف  تختلف  الجتماعية  للم�شوؤولية 

النظر فى حتديد �شكل هذه امل�شوؤولية.
وال�شعور  الإح�شا�س  الجتماعية  بامل�شوؤولية  ويق�شد 
ورعايتهم،  الآخرين  م�شاعدة  نحو  باللتزام 
نحو  الأفراد  م�شوؤولية  متبادلة،  هذه  وامل�شوؤولية 
املجتمع  م�شوؤولية  واأي�شا  به،  والنهو�س  جمتمعهم 
ما  على  والتغلب  اأفراده  احتياجات  اإ�شباع  نحو 
للنمو  لهم  الفر�س  وتوفري  م�شوؤوليات  من  يواجهه 
والتكيف. وهي اإحدى القنوات التى تدعم امل�شلحة 
مطلوب  اأ�شا�شي  كعن�شر  قوتها  �شر  وهذا  العامة، 
مع  فالتوحد  الإن�شانية.  العالقات  روابط  لتمتني 
اجلماعة يدفع الفرد اإىل بذل جهده من اأجل اإعالء 
واهدافها  نف�شها  عن  م�شئولة  واجلماعة  مكانتها. 
والحوال.  المور  جميع  فى  كافراد  اع�شائها  وعن 
واللتزام  التعاون  تفر�س  الجتماعية  وامل�شوؤولية 
فى  والديقراطية  واحلب  والإحرتام  والت�شامن 
الرحم  �شلة  هى  التى  اجلادة  وامل�شاركة  املعاملة 
امل�شوؤولية  وتعني  الواحد.  املجتمع  فى  الأفراد  بني 

الجتماعية التى:     
من  م�شرتكة  لقواعد  توؤ�ش�س  عاملية  منظومة  هى   -
واملجموعات  لالأفراد  املن�شبطة  واملمار�شة  ال�شلوك 
وحقوق  والكون  الن�شان  على  للحفاظ  واملوؤ�ش�شات 

الأجيال القادمة.
- هى موا�شفة اختيارية مبنية على الت�شاور والتفاق 
ال�شوابط  من  حزمة  على  وت�شتمل  ال�شركاء  بني 

والإجراءات والأليات للتفكري والعمل والرقابة.

�أهد�ف �مل�صوؤولية �لجتماعية:
لل�شراكة  وعامليا  حمليا  مرتابطة  قاعدة  بناء   -
وامل�شاهمة فى الراأى والعمل لي�س فى حقل امل�شوؤولية 

الجتماعية وحدها واإمنا فى كل جمالت احلياة.
والنبات  واحليوان  الإن�شان  �شالمة  على  احلفاظ   -
ال�شارة  الأفعال  عواقب  من  الكون  و حماية  والبيئة 

اآنيا وم�شتقبليا.
الن�شان  حقوق  معاهدات  اإنفاذ  على  الرتكاز   -
ثم  الأ�شا�شية  احلقوق  من  بدءا  املتفاوتة  بدرجاتها 

الفرعية ثم احلقوق الكلية للكون والطبيعة.
- اعتبار كل ق�شايا التنمية امل�شتدامة كمكون ا�شيل 

ملوا�شفات امل�شوؤولية الجتماعية.
جميع  فى  الجتماعية  بامل�شوؤولية  الوعي  تن�شيط   -
املجتمعات  من  ابتداء  املدين  املجتمع  قطاعات 

القاعدية وانتهاء مبتخذي القرار.
لت�شييد  املعتقدات  وكرمي  الأديان  من  ال�شتفادة   -
امل�شوؤولية  ثقافة  على  حت�س  اأخالقية  منظومة 
الجتماعية على غرار احلديث ال�شريف “كلكم راع 

وكلكم م�شوؤول عن رعيته”.
ق�شايا  جلعل  املنا�شبة  الو�شائل  واإبداع  ابتكار   -
الربامج  من  ليتجزاأ  جزء  الجتماعية  امل�شوؤولية 
التعليمية والتثقيفية واملنربية وبرامج البحث العلمي 

والجتماعي.

�لدكتور حيدر حممد على
ا�شتاذ زائر يف ق�شم املتطلبات العامة
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لقد قاوم ال�شعب اجلزائري ال�شتعمار الفرن�شي 
منذ اأن وطئت اأقدامه اأر�س اجلزائر �شنة 1830 
وتنظيما،  اأ�شلوبا  متباينة  املقاومة  هذه  وجاءت 
واأخرى  املنظمة  غري  ال�شعبية  املقاومة  فظهرت 
القادر  عبد  الأم���ري  تزعمها  منظمة   م�شلحة  

اجلزائري بغرب اجلزائر.
لقد اتبع الأمري عبد القادر اإ�شرتاتيجية ع�شكرية 
الفرن�شية   اجليو�س  زح��ف  مواجهته  يف  دقيقة 
مدينة  اح��ت��الل  م��ن  ال��ب��داي��ة  يف  متكنت  ال��ت��ي 
اجلزائر �شنة  1830 وفر�س على حاكم اجلزائر 
العثماين  داي ح�شني  توقيع معاهدة ال�شت�شالم  

30جويلية 1830.
مولده ون�صبه

بن  م�شطفى  بن  الدين  حميي  بن  القادر  عبد  هو 
حممد بن املختار بن عبد القادر وينتهي ن�شبه اإىل  

اآل البيت ال�شريف
ولد  ال��ق��ادر اجل��زائ��ري  ب��الأم��ري عبد  وه��و معروف 
بالقيطنة قرب مدينة  مع�شكر غرب اجلزائر يوم 6 

�شبتمري 1808 املوافق ل� 15 رجب 1223ه�.
للفرن�صيني  مقاومته  يف  �لع�صكرية  �إ�صرت�تيجيته 

1847 – 1831
بناء �لدولة

هي  الفرن�شيني  ومقاومة  ال��دول��ة  بناء  مرحلة   اإن 
م��ن امل��ح��ط��ات امل��ه��م��ة يف ح��ي��اة الأم����ري مل��ا عرفته 
وظ��ف  عظيمة  اإجن�����ازات  و  ج�����ش��ام  اأح�����داث  م��ن 
حنكته  و  العلمية  قدراته  و  القبلية  مكت�شباته  فيها 
رغم  املقاومة  ت�شغله  فلم  والع�شكرية،  ال�شيا�شية 
الدولة  معامل  و  ركائز  و�شع  عن  ال�شعبة  الظروف 
واملقاومة  البناء  بني  تكامل  من  راآه  ملا  احلديثة، 
مرحلة اجتمعت فيها الظروف و العوامل لت�شنع من 
�شاب فتي اأمريا على دولة، تعاين العديد من امل�شاكل 
غا�شم،  م�شتعمر  مواجهة  اأّولها  ال�شيئة،  الظروف  و 
قبائل  داخلية.  م�شاكل  ثانيها  و  حّريتها،  �شلبها 
و  احلقد  ت�شمر  غريبة  جديدة  واأجنا�س  متفّرقة، 
ال�شغائن   وجريان ينتظرون الفر�شة ال�شانحة ل�شّم 
اجلزائر وتعديل حدودهم، و�شعب يعاين الأمّرين يف 
كل جهات الوطن، وطن اغت�شبت ونهبت خرياته و 

ثرواته. 
�ملو�جهات �لع�صكرية

عام    � اجلزائر  غ��رب   � وه��ران  مدينة  �شقوط  بعد 

1831 يف يد الفرن�شيني، عمت الفو�شى و ا�شطربت 
الأحول مّما دفع ب�شيوخها و علمائها اإىل البحث عن 
�شخ�شية يولونها اأمرهم، فوقع الختيار على ال�شيخ 
به من  يت�شم  ملا كان  القادر  والد عبد  الدين  حميي 
ورع و�شجاعة، كيف  ل و هو الذي قاد املقاومة �شد 
ابنه  فيها  �شاركه  حيث  دخولهم،  منذ  الفرن�شيني 
عبد القادر الذي اأبدى �شجاعة و حنكة قتالية عند 
خنق  معركة  معاركه:  اأ�شهر  و  وهران  مدينة  اأ�شوار 
النطاح  خنق  و   ،1832 مايو   03 يف  الأوىل  النطاح 
الأم��ري  قادها  التي  و   1832 م��اي   6 و   4 يف  الثانية 
لختبار  فر�شة  فكانت  وال��ده.  مر�س  ب�شبب  لوحده 
عبقريته و قدراته الع�شكرية. اأّما ثالث هذه املعارك 
�شبتمرب 1832   03 العني يف  راأ���س  برج  فهي معركة 
كلها  انتهت  بنف�شه  ال��دي��ن  حميي  ق��اده��ا  ال��ت��ي  و 
فادحة  خ�شائر  كّبدت  العدّو  باهرة،  بانت�شارات 
اعتذر عن  الدين  ال�شيخ حميي  اأن  الأرواح،غ��ري  يف 
بعد  و  مر�شه،  و  �شنه،  لكرب  اجلهاد  وقبل  الإم��ارة 
عبد  ابنه  لهم  ر�شح  ال�شيوخ،  و  العلماء  من  اإحل��اح 
القادر قائال: » و لدي عبد القادر �شاب تقي، فطن 
كونه  الركوب مع  و مداومة  لف�شل اخل�شوم  �شالح 
ن�شاأ يف عبادة رّبه، و ل تعتقدوا اأين فديت به نف�شي، 
له.....  اأكرهه  لنف�شي  اأكرهه  ما  و  مني  ع�شو  لأّنه 

غري اأين ارتكبت اأخف ال�شّررين حيث تيقنت احلق 
فيما قلت مرة مع تيقني اأّن قيامه به اأ�شد من قيامي 
و اأ�شلح، ف�شخوت لكم به.....«  فرّحب اجلميع بهذا 
العر�س و يف 27 نوفمرب 1832 اجتمع زعماء القبائل 
عقدوا  و  مع�شكر،  قرب  غري�س  �شهل  يف  العلماء  و 
و  ال��ّدردار،  �شجرة  الأوىل حتت  البيعة  القادر  لعبد 
اأطلق عليه لقب نا�شر الّدين، ثم تلتها البيعة العامة 

يف4 فرباير 1833. 
م�شوؤولية  الأم��ري حتمل  اأم��ام  كان  الظروف  يف هذه 
الّرعية  عن  والدفاع  اجلهاد  م�شوؤولية  �شعبة،  جّد 
وديار الإ�شالم و هو ل يزال يف عنفوان �شبابه، و ن�شر 
الأمن، وتاأديب اخلونة  و توحيد القبائل حول مبداأ 

اجلهاد ومقاومة الفرن�شيني بكل الو�شائل. 
بعدما ا�شتقّر الو�شع وا�شتتّب الأمر لالأمري �شرع يف 
ت�شكيل حكومته و عني الق�شاة و العّمال يف خمتلف 
اتخذ  و  لل�شورى،  جمل�شا  ع��ني  و  ال��ب��الد،  اأط���راف 
بع�س  يحمل  ف��راح  لإم��ارت��ه،  عا�شمة  مع�شكر  م��ن 
ال�شرائب  جباية  ي�شبط  و  الطاعة،  على  القبائل 
يف  باهرا  جناحا  بذلك  فحقق  اخل�شومات،  وف�س 
يف  املقاومة.   و  القبائل  اأغلبية  على  طاعته  فر�س 
للقوات  قائدا  دييم�شال  اجل��رال  عني  الأثناء  هذه 
الفرن�شية يف وهران بتاريخ 23- 04- 1833، الذي 
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�شيكون له ق�شة مليئة بالعرب مع الأمري عبد القادر، 
خا�شة و اأن دميي�شال هذا انتهج �شيا�شة ذات وجهني 
احلربي  ؛  املجهود  على  رّكز  الأم��ري،  على  للق�شاء 
العمليات الع�شكرية يف املرحلة الأوىل، و اأبدى ميول 
وا�شحا اإىل ال�شلم و املهادنة يف الثانية بعد تاأكده من 

قوة مقاومة الأمري و تقدمها. 
و اأول ما قام به دميي�شال هو �شن هجوم على قبيلة 
و   .1833 مايو   07 يف  وه��ران  من  القريبة  الغرابة 
نهب قطعانها و �شكانها، ثم احتالل مدينة اأرزيو يف 
بالأمري  دفع  الذي  الأمر  ال�شنة  نف�س  من  جويلية   4
القائد  م��واق��ع  ع��ل��ى  ع�شكرية  ح��م��الت  ���ش��ن  اإىل 
م�شادات  الرجلني  بني  فوقع  مي�شال  دي  الفرن�شي 
النت�شار  ك��ان  م�شتغامن،  ب�شواحل  بحرية  و  برّية 
ب�شرورة  دميي�شال  اقتنع  حينها  الأمري  حليف  فيها 
و  احلرية  و  ال�شالم  ي�شمن  المري  مع  اتفاق  اإب��رام 
التبادل التجاري، ُتْنِجيه من لقاءات دموية ل جدوى 
منها. فكتب عّدة ر�شائل اإىل الأمري يوؤكد فيها رغبته 
ال�شريحة يف عقد معاهدة، غري اأّن الأمري الذي كان 
يتماطل  كان  الفرن�شيني.  الأ�شرى  من  بحوزته جمع 
ريثما ي�شبح يف مركز قوة ي�شمح له بفر�س �شروط 
مالئمة له، وا�شتمرت الت�شالت بني الطرفني اإىل 
اأن مت التفاق الذي يعرف مبعاهدة دميي�شال  بتاريخ 
من  الإ�شالمية.  الديانة  واإحرتام   1834 فرباير   26
يجب  البالد  داخل  اإىل  ال�شفر  الأوروبيني  من  اأراد 
اأن يكون حامال لتذكرة ) جواز �شفر ( عليها ختم 
وكالء الأمري و ي�شّححها اجلرال و بذلك يح�شل 
الأثناء  ه��ذه  يف  الأق��ال��ي��م.  جميع  يف  احلماية  على 
راح الأمري ي�شتغل هذه املعاهدة بتوجيه كل ن�شاطه 
القبائل  بع�س  واإخ�����ش��اع  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  لإق���رار 
تو�شيع  و  جي�شه  و  الفتية  دول��ت��ه  تنظيم  و  الثائرة 
كانت  تلم�شان  من  عاد  ملّا  حيث  اجلغرافية،  رقعته 
املغرب  حدود  من  املمتدة  املناطق  و  القبائل  جميع 
ب�شلطانه يف  وتعرتف  له  تخ�شع  �شلف  اإىل  الأق�شى 
جانفي 1835، اأ�شتدعي دميي�شال اإىل باري�س و عني 
�شندا  فقد  قد  الأم��ري  بذلك  يكون  و  بدله،  تريزل 
متينا ل�شيا�شته، خ�شو�شا بعد ما علم باأن اتفاقية 4 
فرباير، مل تعر�س على احلكومة الفرن�شية للموافقة 
عليها، ثم اإّن �شلطة دميي�شال مل تكن تتجاوز وهران، 
تن�س على  اأن  املربمة ل ميكن  فاملعاهدة  بالتايل  و 
اأن دميي�شال  اأمر يت�شل بالوليات الأخرى حتى  اأي 
اّدعى اأن ختمه ا�شتعمل خلتم هذه الوثيقة دون علمه، 
املحتل  للهدنة مع  اأنه ل حمالة  الأمري  اأدرك  حينها 

الغا�شم، فنق�شت املعاهدة و عاد هو اإىل املقاومة و 
عادت فرن�شا اإىل �شيا�شتها التو�شعية بزعامة الوايل 
كان  ال��ذي  دورل���ون  دوري  الكونت  الفرن�شي  العام 
عالقات  تنظيم  و  الأمري  من  التقرب  على  حري�شا 
�شلطانه  ام��ت��داد  بعد  ل�شيما  معه  اجل���وار  ح�شن 
اأن ال�شابط  اإقليم التيطري على الرغم من  لي�شمل 
تريزل  كان ي�شّر على حماربة الأمري و الق�شاء عليه 
الأمري  مع  ات�شالت  اإجراء  اإىل  دورلون  �شعى  حيث 
وهران  يف  املفاو�شات  �شري  على  بنف�شه  والإ�شراف 
عامل  اأن  واعترب  ذل��ك  يف  عار�شه  تريزل  اأن  غري 
مي�شي  يوم  كل  اأن  باعتبار  �شاحله  يف  لي�س  الوقت 
�شياأتي باإمدادات جديدة لالأمري، و من بني املعارك 

التي قادها الأمري و حقق قيها اإنت�شارات:
اأين التقى الأمري بقوات العدّو  معركة وادي التافنة 
بوادي التافنة، لتدور بينهما معركة �شديدة فا�شلة، 
ال��ذي  دارل��ن��ج  الفرن�شي  القائد  ق���ّوات  فيها  �شتت 
الأم��ري  �شجل  بذلك  بالغة،  ب��ج��روح  حربه  اأ�شيب 
وجي�شه انت�شارا عظيما، الآمر الذي دفع باحلربية 
 3 يف  بيجو  اجل��رال  اإر�شال  اإىل  بباري�س  الفرن�شية 
مايو 1836 على راأ�س ثالثة فيالق من امل�شاة لإنقاذ 
اإ�شرتاتيجية  عبدالقادر  الأم��ري  اتبع  لقد  املوقف. 
ال�شخمة  الفرن�شية  للقوات  مواجهته  يف  ع�شكرية 
فق�ّشم جي�شه اإىل ق�شمني: ق�شم يف ال�شّفة ال�شرقية 
ف���دارت  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  يف  وق�����ش��م  ي�����ش��ر،  لنهر 
الفرن�شيون  اعترب  حا�شمة،  معركة  اجلي�شني  بني 
تلم�شان  اإىل مدينة  بيجو  لهم، ف�شار  نهايتها ن�شرا 
كافينياك  الفرن�شي  ال�شابط  حامية  تتمركز  حيث 
مبوؤازرة اليهود. اأّما الأمري فق�شد مع�شكره يف العني 
راح  منها  و  ن��دروم��ة،  مدينة  من  بالقرب  الكبرية 
يوجه الّر�شائل اإىل اأهايل املدن و الأرياف يدعوهم 
اإىل اجلهاد وال�شتعداد ملالقاة العدّو من جديد، ثم 
بتلم�شان  الفرن�شية  احلامية  ح�شار  اإىل  منها  عاد 
حينها  وه����ران.  اإىل  ال��ع��ائ��د  بيجو  ت��رك��ه��ا  ب��ع��دم��ا 
ال�شعبية  القّوة  عظمة  الفرن�شية  احلكومة  اأدرك��ت 
قواتها  و�شع  بعدما  خ�شو�شا  الأم��ري.  ميثلها  التي 
يف موقف حرج بح�شاره القت�شادي على تلم�شان، 
واحتالل  اقتحام  يف  ف�شلهم  اإىل  اإ�شافة  ووه��ران، 
مدينة ق�شنطينة)�شرق اجلزائر(، اقتنعوا باأنه �شيد 
لهم،الأمر  و�شائل احلياة  بتوفري  يتعلق  املوقف فيها 
الذي دفع بالفرن�شيني اإىل الت�شال بالأمري وعر�س  
ال�شلح عليه،فوّقع الطرفان معاهدة عرفت مبعاهدة 
التافنة يف 30 مايو 1830 ا�شتغل الأمري هذه املعاهدة 

ما  ترميم  و  اأحوال بالده  اإ�شالح  و  اأنفا�شه  لي�شرتّد 
خلفته املعارك باحل�شون والقالع، وتنظيم �شوؤونها، 
و تعزيز قواته الع�شكرية، باإدخال بع�س الإ�شالحات 
حقق  التي  املعارك  بني  ومن  الع�شكرية.  الإداري��ة و 
�شيدي  مب��ع��رك��ة  ب��اه��رة  ان��ت�����ش��ارات  الأم����ري  فيها 
اإبراهيم قرب مدينة تلم�شان واجها فيها الكولونيل 
مونتانياك يف 21 �شبتمرب 1845.  لقد كان ل�شيا�شة 
 « مفادها  والتي  بيجو  اتبعها  التي  املحروقة  الأر�س 
اإذا حرثتموها فلن تزرعوها،  لن حترثوا الأر�س، و 
الوا�شح  اأثرها  حت�شدوها.«  فلن  زرعتموها  اإذا  و 
عا�شمته  �شقوط  بعد  ل�شيما  الأم��ري  قوة  تراجع  يف 
وفقدانه لعدة مواقع اإ�شرتاتيجية،اإ�شافة اإىل موقف 
اأمر  الذي  ه�شام  بن  الرحمان  عبد  املغرب  �شلطان 
توقيع  بعد  ل�شيما  واأتباعه  الأم��ري  مل��ط��اردة  جنده 
للمغنية  معاهدة  واملغاربة  الفرن�شية  ال�شلطات 
بني  احل��دود  ر�شم  ح��ول  ج��اءت  التي   1845 مار�س 
الأمري  نف�س  الذي حز يف  الأمر  املغرب،  و  اجلزائر 
ال�شت�شالم  اإىل  ٌطرَّ  فا�شْ معنوياته  اأحبط  و  كثريا، 

حمايًة لبلده و اأمته �شنة 1847.
اإىل مدينة  اإلقاء القب�س على الأمري1847 نقل  بعد 
 1855 ع��ام  بدم�شق  ذل��ك  بعد  لي�شفقر  ط��ول��ون، 
التف�شري،  و  احلديث  و  الفقه  و  للت�شّوف  ويتفرغ  
ل��الأم��ري،  ال��ت��ي �شّجلت  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��واق��ف  واأه���م 
امل�شلمني  بني  وقعت  التي  الطائفية  للفنت  ت�شديه 
وامل�شيحيني يف ال�شام عام 1860،و تويف الأمري يوم 
26 ماي 1883، يف دم�شق عن عمر يناهز 76 �شنة، 
عربي  بن  الدين  حميي  ال�شيخ  �شريح  بجوار  دفن 

الأندل�شي ومن موؤيفاته:
الغافل.  تنبيه  و  العاقل  • ذكرى 

• املواقف يف الت�شوف و الوعظ و الإر�شاد.

�أ.د بودو�ية مبخوت
اأ�شتاذ زائريف ق�شم املتطلبات العامة
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�صيميائيات �لف�صاء:
مغلق«  »ف�شاء  الن�س  حركية  يوؤطران  ف�شاءان  ثمة 
نظرنا  وجهة  ح�شب  الأول  الف�شاء  مفتوح«  و«ف�شاء 
ير�شم وفق �شمات غري حمددة يف الن�س ، فهناك الظلم 
املمنهج وال�شتعمار اخلانق ، ولعل هذا ما متثله الأبيات 
التالية : 2-5-6-7-8-9-10-11-14-15 ، فالف�شاء 
الأول يوحي بهول �شدة املاأ�شاة اأو الظلم الذي مور�س يف 
ثورة ن�شر  و�شيتولد عن ذلك  الأعزل  ال�شعب  حق هذا 
لتردها الفتكات كما يوجد معنى ذلك يف البيت 12 ، 
الدالة  املوؤثرات  تر�شمه  ف�شاء  فهو  الثاين  الف�شاء  اأما 
على الن�شر الأبيات التالية : 1-3-12-13 ، ثم يحيلنا 
على  دال  ن�شي  ف�شاء  اإىل   18-17-16 الأبيات  لفظ 
املحتل  خلفهما  الذين  والأمل  باملعاناة  والتلذذ  الثبات 
من  ال�شعوب  ل�شتقالل  اأن�شودًة  الق�شيدة  وتعترب  الآثم 
ديوانه  من  فهي  ذلك  يف  غرابة  ول  امل�شتبدين،  اإرادة 
املعنون »اأ�شداء الرمال ؛وكلنا يعلم عالقة املوريتانيني 
هذا  اختيار  ولعل   ، بها  العارفون  فهم  بال�شحراء 
ما،حيث  حد  اإىل  موفقا  الرمال(كان  ال�شم)اأ�شداء 
ا�شتطاع �شاكنة ال�شحراء مطاوعة احلياة ال�شحراوية  

رغم �شعوبتها. 
اإن )اأ�شداء الرمال( هو العنوان الأمثل الذي تنبثق منه 

الق�شيدة وي�شور ال�شاعر من خالله الو�شع للمتلقي.

�ملربع �ل�صيميائي:
“التمثيل  يعرفه كل من : “كرميا�س” و”كورتي�س” باأنه 
،وهو  دللية  مقولة  لأية  املنطقي  للتمف�شل  املرئي 
ي�شتعمل لن�شق العالقات القائمة بني الوحدات الدللية 
اأن  عليه  ال�شيميائي  املحلل  اأن  غري  الدللت،  لتوليد 
النت�شار  يقابل  كاأن   ، الأ�شا�شية  املحاور  عن  يك�شف 
يف  والنور  ،والظالم  وال�شتبداد  واحلرية   ، والهزمية  
عالقة �شبه ت�شاد ، وانطالقا من هذا الن�س ميكن اأن 

نر�شم املربع ال�شيميائي يف ال�شكل التايل: 

فالن�س  عالقات«.  جميعا  العوامل  هذه  بني  وتنتظم 
يف  واملاآ�شي  والأمل  الدماء  :اإراقة  ثنائيتني  يحمل 
ذلك  يو�شح  كما   ، احلرية  واإرادة  النت�شار  مقابل 
املربع  اأر�شية  اأن  كما   ، ال�شعري  الن�س  �شياق 
اأخرى،  �شيميائية  مربعات  لت�شمل  تتمدد  ال�شيميائي 
هي يف احلقيقة تقع يف دائرة عنا�شر الذات وعنا�شر 
وطاأة  من  للخال�س  تهفو  ال�شاعر  فذات  املو�شوع 
املربع  يف  العالقات  هذه  متثيل  وميكن  ال�شتبداد 

ال�شيميائي التايل:

لقطبني  اخت�شار  هي  املتعالقة  الثنائيات  وهذه 
يبث  الذي  ال�شاعر  قطب   ، الن�س  داخل  مت�شارعني 
امل�شري(،  )تقرير  وقطب  خمرجا  يتو�شل  والذي  اآلمه 
ف “ال�شعر حل لغوي ملعركة بني قوات متعار�شة ، ويكون 

اأكر �شعرية كلما كانت املقابالت قوية.
حماور �لن�ص:

و�شول  الأ�شر  التحريرية من  الثورة  انبثاق  بنية  للن�س 
باآليات  ن�شميه  اأن  ميكن  ما  وهو  ال�شهادة،  قدا�شة  اإىل 
اإذا  الليل  َع�ْشَكَر  يقال  كما  ال�شاعر  عند  )الع�شكرة( 
ا�شتدت ظلمته، وهذا ما ميثله الفعل الثوري وا�شتحقاق 
الوطني، حيث ظهرا عرب جمموعة من  املقاوم  قدا�شة 

دت يف الن�س. املحاور جت�شَّ
“الع�شكرة” جمال خ�شٌب تهتم به الدرا�شات  اإن اأدب 
ق�شدهما  اللذان  َمُر  واملُ�شْ املُْعَلن  فهناك   ، ال�شيميائية 
اإح�شا�شه  عن  ليعرب  ق�شد  غري  اأو  ق�شد  عن  ال�شاعر 
الن�س  جزالة  يف  ذلك  ،وجت�شد  املر  الواقع  اجتاه 
 : ب  ن�شميه  اأن  ميكن  ما  وهو  ومتا�شكه  و�شال�شته 

َز بها ال�شاعر. يَّ “الَع�ْشَكَرة اللغوية” اللتي مَتَ

�لدكتور جمال ولد �خلليل 
اأ�شتاذ زائر يف ق�شم املتطلبات العامة
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دراسات ومقاالت علمية

Recently, there has been a realisation and 
an understanding of the importance of an 
academic military education. Because of 
this, there has been an emphasis to pro-
mote such an education. There are some 
pertinent issues that are related to this topic 
that will be discussed and analyzed here.
Firstly, it has been made clear that today’s 
complex and demanding operations require 
a high degree of education for those who 
will command troops in a particular milieu. 
The current security environment is char-
acterised by unpredictability, dispersed 
operations, non-state actors, uncertain al-
legiances, lack of information and the lat-
est technology that is mixed with primitive 
(levels of) resources, within foreign as well 
as domestic theatres, and an abundance of 
new, unsolved challenges. It seems that a 
broad education helps to provide offic-
ers with an ability to make sense of such 
situations, to critically assess, to simplify, 
and to solve what some officers used to de-
scribe as unnecessarily complex problems.  
The first benefit of education is to provide 
knowledge. Of course, a basic knowledge 
of fundamental teachings in history, phi-
losophy, basic science, mathematics, lit-
erature, languages and so on. Additionally, 
however, education is essential to develop 
critical judgement and the ability to make 
complex problems simple. Moreover, edu-
cation will allow the development of an 
ability to innovate in the face of new chal-
lenges and it will  foster decision-making 
skills. In addition to all these leadership 

skills, a broad-based education should pro-
vide an ability to communicate – often in 
more than one language – in writing and 
speaking.
Secondly, the teaching methods and ap-
proaches need to be examined and investi-
gated, in order to ascertain if they are in line 
with current research and methodologies. 
In today’s socially networked environment, 
the importance of learning by practically 
doing things or tasks is essential and every 
attempt must be made to remove the fear of 
integrating new approaches into the class-
room. This does not mean that traditional 
classroom teaching is dead. The challenge 
nowadays is to create new ways to keep the 
future leaders interested. The idea is to help 
develop in them a greater level of curiosity, 
to have them wonder why something is as 
it is; to have them look for answers – to 
research –  instead of being given the solu-
tion. Whether this classroom is physical or 
virtual does not matter.
The third issue, that needs to be discussed, 
is the future of military academies in to-
day’s society. Something that is regularly 
thought about is the cost of producing an 
officer through a military academy com-
pared to that of using civilian universities. 
Quite often, the problem is that costs are 
not always being compared fairly, and if 
the usual heartless bureaucrats are the ones 
who present the information, the numbers 
will be skewed. The approaches taken by 
different countries in this area were re-
viewed, and not surprisingly cultural fac-

tors, including history of each country, had 
significant effects. Some saw military acad-
emies as the only place where young men 
and women are transformed into mature 
officers, while others believed that civilian 
universities had an essential role to play. In 
any case, it is difficult to see how civilian 
universities can do this correctly without 
significant support from the military. 
Fourthly, some practical issues remain that 
concern student exchanges and foreign stu-
dent participation in academies. It has been 
found that the presence of these foreign 
students has become an important factor in 
the cultural sensitization for any military 
institution. It is believed that this is a win-
win proposition.
The last point that should be discussed is 
the creation, purpose and organization of 
an international association of military 
academies (IAMA). It has been noted that 
the terms of reference and regulations (by 
laws) for membership to such an organiza-
tion need to be developed. 
---------------------------------------------------
1  . Lieutenant – General J.O. Michel Maisonneuve 
spent 35 years in the army before retiring in 2007. His 
last post was as Chief of Staff of NATO’s Allied Com-
mand Transformation in Norfolk, Virginia, USA. For 
the last eight years, he has been the Academic Direc-
tor at the Royal Military College Saint-Jean

The Impact of the Current Security Environment on 
Academic Military Education

Lieutenant – General  J.O. Michel Maisonneuve
(1)
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Intellectual Property
Intellectual property (IP) takes several forms, 
the most important of which are patents, copy-
rights, and trade rights. Patents protect inven-
tions. One can patent methods and processes, 
new varieties of plants, and (more weakly) 
designs. But one cannot patent things that are 
obvious, functionality without mechanism (that 
is, a system to do X without describing how it 
gets done), or laws of nature. Patents are about 
ideas. Even without knowledge of a patented 
invention, one can go to court to prohibit the 
independently developed device that uses it.  
Copyright governs artistic expression, not ide-
as. It prohibits, for a finite time, the copying of 
artistic works. In the US, a copyright currently 
lasts for the life of the author plus 70 years, but 
national laws vary. Copyright protects against 
direct copying of a product, not ideas’ protec-
tion. If one has never seen a design, creates a 
similar design, then she/he has not violated the 
copyright. Trade secrets: provide legal protec-
tion for companies that want to keep informa-
tion from the public. A trade secret law is, in 
some sense, the opposite of patent law.

Digital Media Protection
With the evolution of the Internet and the digi-
tization of the world, the IP protection of digi-
tal media and products became a major issue 
against global piracy. Digital piracy generally 
includes the following cases: 1) Illegal Access: 
A pirate tries to receive a digital product from a 
network site without permission; 2) Intentional 
Tampering: A pirate modifies a digital product 
in order to extract/insert features for malicious 
reasons and then proceeds to its retransmission. 
The authenticity of the original product is lost; 
and 3) Copyright Violation: A pirate receives a 
product and resells it without getting the per-
mission to do so from the copyright owner.
In order to solve such problems, one identifies 
three main approaches to secure IPs. (1) Deter-
rent approaches, where the owner uses legal 
means trying to stop attempts for illegal distri-
bution, i.e., using patents, copyrights and trade 
secrets contracts. This method does not provide 
any physical protection to the IP. (2) Protection 
techniques try to prevent the unauthorized us-
age of the IP physically by license agreements 
and encryption. These approaches are used at 
the distribution phase as well, i.e., the buyer has 
to have the correct key to decrypt the design and 
so to use it. Yet, it does not secure leakage from 

trusted parties, such as employees, brokers, etc.; 
(3) Detection approaches, where the owner de-
tects and traces both legal and illegal usages of 
the designs as in watermarking and fingerprint-
ing. This tracking should be clear enough to 
be considered as evidence in front of a court, 
if needed. In IP watermarking (fingerprinting), 
the design is watermarked (tagged) then differ-
ent tracking techniques are used to keep track 
of the usages of such design. Watermarking is 
considered a passive approach, because the de-
signer can only track his/her design but not stop 
copying or altering effectively. It does not cover 
the intentional tampering of the design.

Digital Watermarking
History has provided countless situations 
whereby information has had to traverse hostile 
or enemy territory to reach its destination unde-
tected. A known example is that of a prisoner 
of war who hides messages in letters to home 
using the dots and dashes on i, j, t and f to spell 
out a hidden text in Morse code. Perhaps one of 
the famous examples of copyright protection is 
the clear signature of most of the famous paint-
ers on their paintings that is extremely hard to 
be copied or imitated.
Watermarking is a sub-domain of steganogra-
phy. Stegano means hidden or covered in Latin, 
which gives the meaning “covered writing”. 
The term steganography as usually defined as 
“having a covert communication between two 
parties whose existence is unknown to a pos-
sible attacker”. Steganography is divided into 
three main application classes. First, informa-
tion hiding, which utilizes the secrecy and un-
detectability of steganography to transfer secret 
data, is used mainly for espionage applications. 
Second, content verification applications (au-
thentication), where a fragile watermark is in-
troduced to secure the contents integrity. A frag-
ile watermark is destroyed as soon as the object 
is modified or altered. This can be used to prove 
any intentional tampering in the design. Finally, 
intellectual property protection applications, 
where the watermark is mainly used to convey 
the information about content ownership and in-
tellectual property rights.
Copyright marking (widely known as water-
marking or fingerprinting), as opposed to steg-
anography, has the additional requirement of 
robustness against possible attacks. Robust wa-
termarking has the property of being infeasible 
to remove them or make them useless without 

destroying the object at the same time. This 
means that usually it has to be embedded in the 
most perceptually significant components of 
the object. On the other hand, fingerprinting is 
like serial numbers which enable the intellec-
tual property owner to identify which customer 
broke his license agreement.

Robust Watermarking
The process of robust watermarking is divided 
in two parts: watermarking embedding, and wa-
termark extraction also known as tagging and 
tracking, respectively. In the embedding phase, 
the embedded data, which is the message that 
one wishes to send secretly, is usually hidden 
in another media referred to as a cover-text or 
cover-image (can also be cover-code or cover-
media). This produces the stego-text or other 
stego-object. A key (stego-key) is used to con-
trol the hiding process, thus restricting detection 
and/or recovery of the embedded data to parties 
who know it (or who know some derived key 
value). This stego-key can be either a public 
key or a private key depending on the scheme 
of the watermarking. In the extraction phase, 
the stego-object is used with the key to extract 
the watermark and identifies it.

The watermarking algorithm is usually based 
on one or more of the four basic techniques: 1) 
Security through obscurity, where the designer 
tries to cover the way he/she used to embed 
the watermark; 2) Camouflage, or making the 
hidden data expensive to look for; 3) Hiding 
the location of the embedded information; 4) 
Spreading the hidden information. Also there 
are many other techniques that depend on the 
environment of the stego-object.

Sofiène Tahar
ECE Department, Concordia University

Montreal, Quebec, Canada

59كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية - جملة الكلية



�شهدت مكتبة الكلية يف الآونة الأخرية العديد من التطورات املتتالية التي حت�شب 
مكتبة  اأ�شبحت  تبنتها،حيث  التي  التطوير  اإطار خطة  الكلية يف  اإجن��ازات  من 
كلية احمد بن حممد الع�شكرية من املكتبات املتطورة وذلك لتبنيها نظام اإدارة 
اأكادميية  موؤ�ش�شات  يف  الآن  به  يعمل   )millennium system( احلديثة  املكتبات 
 ،Atomization library عاملية يف اخلدمات اللكرتونية الذي ي�شمى باملكتبة الآلية
اإتاحة املعلومات من خالل بوابة الكرتونية  فاملينيوم نظام  هذا النظام ميكنه 
موؤ�ش�شة جامعية يف  اأكر من 400  الكادميية طبق على  املكتبات  لإدارة  �شمم 
اأوربا وال�شرق الأو�شط حيث اأثبت جناحًا باهرا يف املكتبات اللكرتونية واإتاحة 
املعلومات من خالل البوابة اللكرتونية ويعترب اأي�شا من الأنظمة املتكاملة حيث 
املكتبة  والإعارة ملجموعات  والفهر�شة  التزويد  ال�شتفادة منه يف عمليات  متت 
بالإ�شافة اىل اإدارة قواعد البيانات املتوازية وم�شادر البيانات وا�شتخدم جلرد 
املكتبة، ميكن ان ي�شاف لذلك مواكبة هذا الربنامج للتطور فيما يلى الربامج 
الرقمي  املحتوى  لتوفري  بالإ�شافة  الدولية،  واملعايري  يتنا�شب  مبا  الت�شغيلية 
باإدارة مركزية موحدة يتم حتديثه بطريقة م�شتمرة يف ظل البيئة الرقمية وله 

العديد من املميزات واخل�شائ�س. 
مميز�ت نظام �مللينيوم: 

كنظام  باملكتبة  املختلفة  الفرعية  الأنظمة  بني  يربط  متكامل  نظام  هو   /1
التزويد، الإعارة الفهر�شة وامل�شل�شالت.

2/ �شهولة الإعارة وال�شرتجاع الذاتية بوا�شطة جهاز معد لهذه اخلدمة.
3/ يقوم باجلرد والتزويد وو�شع املوازنة كاملة للمكتبة.

4/ يقوم بر�شد الكتب املتاأخرة يف الإعارة وح�شاب الغرامات.
5/ يقوم باإر�شال �شعارات للم�شتعرين املتاأخرين.   

6/ يعطى تقارير دورية واإح�شائية.
7/ به اإمكانية طباعة بطاقات امل�شتعريين وكعوب الكتب.

8/ يوفر النظام البحث يف قاعدة بيانات املكتبة.
وقد �شهدت املكتبة تد�شني النظام الذي �شاحبته العديد من الإجنازات املتمثلة 

يف عدة نواحي منها:
والنظم  باللوائح  يخت�س  فيما  الداخلي  التنظيم  ي�شمل  التنظيم:  جمال  يف  اأ/ 
املنظمة لعمل املكتبة وفى هذا اجلانب مت مراجعة لئحة املكتبة بحيث تتفق مع 

التطورات اجلديدة.
املكتبة،  الفنية: حيث مت فهر�شة وت�شنيف جميع كتب  العمليات  ب/ يف جمال 

وحتليلها حتلياًل مو�شوعيًا، ت�شهيال لعملية البحث وال�شرتجاع.
ج/ يف جمال تثبيت نظام امللينيوم: بعد النتهاء من تثبيت النظام على املخدم 
والأجهزة املعدة لهذا العمل باملكتبة، عقدت عدد اأربعة دورات تدريبية ملوظفي 
تقنية  من�شوبي  مثله  ال��ذي  النظام  لإدارة  الإداري  اجلانب  ب�شقيها  املكتبة 

مكتبــة الكليـة بيـن احلداثـة والتطــور..

دراسات ومقاالت علمية

اأ. م�شطفى اإبراهيم جربيل
مكتبة الكلية
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املعلومات واجلانب الفني املهني الذي مثله كوادر املكتبة املخت�شني.
التي ت�شب يف اجتاه  الإجن���ازات  اأك��رب  تعد من  الدخ���ال:  د/ يف جم��ال عملية 
تطوير املكتبة، حيث مت بناء قاعدة بيانات املكتبة وهي قاعدة بيانات حتتوي على 
جمموعات املكتبة من كتب يف خمتلف التخ�ش�شات ومت بناء القاعدة على اأ�ش�س 
علمية راعت كافة احتياجات الباحثني احلاليني وامل�شتقبليني على حد �شواء، وهي 
متكن الباحث من الو�شول اىل املعلومة املطلوبة باأ�شهل واأق�شر الطرق من خالل 

الربط بني قاعدة البيانات والرفوف بطريقه �شهلة ومي�شرة.
كما مت مراعاة اخل�شو�شية يف احتياجات الباحثني ح�شب احتياجاتهم ومن ثم 

�شياغة م�شطلحات البحث وفق ما يتحقق مع حاجتهم.
الأن كل جمموعات املكتبة مدخلة على النظام متكن الباحث يف احل�شول على 
www. /املكتبة  كالتي:   املكتبة  موقع  على  من  و�شريعة  �شهلة  بطريقة  املو�شوع 
abmmc.edu.qa/wp/ على الفهر�س املبا�شر ترك للمت�شفح اخليار يف البحث عن 

املرجع باإحدى هذه املفاتيح:
مو�شح  هو  كما  الت�شنيف/املو�شوع  املفتاحية/رقم  املوؤلف/العنوان/الكلمات 

بال�شورة اأدناه.

بطاقات �ملكتبة:
الثانية  الدفعات  من  للطالب  املكتبة  بطاقات  ا�شتخراج  مت  اجلانب  هذا  وفى 
الآن  وهي  للطالب  توزيعها  بطاقة مت  بلغ عددها 262  التي  والثالثة ع�شر  ع�شر 
مفعلة، كما مت ا�شتخراج بطاقات اأع�شاء هيئة التدري�س والكادر الإداري باملكتبة 
وفى املرحلة املقبلة �شيتم ا�شتكمال بطاقات الطالب، ومن ثم ال�شباط اىل ان 
لل�شباط،  املكتبة، كما �شممت بطاقات  الكلية بطاقات  يتم متليك كل من�شوبي 
لأع�شاء هيئة التدري�س،الطالب ومن�شوبي الكلية لال�شتفادة من خدمات الإعارة.

عملية �لإعارة: 
الإعارة حتكمها لوائح �شيغت بعناية للحفاظ على جمموعات املكتبة من ال�شياع 
اأو التلف وفى الوقت ذاته تكفل للجميع حق ال�شتعارة وال�شتفادة من جمموعات 
عند  جهاز  فنجد  النظام  عرب  حديثة  الكرتونية  بطريقة  الإع��ارة  تتم  و  املكتبة 
مدخل املكتبة للقيام بعملية الإعارة و ميكن للم�شتفيد اإجراء عملية الإعارة دون 
بدوره  الذي   self check machine اجلهاز  عرب  فقط  املكتبة  موظفي  اىل  الرجوع 
اإ�شارة اىل ان هذا املرجع مت اعارته من تاريخ كذا اىل  يت�شل بالنظام فيعطي 
تاريخ كذا وعند التاأخري يقوم النظام باأر�شال ر�شالة اىل بريد ال�شخ�س امل�شتعري 
باأن لديك مرجعا انتهت اإعارته فاإن مل تعده يف موعد اأق�شاه كذا �شتح�شب عليك 
املكتبة  للوائح  يعمل وفقا  اأخرى )النظام  الإعارة مره  يومية وحترم من  غرامة 

املعدة م�شبقا(.

عملية �جلرد:
اجلرد  من  ال�شتفادة  الكرتونية،  الة  بوا�شطة  اجلرد  عملية  اإمكانية  به  النظام 

ملعرفة عدد املجموعات ونوعيتها ليتم التزويد بالعدل ح�شب الأق�شام.

حماية �ملقتنيات د�خل �ملكتبة:
يوجد جهاز اإنذار ي�شدر �شوت اإنذار واأ�شواء يف حالة خروج الوعاء دون اجراء 
الكتاب  به �شريحة مثبته على  التامني لن كل وعاء  الإع��ارة فيقوم مقام  عملية 

مت�شلة مع اجلهاز تعمل على تنبيه موظف املكتبة.
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وال�شرطة  اجلي�س  بني  والتتن�شيق  التعاون  اأ�شبح 
اخلارجية  الأخطار  مواجهة  فى  حتمية(  )�شرورة 
التعاون  فهذا  ال��دول��ة.  اأم��ن  مت�س  التى  والداخلية 
فبدل  احل����روب  منظومة  ل��ت��ط��ور  ن��ظ��را  ���ش��روري 
جي�س  اأحدهما  يدمر  جي�شني  بني  املبا�شرة  املواجة 
بني  متماثلة  الأن  احل���رب  اأ�شبحت  ال��ع��دو  ودول���ة 
منها  الهدف  م�شلحني  اأف��راد  اأو  وجمموعات  جي�س 
ا�شتقرار  وزع��زع��ة  واإف�شالها  ال��دول��ة  ق��وة  اإن��ه��اك 
مع  امل�شالح  يراعي  جديد  واق��ع  فر�س  ثم  الدولة 
الب�شرية  وال��ق��وى  املمتلكات  كافة  على  املحافظة 
وت�شخريها لأهداف الدولة املعتدية. كما اأ�شبح هذا 
التعاون بني اجلي�س وال�شرطة حتميا لأنهما ميثالن 
بدايات  البع�س  اأرج��ع  وقد  الوطن،  حماية  جناحى 
على  الفيتناميني  ق��درة  اإىل  الرابع”  “اجليل  ه��ذا 
وهزمية  ال�شبعينيات،  يف  الأمريكية  القوات  هزمية 
يف  الأفغان  املجاهدين  يد  على  ال�شوفييتي  الحت��اد 
ال�شرتاتيجيون  املحللون  وو�شع  الثمانينيات.  اأواخر 

والع�شكريون تعريفات لأجيال احلروب، كالتايل:
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �حل������رب  �لأول:  �جل���ي���ل  ح�����رب   -1  

:”Conventional War

هي احلرب التقليدية بني دولتني جلي�شني نظاميني، 
ويعرفها اخلبري الع�شكري والكاتب الأمريكي ويليام 
 1860 حتى   1648 من  احلقبة  ح��روب  باأنها  ليند، 
“بالإجنليزية:  التقليدية  ب��احل��روب  عرفت  حيث 
واأر���س  نظامية،  جيو�س  بني    »Conventional War

معارك حمددة، ومواجهة مبا�شرة بني دول. 
2- حرب �جليل �لثاين: حرب �لع�صابات 

:”Guerilla War      
الالتينية،  اأمريكا  دول  يف  ت��دور  كانت  التي  وه��ى 
ب�”احلرب  ليند،  ويليام  الأمريكي  اخلبري  ويعرفها 
التقليدية”،  احل��روب  من  الأول  باجليل  ال�شبيهة 
قبل  الفرن�شي  اجلي�س  بوا�شطة  وتطورت  وظهرت 
ا�شتخدام  مت  حيث  الأوىل،  العاملية  احل��رب  وبعد 
الع�شابات  ب��ني  وال��ط��ائ��رات  وال��دب��اب��ات  ال��ن��ريان 

والأطراف املتنازعة.
 3- ح���رب �جل��ي��ل �ل��ث��ال��ث: �حل����روب �ل��وق��ائ��ي��ة �أو 

 ”Preventive War:  ل�صتباقية »بالإجنليزية�
ك��احل��رب ع��ل��ى ال���ع���راق م��ث��اًل، وي��ع��رف��ه��ا اخلبري 
على  ط��ُوَرت  باأنها  وي�شفها  ليند،  ويليام  الأمريكي 
يد الأملان يف احلرب العاملية الثانية، و�شميت بحرب 
احلركة،  يف  وال�شرعة  باملرونة  ومتيزت  امل��ن��اورات 
واأي�شًا احلرب  “عن�شر املفاجاأة”،  وا�شتخدم فيها 

وراء خطوط العدو.

�لالمتماثلة  �حل��رب  �أو  �ل��ر�ب��ع:  �جليل  ح��رب   -4
:”Asymmetric Warfare

لزعزعة  العاملية  ال�شهيونية  اخرتعتها  حروب  هي 
ا�شتقرار الدول دون حاجة اإىل �شن عدوان خارجي 
القدرات  حتطيم  ت�شتهدف  ل  احلروب  عليها .  هذه 
وزع��زع��ة  وال��ق��الق��ل  ال��ف��نت  ن�شر  واإمن���ا  الع�شكرية 
الهدف  لي�س  الداخلي.   القتتال  واإث��ارة  ال�شتقرار 
منها حتطيم موؤ�ش�شة ع�شكرية اأو الق�شاء علي قدرة 
الدولة  اإرادة  اإنهاك  ولكن  مواجهة ع�شكرية  اأمة يف 
ت�شخري  الفو�شي. اأو  ن�شر  بعد  ببطء  امل�شتهدفة 
حيث  ال��ع��دو،  خمططات  تنفيذ  يف  ال��غ��ري  ارادات 
اأنظمة  خلق  طريق  عن  الذهني  النظام  ت�شتهدف 
ذهنية داخلية متناحرة على جميع امل�شتويات، بحجج 
دينية وعرقية اأو مطالب تاريخية. ت�شتخدم احلرب 
والتالعب  الأع���الم  خ��الل  وم��ن  املتطورة  النف�شية 
وتقوم  تكذب  ف�شائية  حمطات  واإ�شتخدام  النف�شى 
اأو  املحطات  مت��وي��ل   ( واحل��ق��ائ��ق  ال�شور  بتزوير 
الإعالميني اأو اأ�شحاب املحطات و�شفحات التوا�شل 

الإجتماعي(.
�لهجني(  )ح��رب  �حل���روب  م��ن  �خلام���ص  �جلي���ل 
من  “حرب هجينة” تدمج جمموعة  :GW5  وه��ى  
ال��ق��درات  ذل���ك:  مب��ا يف  املختلفة،  ال��ق��ت��ال  اأمن���اط 
املنظمة  غري  والت�شكيالت  التكتيكات  التقليدية، 
والأعمال الإرهابية. تدريب تلك الكيانات الع�شابية 
على فنون القتال وحرب ال�شوارع وا�شتخدام تكتيكات 
مثل الطعن واحلرق وال�شيارات املفخخة..والتزييف 
وا�شتخدام  املخدرات  ا�شتخدام  وكيفية  العالمي 
انها  الب�شرية.  الطبيعة  على  املوؤثرة  واملواد  ال�شموم 
البلد،  موؤ�ش�شات  وت�شتهدف  متاما  احل��دود  تلغي 
ا�شتخدام التحالفات...اأي تطويع احللفاء من الدول 
من  القليل  لديها  التي  او  م�شالح  يف  ت�شرتك  التي 
اإىل  ي�شاف  م�شرتك.  عدو  وراء  امل�شرتكة  القوا�شم 
ذلك ال  propagandization اأو الربوباجندا املمنهجة 
با�شتخدام كل الو�شائل احلديثة للحروب الإعالمية. 
وا�شتهداف  الإلكرتوين  للف�شاء  الأمثل  ال�شتغالل 

م�شاريع البنية التحتية اأو النظم امل�شرفية.
حروب �جليل �ل�صاد�ص GW6  ) �حلروب عن بعد (:
وتتميز باأ�شلحتها الذكية وقد مت اإجراء بع�س التجارب 
يف حرب العراق واأفغان�شتان ويوغو�شالفيا.. كحقول 
جتارب من خالل حرب نظم ولي�س من خالل جيو�س 
اأمثلتها :ال�شاروخ القابل للتوجيه  على الأر�س، من 

عن ُبعد.
�لكيمرتيل : وهو عبارة عن مركبات كيماوية ميكن 

ل�شتحداث  حم��ددة  جوية  ارتفاعات  علي  ن�شرها 
الكيماويات  هذه  وتختلف  م�شتهدفة  جوية  ظواهر 
هو  ال��ه��دف  ي��ك��ون  عندما  فمثال  ل��الأه��داف  طبقا 
املركبات  تغري  اأو  الأم��ط��ار  جلب  اأي  »ال�شتمطار« 
الكيماوية فتوؤدي اإيل اجلفاف واملجاعات والأمرا�س 
بكافة  البيولوجية  واحل��روب  وال��زلزل،  والأعا�شري 
اأنواعها، و دمج فريو�شات خملقة يف مادة الكيمرتيل 
ال�شامت  وال�شوت  القتال،  �شاحات  على  لإلقائه 
الأ�شلحة  من  جمموعات  �شمن  من  )اخلفي�س(. 
العقل  على  ال�شاملة  لل�شيطرة  تطويرها  يتم  التي 
الآلف  با�شت�شالم  ال��ع��راق  ح��رب  يف  جنحت  وق��د 
اأف��ادت  التقديرات  وبع�س  قتال  دون  اجل��ن��ود  م��ن 
وخروجهم  ع��راق��ي..  جندي  األ��ف   125 با�شت�شالم 
من خنادقهم م�شت�شلمني حيث و�شل امل�شتوى العقلي 
لأدناه ب�شبب التعر�س لل�شوت ال�شامت مبا جعلهم 

يف م�شتوى وعي طفل �شاعر بالر�شوخ والتقنيات.
 Lone Wolves :لذئاب �ملنفردة�

بهجمات  يقومون  اأ�شخا�س  هم  املنفردة  ال��ذئ��اب 
وا�شحة  ع��الق��ة  تربطهم  اأن  دون  منفرد  ب�شكل 
اأي�شا على  الو�شف  يطلق هذا  وب��ات  م��ا،  بتنظيم 
�شغرية من  جم��م��وع��ات  فردية تنفذها  هجمات 
اإ�شرتاتيجية  وهي  اأق�شى،  كحد  ثالثة  اأو  �شخ�شني 
اجلهادية وخ�شو�شا  اجلماعات  تعتمدها  جديدة 
يت�شرب  ال���ذي  ال�شخ�س  ه��و  اأو  ال��دول��ة،  تنظيم 
اأي  له  يكون  اأن  دون  من  معينة،  متطرفة  اأيدلوجية 
�شالت ات�شال وتوجيه تنظيمي مبا�شر مع اجلماعة 
يف  ي�شرع  ذات��ي  ومتويل  وبتخطيط  ثم  الإره��اب��ي��ة، 
التنظيم  لأهداف  الإرهابية؛ خدمًة  تنفيذ اجلرمية 

وفل�شفته.

دراسات ومقاالت علمية

�لدكتور طارق خرت 
ع�شو هيئة تدري�س ب�شعبة العلوم ال�شرطية 
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دائًما ما يف�شل الواقع عن الآمال م�شافة وا�شعة ل 
لالأهداف  ودقيق  وا�شح  بتحديد  اإل  قطعها  ميكن 
لبلوغها  ال�شرورية  الآليات  اأو  وللو�شائل  املرجوة 
اأو  من�شاأة  تاأ�شي�س  باأن  كامل  وعي  مع  مبالغة،  دون 
�شرح هام للدولة ينبغي اأن ي�شطلع به عن�شر ب�شري 
يتمتع بقدر كبري من املهنية والعزم الذي ل يفرت يف 
مواجهة اأية �شعوبات قد تعيق م�شريته نحو حتقيق ما 
ي�شبو اإليه، وقد توقعت مع بداية ن�شاأة كلية ال�شرطة 
موؤهلني  �شرطة  �شباط  تخريج  يف  طموحاتها  اأن 
القانونية  الدرا�شات  حيث  من  عايل  م�شتوى  على 
قيم  تاأ�شيل  مع  الع�شكري  والن�شباط  وال�شرطية 
القطري  املجتمع  اأ�شالة  وتر�شيخ  احلنيف  ديننا 
واملعرفية  الثقافية  مهاراتهم  وتنمية  نفو�شهم  يف 
ا يف فرتة  واللغوية هو مهمة �شاقة وع�شرية خ�شو�شً
على  عالوة  الأوىل،  لبناتها  وو�شع  الكلية  تاأ�شي�س 
الداخلية  وزارة  من  جيًدا  لها  خمطط  ا�شرتاتيجية 
انتهت  حيث  من  تبداأ  اأكادميية  اإىل  الكلية  بتحويل 
نظائرها يف املنطقة العربية ويف العامل وال�شتعداد 

لذلك بعمل دوؤوب يتم على قدم و�شاق.
من  بالكثري  اأملمت  اأن  وبعد  اأنني  الأمر  يف  املده�س 
التفا�شيل واملعلومات والبيانات واملوؤ�شرات اخلا�شة 
بالعملية التعليمية من خالل وظيفتي كعميد اأكادميي 
بعد مرور  اإجنازات  اأن ما مت من  للكية، قد وجدت 
الدفعة  ا�شتقبال  على  العام  ون�شف  عام  يناهز  ما 
الأوىل من الطالب املر�شحني يكاد اأن ي�شل اإىل حد 
الكمال وفًقا للمخطط له ويف التوقيتات املقررة وهو 
يف  بالكلية  املوجودة  الكوادر  جميع  على  انعك�س  ما 

�شكل تفاوؤل مفعم بالأمل.
مثاًل لذلك فقد �شهدت الكلية العام 2015 افتتاًحا 
للكلية يف �شهر  وافتتاًحا ر�شمًيا  الكلية  مبهًرا ملكتبة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  معايل  ح�شور  �شرفة  مار�س 
ووزير الداخلية ولفيف من ال�شادة الوزراء وال�شفراء 
املجل�س  مع  التفاق  ومت  الدولة،  رجال  وكبار 
اللغة  مقررات  تدري�س  يف  للبدء  الربيطاين  الثقايف 
الإجنليزية وم�شاركة الكلية يف موؤمتر الأمم املتحدة 
برنامج  وتنفيذ  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع 

بالن�شبة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  قدرات  تطوير 
تعاون  مذكرات  واإبرام  احلديث  والتعليم  للتقنيات 
�شنرتال  جامعات  مع  متبادلة  وزيارات  وتفاهم 
بقطر  الأمريكية  تاون  وجورج  الربيطانية  لنك�شاير 
الإقليمي  املدير  وا�شتقبال  الكندية،  اخليالة  وكلية 
امل�شلحة  القوات  ووفد  الربيطانية،  ال�شرطة  لكلية 
بن  اأحمد  كلية  �شباط  كبار  من  ووفد  القطرية 
حممد الع�شكرية ووفد من الإنرتبول الدويل وجامعة 

دربي...اإلخ.
الربنامج  �شري  مع  بالتوازي  ذلك  كل  �شار  وقد 
الأكادميي والتدريبي والريا�شي واإجراء المتحانات 
النتائج  واإعالن  النهائية  والمتحانات  الق�شرية 
اأغ�شط�س  يف  لربيطانيا  الناجحني  الطالب  و�شفر 
اللغة  مهارات  تطوير  برنامج  ل�شتكمال  املا�شي 
التدري�س  بهيئة  جدد  اأع�شاء  وا�شتقبال  الإجنليزية 
وامتحانات  التكميلية  المتحانات  واإجراء  بالكلية 

الإعادة.
وحقيقة فاإنه بعد اإمعان النظر يف كل هذه النجاحات 
من  الكلية  متلكه  فيما  اأجد  مل  فاإنني  اإليها  امل�شار 
نخبة  وجود  لول  حققته  ملا  كافًيا  �شنًدا  قوة  مواطن 
منتقاة من ال�شباط الذين يتمتعون بان�شباط فريد 
متميزة  اأفقية  اإدارية  ودراية  امل�شتوى  عايل  وتاأهيل 
�شواء  وجودها  يندر  ال�شغوط  حتمل  على  وقدرة 
الع�شكري  التدريب  يف  اأو  الأكادميية  العمادة  داخل 
وقد  واملالية.  الإدارية  ال�شئون  يف  اأو  الريا�شي  اأو 
عن  للت�شاوؤل  الكلية  لإدارة  للتوجه  ذلك  كل  دفعني 
ال�شباط  من  العدد  هذا  كل  واختيار  انتقاء  كيفية 
الأكفاء الذين ميلكون هذه القدرات وكانت الإجابة 
بب�شاطة اأن معظم هوؤلء من خريجي كلية اأحمد بن 
حممد الع�شكرية وهذه هي حم�شلة جهد هذه الكلية 

وهوؤلء هم خمرجاتها!
التي  الكبرية  الدفعة  هذه  يف  ال�شر  اأخرًيا  اأدركت 
يف  طويلة  اأ�شواط  قطع  من  ال�شرطة  كلية  مكنت 
عودهم  و�شالبة  �شباطها  معدن  اإنه  ق�شرية،  مدة 
وتاأهيلهم املتميز بالكلية التي تكفلت بو�شولهم لهذا 
القدر من املهنية والأخالق، ولقد حتملت كلية اأحمد 

لتخريج   1996 العام  منذ  كبرية  م�شاق  حممد  بن 
هو  وهذا  دوؤوب  وعمل  �شمت  يف  لل�شرطة  �شباٍط 
الإ�شالم  اأخالق  من  كان  واإذا  الكبار  البنائني  داأب 
اأن يرد الف�شل اإىل اأ�شحابه فال جرم اأن كلية اأحمد 
بن حممد ت�شتحق منا، من كل فرع بكلية ال�شرطة، 
التقدير  كل  تدري�س  هيئة  واأع�شاء  و�شباًطا  قيادة 
ولدولتهم  ال�شرطة  لكلية  قدموه  ما  على  والمتنان 

الفتية قطر احلبيبة.

القـامـــات الكبيـــــرة... و�شكـــــٌر واجــــــــب

�لأ�صتاذ �لدكتور ح�صني فتحي
عميد ال�شوؤون الأكادميية يف كلية ال�شرطة
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وهيئاتها  الدولة  موؤ�ش�شات  اأن جند يف  يف احلقيقة ل ميكن 
اإغفاًل لهذه الفئة التي تعد اأقوى واأزهى واأجمل مراحل العمر 
ْعٍف ُثَمّ  ن �شَ ُ اَلِّذي َخَلَقُكم ِمّ التي متر بها حياة الإن�شان. ”اهلَلّ
َو�َشْيَبًة  ْعفًا  ٍة �شَ ُقَوّ َبْعِد  ُثَمّ َجَعَل ِمن  ًة  ُقَوّ ْعٍف  َبْعِد �شَ َجَعَل ِمن 

َيْخُلُق َما َي�َشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر“.
ال�شباب هو مرحلة القوة وال�شدة واحليوية والن�شاط والإنتاج 

والإبداع والعمل والعطاء... )مرحلة البناء والإعمار(.
اأنها مرحلة ت�شتمد نتائجها من مرحلة  هذه املرحلة ل �شك 
هذه  واملجتمعية....  واملدر�شية  الوالدية  والرتبية  الطفولة 
املرحلة ي�شنعها الآخرون فاإذا غر�شت غر�شًا �شحيحًا نبتت 
نباتًا ح�شنًا، ومن هنا قال الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم )َما 
َراِنِه  ّ َداِنِه اأَْو ُيَن�شِ ِمْن َمْوُلوٍد اإَِلّ ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفاأََبَواُه ُيَهِوّ

�َشاِنِه(. ِجّ اأَْو مُيَ
قد  كثرية  موؤثرات  عليها  تدخل  قد  ال�شحيحة  الفطرة  تلك 
تقليد  من  يحدث  ما  يحدث  ثم  ال�شباب  قدم  فيها  تنزلق 
“بالعقل اجلمعي” الذي  النف�س  اأو ما ي�شمى يف علم  اأعمى 
يعني  ل  وهذا  الطريق،  يب�شر  ل  الذي  يقاد  كما  املرء  يقود 
منهم  فئة  انحراف  اأن  اإل  ال�شباب،  جميع  على  “التعميم” 
وينذر  كبري  خطر  اإىل  وي�شري  كبري  املجتمع  على  اأثره  يكون 

بال�شياع.
ويتوج راأ�س ذلك ال�شياع “غياب الدين” فهذا ال�شاب م�شجل 
واٍد  يف  والإ�شالم  واد  يف  “م�شلم” ولكنه  ميالده  �شهادة  يف 

اآخر... 
واإذا حتدثت عن ال�شباب فاأنا اأق�شد به املراأة والرجل، فنجد 
والأ�شاور،  القالدة  لب�شًا  امل�شبوغ  ب�شعره  –مثاًل-  الرجل 
�شواء يف اجلامعة  زينتها  وبكامل  املثري  بلب�شها  الفتاة  وجتد 
اأو يف الأ�شواق اأو يف امل�شت�شفى اأو يف ال�شفر... ولن اأركز على 
ذلك طوياًل لأننا جميعًا ن�شمع ونرى ونتحدث وكل منا يقول: 
لي�س يل دخل يف ذلك، واأن هذا ل يعنيني. على الرغم من اأن 
َوُكُلُّكْم  َراٍع  حديث ر�شولنا العظيم وا�شح ل لب�س فيه )ُكُلُّكْم 

ِتِه....(. َم�ْشوؤول َعْن َرِعَيّ
لها  يتعر�س  �شديدة  اأزمة  نعي�س  الزمن  هذا  يف  الآن  نحن 
اأنواع  من  اجتاحهم  مما  حياتهم  مراحل  يف  “ال�شباب” 
ف�شادًا  واأراها  خطريًا،  منحى  تاأخذ  بداأت  التي  الف�شاد 
بالف�شاد  اأحيانًا  تت�شف  قد  ال�شديد  ولالأ�شف  اأخالقيًا، 
ال�شباب  ق�شايا  تعالج  التي  البنود  لتلك  نظرنا  ولو  الديني، 
املخدرات  البطالة،  الهجرة،  لوجدناها:  وهمومهم 
وامل�شكرات والتدخني، الزنى، عدم ال�شتقرار النف�شي وعدم 
ويف  العمل  يف  الأمانة  عدم  بالنف�س،  الثقة  وعدم  الر�شا، 
البيت ويف تربية الأولد، وتاأتي الآن ظاهرة �شديدة اخلطورة 
على الطرف الآخر وهي “التطرف يف الفكر واملعتقد والعقل 
وامل�شاعر”، حتى ي�شبح اأحدهم كاأنه اآلة ت�شري بالأمر والنهي 
على  واحلقد  بالكره  اجلوف  وميتلئ  العقل  ويفقد  القبيحني 
يف  والأ�شخا�س  الأ�شياء  وتت�شاوى  الدنيا،  هذه  يف  �شيء  كل 
ذلك  يف  وامل�شيبة  همه،  كل  والدمار  القتل  وي�شبح  نظره 
اإىل  ذلك  يرجع  اأن  م�شيبة  والأكرب  تدينا،  ذلك  ي�شمى  اأن 
“الدين احلنيف - الإ�شالم” دين الرحمة والعدل والإح�شان 

واملعروف واملحبة واجلمال.
ول  تقاليد  ول  لعادات  ول  لكبري  ول  لوالدين  احرتام  فال 
حما�س  فال  الأمانة:  قيمة  فقدان  وياأتي  اإن�شان.  لإن�شانية 

والعمال..  املوظفني  من  كثري  عند  عامة  مل�شلحة  غرية  ول 
والطالب  واملعلم  واملهند�س  والطبيب  والقائد  اجلندي 
فمن  له(...،  اأمانة  ل  ملن  اإميان  )ل  يقول  العظيم  ور�شولنا 
اأ�شا�س  على  ولي�س  له  كفاءة  هو  ملن  العمل  ُي�شند  اأن  الأمانة 
ل  اأن  الأمانة  ومن  وجاهة...  �شاحب  اأو  قرابة  اأو  �شخ�شي 
ُتعطل الطاقات وُتهدر �شواء يف ذلك املتقاعدين من اللذين 
لديهم  لي�س  الذين  ال�شباب  اأو  ال�شباب،  مرحلة  يتخطوا  مل 
جتن�س وقد ولدوا وعا�شوا وتعلموا وخدموا هذه الأر�س بل وقد 
يكون اآبائهم واأجدادهم تربوا على هذا الرتاب...، ومن هدر 
والفتيات  الن�شاء  لكرة  العتبار  بعني  النظر  عدم  الطاقات 
ي�شعرهن  لهن  حق  والزواج  بالعنو�شة،  وو�شفهم  زواج  بال 
اإىل قدرتها على رفد  اإ�شافة  والرحمة،  وال�شكن  بال�شتقرار 
املجتمع بالعنا�شر الإن�شانية التي �شتنجبها، ومن الإهدار زرع 
الفتنة بني اأبناء البلد الواحد واإ�شغالهم بق�شة ال�شنة وال�شيعة 
والزيدية والإبا�شية وال�شوفية والوهابية وكل اأطياف العامل 
يف  لرغباتهم  ال�شباب  يرتك  اأن  الإهدار  ومن  الإ�شالمي، 
وت�شهيل  البنوك  من  القرتا�س  طريق  عن  ال�شريع  الغنى 
ذلك القرتا�س، على الرغم من عدم متكن هذا ال�شاب من 
الت�شديد ثم ما يحدث له من خ�شارة تقدر اأحيانًا باملاليني، 
ومطاردة الق�شاء له، ثم يهج اإىل اأر�س اهلل الوا�شعة التي قد 
ت�شيق فيها حياته وحياة اأبويه واأهله، في�شبح يف جمتمع لي�س 

مبجتمعه ومع عادات وتقاليد ل متت له ب�شلة...
ال�شباب  على  الزواج  بثقل  ال�شعور  الطاقات  اإهدار  ومن 
وعلى اأهلهم )والأهل يف ذلك هم اأ�شا�س البالء( يف التقليد 
الن�شاء،  من  كثري  عند  بغي�شة  عادة  اأ�شبح  الذي  الأعمى 
مهرجانًا  اإبنتها  اأو  اإبنها  زواج  حفل  جعل  اإحداهن  ملحاولة 
تدعو له “دولة قطر بكاملها”، وت�شرف عليه ما لديها وما 
لي�س لديها اإىل درجة الإ�شتدانة لدفع مهر عال وحفل مكلف 

باملاليني.
وبعد كل ذلك ما يحدث من اإهدار لكل معاين الرحمة واملودة 
وال�شكن، فيهدم كل البناء يف مهده ويحدث “الطالق” وما 
ُيحدثه من اأمل نف�شي لل�شباب يف بدء حياتهم، وتبداأ بعد ذلك 
يا  “وكاأنك  ال�شلوك  الو�شع ونف�س  اأخرى بنف�س  الرحلة مرة 

زيد ما غزيت”...
ما الذي يحدث لنا فال نتعظ ول نتعلم من جتاربنا بل اأي�شا 

من جتارب الآخرين؟!!
ما الذي يحدث يف جمتمعاتنا من �شلوكيات كنا نراها عيبًا 
بع�س  جتد  عادي...  اأمر  وكاأنها  الآن  نراها  ثم  وحرامًا، 
الفتيات وبكل جراأة تدخن ال�شي�شة يف اأماكن  عامة، وتراها 
ما  بالن�شاء....  يت�شبه  ال�شاب  وترى  بالرجال،  ت�شبهت  وقد 

الذي حدث؟؟
بدايتها  منذ  الب�شرية  الأمور موجودة يف  اأن هذه  نعلم  نحن 
ولكننا كمجتمع م�شلم ملاذا جناهر بكل  الف�شاد موجود  واأن 
كل  على  الآخرين  ف�شائح  ونن�شر  ونن�شره  بل  فا�شد،  هو  ما 
حديث  نن�شى  ملاذا  للخري..  �شنعت  التي  التوا�شل  و�شائل 
�شرته  موؤمنًا  �شرت  )من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اهلل يوم القيامة( ؟؟ ملاذا نتنا�شى �شرية الر�شول ومواعظه 

واإر�شاداته... ما الذي حدث لنا؟
حينما �شدر قانون اأو قرار املحكمة العليا يف الوليات املتحدة 
“املثليني” ما  باإباحة زواج  الأوروبية  الدول  وقبلها عدد من 
الذي دعا بع�س امل�شلمني يفرحون ويبتهجون به حتى واإن مل 
عن  وخارج  �شاذ  اأمر  ذلك  اأن  يعلم  وكلنا  بذلك؟  ي�شرحوا 
الفطرة ال�شليمة، فهل راأيت يف الكائنات احلية عالقات بني 
اجلن�س الواحد؟ اأو اأن اهلل تعاىل بعدله وحكمته قد خلق من 
كل �شيء �شالب وموجب، ذكر واأنثى. وكرم الإن�شان بالنفخة 
والأنثى عالقة  الذكر  بني  العالقات  وجعل  الروحية،  الإلهية 
ال�شكن  هدفه  وجعل  ال�شرعي،  الزواج  طريق  عن  مقد�شة 

واملودة والرحمة والذرية وتوا�شل وتكاثر اجلن�س الب�شري.
فهل هذه الأمور تتحقق بني ذكر وذكر، اأنثى واأنثى.. اأبدًا... 
�شاذة  جن�شية  وغرائز  لرغبات  اإ�شباع  هو  يتحقق  ما  كل 

قذرة...
اإذن فما هو احلل؟ ونحن نريد �شبابًا موؤمنًا قويًا منتجًا واثقًا 
�شعيدًا، متوازنا الفكر والعقل، يبعد عنه ال�شطراب النف�شي 

واجل�شدي؟
كل ذلك لن يكون اإل باإحياء الروح الدينية يف قلبه، وكل ذلك 
لن يكون اإل بتكاتف الدولة والأ�شرة واملجتمع لن�شل بهم اإىل 
اإل بالعودة للخطاب  حمطة الأمن والأمان... لن يكون ذلك 
واخلطاب  ال�شادق،  ال�شيا�شي  واخلطاب  املعتدل  الديني 
القت�شادي املتوازن... ول اأق�شد باخلطاب فقط القول، بل: 
العمل ثم العمل ثم العمل. ولن يتحقق العمل ال�شالح اإل مبا 
اإذن  الطفولة....،  منذ  ال�شحيحة  بقواعده  علم  من  ي�شبقه 
العودة هلل تعاىل ول�شرية ر�شوله العظيم هي املخرج... اإحياء 
املخرج...  هو  والقيم  الأخالق  ملنظومة  اجلامعة  الروحانية 
مِلَا  َدَعاُكْم  َذا  اإِ �ُشوِل  َوِللَرّ  ِ ّ هلِلَ ا�ْشَتِجيُبوا  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ »َيا 
 ...» ُ ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهلَلّ َ َفاَتّ وَن اهلَلّ ُبّ ُيْحِييُكْم« - »ُقْل اإِْن ُكْنُتْم حُتِ
الر�شول  فيها  ر�ش����ال�ة«.... معلمنا ومربينا  اأم�ة ذات  »نح�ن 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم فهو يعلم ال�شباب ويحتفي بهم 
وير�شدهم جهرًا و�شرًا، قال لعبد اهلل بن عبا�س )) َيا ُغاَلُم 
ْدُه  جَتِ  َ اهللَّ اْحَفْظ  َيْحَفْظَك   َ اهللَّ اْحَفْظ  َكِلَماٍت  اأَُعلُِّمَك  اإِينِّ 
 ِ ِباهللَّ َفا�ْشَتِعْن  ا�ْشَتَعْنَت  َذا  َواإِ  َ اهللَّ َفا�ْشاأَْل  ْلَت  �َشاأَ اإَِذا  اَهَك  جُتَ
َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى اأَْن َيْنَفُعوَك ِب�َشْيٍء مَلْ َيْنَفُعوَك  َواْعَلْم اأَنَّ اْلأُمَّ
وَك ِب�َشْيٍء  رُّ ُ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى اأَْن َي�شُ اإِلَّ ِب�َشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهللَّ
ْت  ُ َعَلْيَك ُرِفَعْت اْلأَْقاَلُم َوَجفَّ وَك اإِلَّ ِب�َشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهللَّ رُّ مَلْ َي�شُ

ُحُف((.  ال�شُّ
الكالم يف ال�شباب قد يطول ولكني األقي ال�شوء على مالمح 
ال�شرية  لقراءة  واأدعوهم  ال�شباب،  له  يتعر�س  مما  ب�شيطة 
يف  الكتب  بع�س  قراءة  اإىل  وكذلك  بها  والقتداء  النبوية 

الأخالق مثل:
الأخالق وال�شري يف مداواة النفو�س لإبن حزم.

اإحياء علوم الدين لالإمام الغزايل.
الإ�شالم والطاقات املعطلة لل�شيخ حممد الغزايل.

قراءة متاأنية للو�شية النبوية لالأمة الإ�شالمية يف حجة الوداع 
من كتب ال�شنن.

أقالم قطرية

ال�شبــــــــــــــــــاب 

والقيـــــم املفقـودة

�أ. د/ عائ�صة يو�صف �ملناعي 
عميدة كلية الدرا�شات الإ�شالمية

مدير مركز ا�شهامات امل�شلمني يف احل�شارة  
جامعة حمد بن خليفة
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�حلو�ر  حمل  حتل  �أن  �لتو��صل  و�صائل  ��صتطاعت  كيف 
و�ملحادثة بني �أفر�د �لأ�صرة �لو�حدة؟

وكيف ا�شتطاعت اأن تو�شع الفجوة وتكري�س ال�شراع بني الآباء 
والأبناء؟ وما هو اأثر الو�شائط العديدة لالت�شال على تال�شي 
وهل  الرتاحمي؟  املجتمع  وخ�شائ�س  الأ�شري  التوا�شل  قيم 
والتوجيه؟  الرتبية  يف  الرئي�شي  الدور  ل�شتعادة  و�شائل  من 
كيف من املمكن اأن ن�شتخدم التكنولوجيا ال�شتخدام الأمثل 
اأن  لالآباء  وكيف  الجتماعية؟  عالقاتنا  على  توؤثر  ل  بحيث 
يتحكموا يف اإدمان اأبنائهم على ا�شتخدام التكنولوجيا؟ وما 
�شديقة  التكنولوجيا  لت�شبح  لتوجيههم  املثلى  الطريقة  هي 
لالأهل اأي�شًا؟  هل من الطبيعي اأن ي�شتخدم اأطفالنا برباعة 
لوحة احلا�شوب والإنرتنت واألعاب البالي �شتي�شن يف الوقت 
الذي يعجزون فيه عن ركوب دراجاتهم اأو ربط اأحذيتهم من 
دون العتماد على اأحد؟ هل هو اأمر عادي اأن يف�شلوا ق�شاء 
وقتهم مع احلياة الفرتا�شية داخل غرفهم اخلا�شة اأكر من 
يف  اأحاول  واأ�شدقائهم..؟  اأهلهم  و�شط  يق�شونه  الذي  ذاك 

هذا املقال الإجابة عن هذه الأ�شئلة.
جهاًل  يعي�شون  اأطفالنا  اأن  اأثبتت  الدرا�شات  من  فالكثري   
لأحدث  اإدمانهم  عن  نتجت  التي  العزلة  نتيجة  اجتماعيًا 
ال�شيحات التكنولوجية مبختلف م�شمياتها.اإن يف هذا الوقت 
احلكيمة  الآراء  واأ�شحاب  الأمور،  اأولياء  دور  ياأتي  الراهن 
اأن  فعليهم  حالًيا،  مفقود  �شبه  اأ�شبح  والذي  املنازل،  يف 
يهتموا بامل�شوؤولية التي على عاتقهم؛ فيقوموا بالتحدث اإىل 
اإليهم،  اأولدهم، ويقوموا بنقل خرباتهم ال�شابقة يف احلياة 
قدرة  لهم  يكون  اأن  بد  فال  �شليم،  ب�شكل  معهم  والتحدث 
دائًما  يقوموا  اأن  بد  ل  كما  الأف�شل،  اإىل  �شلوكهم  تعديل  يف 
بتوعية اأولدهم باإيجابيات التكنولوجيا احلديثة، واأنها �شالح 
ذو حدين، تنفع وت�شر، ح�شب ا�شتخدام الفرد لهذه التقنية 

احلديثة.
الفرتا�شي  التوا�شل  من  كثرية  اأمناطا  اأفرزت  التكنولوجيا 

الأنرتنت، مواقع التوا�شل الإجتماعي.    
التكنولوجيا تلك كلمة كثرية احلروف وكثرية ال�شتخدامات 
اختالف  على  لالأفراد  ال�شاغل  ال�شغل  اليوم  اأ�شحت  و 
حتى  بكثري  احلد  هذا  جتاوز  الأمر  اإن  بل  العمرية،  فئاتهم 
اأ�شبحت التكنولوجيا هو�شًا ل�شريحة كبرية من اأفراد املجتمع 
�شفر ول مر�س ول حتت  ال�شتغناء عنها ل يف  لي�شتطيعون 
اأي ظرف مهما كان حجمه.ومع كل ذلك لميكن اأن يختلف 
اأن لكل �شيء مميزاته و�شلبياته بل لكل �شيء يف هذه  اثنان 
يكرهونه،  واآخرون  ويحبونه  معه  يتفقون  اأفراد  احلياة 
عدد  من  فبالرغم  الأ�شياء  هذه  اأحد  من  هي  والتكنولوجيا 
الآن  نعي�س  اأننا  اأبالغ  اأعداء.ل  لها  اأن  اإل  الكبري  معجبيها 
يف  يجل�شون  العائلة  واأفراد  الأ�شدقاء  ترى  كثرية  واأحيانا 
البع�س عن طريق جهاز  بع�شهم  ويتحدثون مع  واحد  مكان 

الأ�شخا�س وحديثهم  ال�شفوي بني  اإن الت�شال  الآي فون..!! 
وجهًا لوجه له طعمه اخلا�س والذي من امل�شتحيل اأن تقدمه 
مثاًل  لغة اجل�شد  للنا�س  لتقدم  فالأخرية  التكنولوجيا،  لهم 
وهي تلك احلركات التي يقوم بها بع�س الأفراد م�شتخدمني 
اأيديهم اأو تعبريات الوجه اأو اأقدامهم اأو نربات �شوتهم اأو هز 
الكتف اأو الراأ�س، ليفهم املخاَطب ب�شكل اأف�شل املعلومة التي 
يريد اأن ت�شل اإليه، على العك�س متامًا..اإن جهاز »الآي فون« 
املرء  اإذ ُيالحظ  الواِحدة،  الأ�شرة  اأفراد  الُعزلة بني  زاد  قد 
عن  ومنعزًل  به،  َم�شغوًل  يكون  اجلهاز  هذا  معه  من  كل  اأن 
ر برامج الت�شال الجتماعي  حميطه الجتماعي؛ وذلك لتوُفّ
مع الآخرين به مما يجعله معزوًل عن غريه، وبهذا الأ�شلوب 
ويكتفي  والنطواء،  العزلة،  ملكة  واأمثاله  هذا  لدى  يتقوى 
عمل  ل�شك  اجلهاز.  �شا�شة  اأنامله  ومل�س  اأ�شابعه،  بحركات 
الرئي�شيية..!!  الأ�شباب  من  اي�شا  املنزل  خارج  والأم  الأب 
ب�شبب عمله،  ل�شاعاٍت معدودة،  اإل  الزوُج زوجته  قد ل يرى 
ُي�شافر  الزوج  اأَنّ  اإىل  الأمر  ل  املنزل، بل وي�شِ وعَملها خارج 
ا، وي�شبح الأولد حتت  من اأجل العمل، اأو ُت�شافر زوجته اأي�شً
ل  لأنهم  بالوالدين؛  الأولد  َعالقة  فت�شعف  اخلدم؛  رعاية 
يجدون احلنان، ول ال�شفقة، ول الرتبية اإل من اخلدم، وما 

ي�شاهدونه بالتلفاز واأجهزة التكنولوجيااحلديثة..!! 
املحمول..  الهاتف  ب�شبب  الزوجني  َعالقة  �شعف  اأن  كما 
ي�شتطيع  ل  فاإنه  املنزل؛  خارج  بالعمل  الزوج  ان�شغال  نتيجة 
اأن يتخلى عن الهاتف املحمول، الذي ياأخذ ُجَلّ وقته حتى يف 

ث مع زوجته بع�س الوقت.  منزله، ول ي�شتطيع اأن يتحَدّ
انا هنا ل�شت بالأخ�شائي النف�شي اأو الجتماعي وامنا بح�شب 
راأيي املتوا�شع يوجد هناك عدة طرق لعالج احلوار بني اأفراد 
الأ�شرة، و بداأت بها بنف�شي.على الآباء والأزواج اِتّباع ِنظام 
غرفة  يف  الأ�شرة  اأفراد  اجتماع  عند  م،  ُمنَظّ د  َدّ حُمَ اأُ�َشرٍيّ 
اأجهزة  جميع  ُتطفاأ  اأن  يجب  الوجبات  تناُول  وقت  الطعام 
والتحاُور. ث  للتحُدّ الفر�شة  ُتتاح  حتى  التلفاز،  اأو  الهواتف 
خول للمنزل؛ احرتاًما  ا اإغالق اأجهزة الهواِتف عند الُدّ واأي�شً
مرتني  تكرر  ولو   - فراغ  اأوقات  املنزل..اإيجاد  هذا  حلرمة 
ملمار�شة  الأ�شرة  اأفراد  ليجل�س جميع   - الأ�شبوع  اأو ثالثا يف 
ن�شاط ترفيهي اأو للتحاُور.ومن خالل الدرا�شات التي اأجريت 
يف  احلوار  ثقافة  لتعزيز  اأخرى  روؤية  هناك  باأن  والأبحاث 
فيها  يتّم  اجلامعية  الدرا�شة  يف  مادة  املجتمع..تخ�شي�س 
العملي،  بالتطبيق  بل  النظرية،  بالقواعد  ل  احلوار  تدري�س 
وهذا مطّبق يف بع�س الدول الغربية.اأهمية احلوار و�شرورة 
واجلامعات.  املدار�س  يف  واملدر�شني  للمعلمني  تطبيقه 
ال�شوابط  وفق  احلوار  قنوات  امل�شتمر.فتح  العملي  التطبيق 
من  ال�شابقني  حوارات  الآخر.اإبراز  الطرف  مع  ال�شرعية 
�شلف هذه الأمة، بدءا بالنبي حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم-

و�شرورة  عليهم-،  اهلل  والتابعني– ر�شوان  ال�شحابة  ثم   ،
كثري  عند  يظهر  الذي  احلوار  مفهوم  بها.ت�شحيح  القتداء 
واجلهد.وقد  للوقت  امل�شيع  اجلدال  جمرد  اأنه  النا�س  من 
متثل الهدف النهائي للدرا�شة بتفعيل احلوار الأ�شري كو�شيلة 
تربوية اآمنة وفعالة يف جناح احلياة الأ�شرية مقابل عمليات 
لها  تتعر�س  التي  والتكنولوجي  والثقايف  الفكري  التغريب 
الأ�شر داخل قطر. فيما ركزت الأهداف الفرعية على حجم 
القطري  التكولوجيا احلديثة وتطبيقاتها يف املجتمع  انت�شار 

بني القطريني اأو املقيمني، وقيا�س طبيعة وم�شتوى احلوار يف 
وقيا�س  املقيمني،  اأو  القطريني  بني  �شواء  القطري،  املجتمع 
بني  القطري  املجتمع  يف  الأ�شري  احلوار  وم�شتوى  طبيعة 
طبيعة  على  التكنولوجيا  واأثر  طبيعة  وقيا�س  العائلة،  اأفراد 

وم�شتوى احلوار والتفاعل الأ�شري والعائلي.
�خلال�صة

تو�شل فريق بحثي اأمريكي من جامعة »يونغ بريغهام« اإىل اأَنّ 
ق�شاَء وقت �شعيد مع الأهل والأ�شدقاء، ُيقِلّل من خطر املوت 
الَعالقات  باأن  الفريق  اأع�شاء  ح  و�شَرّ  ،%50 بن�شبة  املبكر 
الَعالقات  اأهميُة  وتاأتي  لل�شحة،  مفيدة  القوية  الجتماعية 
من  اأف�شل  الإن�شان  �شحة  يف  تزيد  اأنها  يف  الجتماعية 
اللقاحات التي متنع الإ�شابة باملر�س، ذلك اأن الإن�شان ُخِلق 
كي يعي�س مع غريه، واأن عزلته عن النا�س ُت�شِبّب له اأمرا�شا 

نف�شية و �شحية.
الأ�شرة  اأفراد  بني  الجتماعية  الَعالقات  وجود  اأخريا...   
ة، وغريها من ال�شفات  يعني وجود املحبة، والعاطفة، واملوَدّ

احلميدة، التي جتعل الأ�شرة متما�شكة ومرتابطة.

و�شــائل التوا�شــل 
الإجتمـــاعـــــي..

�ل�صتاذ عبد�هلل غامن �لبنعلي �ملهندي
نائب رئي�س حترير جريدة الوطن
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عين على الكلية

معرفت���ى بدول���ة قط���ر ب���داأت مبق���ررات اجلغرافيا 
والتاري���خ املدر�ش���ية ومل تتعدى ت�ش���ور تل���ك الدولة 
�شغرية امل�ش���احة قليلة ال�شكان امل�ش���تقرة اقت�شاديا 
مقارنة ببالدى الت���ى كانت انذاك وحتى وقت قريب 
ت�ش���مى وتفخر مب�ش���احتها التى تتج���اوز املليون ميل 
مرب���ع، بعدد �ش���كان لي����س بقليل ولكث���ري، وظروف 
اقت�ش���ادية و�شيا�ش���ية متقلب���ة... م�ش���ى ب���ى العمر 
واقت�ش���ت مهنة وظ���روف العمل باجلامع���ة البتعاث 
اىل خ���ارج ال�ش���ودان ومن ثم العم���ل ببع�س القطار 
وامل�ش���اركة بعدد م���ن املوؤمترات وور����س العمل، مما 
اأتاح ىل فر�ش���ة معقولة بالتعرف على عدد من املدن 
الأوروبي���ة والعربي���ة والإفريقي���ة وثقاف���ة مواطنيها 
ودرجة حت�شرهم. ومن ثم املقارنة واملقاربة ب�شورة 
تلقائي���ة ب���ني تل���ك امل���دن وال�ش���عوب الت���ى ل اأدعي 
معرفتي التام���ة بها ولكن على الق���در الذى اأتيح يل 

من روؤية واإحتكاك وفرتة بقاء بينها..
وم���ن ثم تزايدت معلوماتى عن قطر ب�ش���ورة كبرية 
فى العقدي���ن الأخريين مثلى مث���ل غريي عن طريق 
والقن���وات  والنرتن���ت  الهائل���ة  املعلوماتي���ة  الث���ورة 
الف�ش���ائية، التى بال �شك مثلت ومتثل قناة اجلزيرة 
الف�شائية القطرية اأو�شعها واأكربها انت�شارا وتاأثريا، 
وادمنت املداومة على ال�ش���تماع اليها وم�ش���اهدتها، 
واملقارن���ة بينها وب���ني بقية القنوات الف�ش���ائية التي 
�شممت على �شاكلة اجلزيرة، ب�شراحة مل اجد �شوى 
حماول���ة تقليدها واللح���اق بها، وكان �ش���غفى وحبى 
لتلك القناة اإحدى الأ�ش���باب التى عمقت فى الرغبة 
بالتعرف اكر على البلد الذى تنطلق منه، فال�ش���عب 
ال���ذى ميتلك  الق���درة عل���ى الري���ادة الإعالمية فى 
عامل اليوم الذى تتحكم فيه وحتكمه القوى العظمى 
ع�ش���كريا واقت�ش���اديا وتكنلوجيا هو بال�شرورة قادر 

على الريادة فى كافة املجالت. 
حت���ى اأكرمن���ى اهلل بزي���ارة قط���ر، وقلبه���ا الناب�س 

الدوح���ة، وفى الدوح���ة اأين؟ كلية اأحم���د بن حممد 
الع�ش���كرية، التي ت�ش���رفت ب���اأن اأكون �ش���من كوكبة 

ال�شرف التى تعمل بها.
راأي���ت بل���دا ليق���ل ان�ش���باطا وتنظيم���ا وجمال عن 
كافة البلدان التى زرتها، اإن مل يفوقها، راأيت �ش���عبا 
م�ش���يافا كرميا حلو املع�شر...�ش���عبا معلما، اأقنعني 
متام���ا اأن الأمم تنه�س ب�ش���واعد وعق���ول بنيها، واأن 
اأمر التنمية والتقدم ليتعلق فقط بوفرة املوارد، اإمنا 
بكيفي���ة اإدارتها وتوجيهها خلدم���ة املواطن فى كافة 
مرافق احلياة،، �ش���عب حمب للغري مت�شامح مهذب، 
وبلد حت���رتم مواطنها وحت���ى املقيم به���ا جدير باأن 
ي�شود، وفهمت الأن ملاذا تلك الدولة �شغرية امل�شاحة 
�ش���ارت اليوم رقما عامليا لميكن جت���اوزه باأية حال 
فى القت�شاد وال�شيا�شة والفن والريا�شة وكل �شاأن، 
ومتني���ت م���ن قلبى اأن اأ�ش���اهد ماي���دور ويحدث هنا 
من نه�ش���ة مت�ش���ارعة هائلة، وموائمة مده�ش���ة بني 
الأ�ش���الة والتحديث، ومانتج عن���ه من تفرد، ببلدي، 
وكاف���ة بالد امل�ش���لمني، وحني عودتى اإن�ش���اء اهلل لن 
اأح���دث اأ�ش���اتذتى وطالب���ي ورفاق���ي واأبنائ���ى مرة 
اأخرى عن التجرب���ة اليابانية واملاليزية والربازيلية. 
فقط �ش���اأحدثهم واأحثهم على درا�ش���ة وحماولة فهم 

وتطبيق التجربة القطرية.
وتبق���ى الأمنيات عري�ش���ة ب���اأن اأمتكن خ���الل فرتة 
وج���ودى الق�ش���رية هنا من امل�ش���اهدة والتعرف عن 
كث���ب على املزيد م���ن الأمكنة والفعالي���ات التى هي 

حتما تكون بنف�س القدر من الدها�س والروعة.
ح���ني علمت انى مقبل على التدري�س بكلية ع�ش���كرية 
مل يتبادر اىل ذهنى الكثري �ش���وى اأنها �شتكون مثلها 
مثل الكليات الع�ش���كرية الأخ���رى من ناحية الربامج 
والطالب و الأ�ش���اتذة، وخا�ش���ة اأن يل �شابق جتربة 
تدري����س بالكلي���ة احلربي���ة ال�ش���ودانية، لكن���ي حني 
ح�شوري هنا  اأده�ش���ني واأ�شعدين حقا ذلك احل�شد 

الأني���ق لأ�ش���اتذة اأجالء م���ن خمتلف اأقط���ار العامل 
العرب���ي، على م�ش���توى رفي���ع من الكف���اءة واخلربة 
الأكادميية، يعملون فى بيئة جمهزة ب�شورة متكاملة 
مثالية لأداء عملهم على اأكمل وجه، ت�شود بينهم روح 
التع���اون فى اأبهى �ش���وره ومعانيه، يبذلون ع�ش���ارة 
خرباته���م لأج���ل خدم���ة ه���دف نبي���ل، حتم���ا تكون 
خمرجات هذا اجلهد املتكامل طالبا ت�شلحوا بالعلم 
واملعرفة لالزمة واداء مهامهم امل�شتقبلية على اأكمل 
وجه. واأي�شا من اأ�شد مالفت نظري فى الكلية الروح 
ال�ش���رية التي ت�ش���ود، وجو املحبة والألف���ة بني كافة 
من�ش���وبيها من طالب واأ�ش���اتذة وموظف���ني وعمال، 
والعمل بروح الفريق الواحد والتى ترقى لن ت�ش���بح 
مث���ال يحت���ذى، اما احلدي���ث عن عم���ادة ال�ش���وؤون 
الكادميي���ة بالكلية يط���ول، التي ه���ى وراء كل ذلك 
الب���داع الذى يتحقق، عفوا فهى ف���وق الكلمات التى 
ل تفي بالو�شف ويعجز القامو�س والل�شان عن اإيجاد 
املفردات التى تنا�شب مقامها ال�شامي، كل الأمنيات 
ال�ش���ادقة بتحقيق املزيد من النجاحات لأ�شرة كلية 
اأحم���د بن حمم���د الع�ش���كرية، التي �ش���تبقى جتربة 

فريدة ت�شرفت باأن اأكون �شاهدا وجزءا منها...

قطــــر فــي عيـــــون اأ�شتـــــاذ زائـــــــــــر

     �لدكتور حيدر حممد علي
�أ�صتاذ ز�ئر يف ق�صم �ملتطلبات �لعامة
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والتقدير  ال�شكر  بكل  اأتوجه  اأن  اأحب  البداية  يف 
اللقاء  فر�شة  اإتاحة  على  املجلة  هذه  حترير  لأ�شرة 

بي كاأ�شتاذ زائر من ليبيا يف هذه الكلية. 
الف�شل  هذا  خالل  زائر  كاأ�شتاذ  قدومي  كان  لقد 
اأن  متنيت  طاملا  عربي  بلد  لزيارة  فر�شة  الدرا�شي 
اأزوره واأتعرف عل اأهله الكرام الذين كان لهم دور 
فرباير   17 ثورة  اأثناء  الليبي  ال�شعب  دعم  يف  مهم 
ين�شى  اأن  ميكن  ل  الليبي  فال�شعب  ليبيا،  يف   2011
بل  قطر،  دولة  بذلتها  التي  الإن�شانية  اجلهود  تلك 
اجلابر  ح�شن  على  ال�شهيد:  ين�شوا  لن  الليبيني  اإن 
يغطي  وهو  ا�شت�شهد  الذي  اجلزيرة  قناة  م�شور 
اأحداث الثورة الليبية مبدينة بنغازي، فاأ�شبح جزءًا 

من تاريخ تلك الثورة.  
اإن جتربة التدري�س يف دولة قطر تعترب اإ�شافة نوعية 

على امل�شتويني املهني وال�شخ�شي. 
اأحمد  كلية  يف  التدري�س  فاإن  املهني،  امل�شتوى  فعلى 
بن حممد الع�شكرية ميثل اإ�شافة جديدة لأي ع�شو 
من اأع�شاء هيئة التدري�س ويل على وجه اخل�شو�س. 
�ُس طلبًة  فلقد كانت هذه التجربة مثمرة ������� واأنا اأدرِّ
من�شبطني بالقوانني والأوامر الع�شكرية التي حتكم 
حياَتهم وتعامالِتهم اليوميَة، تلك القوانني والأوامر 
ملتزمني  طلبة  منهم  جتعل  اأن  املفرت�س  من  التي 
بح�شور املحا�شرات الأكادميية كحر�شهم على تلقي 

العلوم الع�شكرية. 
عن  الكلية  طلبة  به  يتميز  الذي  الن�شباط  هذا  اإن 
اأ�شعر  جعلني  املدنية،  اجلامعات  طلبة  من  غريهم 
وهي  األ  عاتقي  على  تقع  التي  امل�شوؤولية  بحجم 
اأجل  اأ�شتطيع من  اأق�شى جهد وكل ما  �شرورة بذل 
امل�شاركة يف بناء هذا اجليل الذي �شيكون له دور يف 

قيادة قطر والأمة العربية والإ�شالمية يف امل�شتقبل. 
الأمر الآخر الذي كان له الأثر الطيب يف داخلي، هو 
الطالب  به  يتمتع  الذي  والحرتام  الأخالق  م�شتوى 
هيئة  لأع�شاء  واحرتامه  تعامله  وح�شن  القطري 
الأ�شالة  باأن  انطباعا  اآخذ  جعلني  مما  التدري�س، 
ال�شعب  العربية ما زالت موجودة يف هذا  والأخالق 

ال�شقيق.
فاإن  الأكادميية،  ال�شوؤون  اإدارة  بخ�شو�س  اأما 
وتوفر  امل�شوؤولية،  يف  اجلميع  ا�شراك  �شيا�شاِت، 
اإىل  بالإ�شافة  بالكلية،  احلديثة  التعليم  و�شائل 
تتبعها  التي  الأكادميية  املدار�س  تنويع  �شيا�شة 
ب�شكل  �شاهمت  جميعها  الأكادميية،  ال�شوؤون  عمادة 
وا�شح يف جناح املهمة التعليمية لهذه الكلية الفتية، 
العربية  اجلامعات  خريجي  من  عدد  يتواجد  حيث 
التدري�س  هيئة  كاأع�شاء  والفرن�شية  والجنليزية 

وموظفون بالكلية.
اإن ما �شدين اأي�شا، هو الدور الهام واليجابي الذي 
بل  دولة قطر  لي�س فقط اجتاه  الكلية  به هذه  تقوم 
خالل  من  يت�شح  وهذا  العربية،  البلدان  كل  اجتاه 
حيث  بالكلية  الدرا�شي  الف�شل  داخل  الطلبة  تنوع 

يتواجد طلبة من دول عربية متعددة. 
واإذا كانت هذه ال�شيا�شة �شوف تعطي فر�شًة لل�شباب 
القطري وجتربًة يف التوا�شل مع نظرائهم يف الدول 
الدور  -تعِك�ُس  فاإنها-اأي�شا  الأخرى،  العربية 
الإيجابي الذي تقوم دولة قطر على امل�شتوى العربي. 
اإيجابيات ل يعني عدم وجود  اإن ما �شبق ذكره من 
بتكاثف  معاجلتها  ميكن  التي  املالحظات  بع�س 
اجلهود بني قيادة الكلية وعمادة ال�شوؤون الأكادميية 
املالحظات  هذه  بني  فمن  التدري�س.  هيئة  واأع�شاء 

التي اأمتنى اأن توؤخذ بعني العتبار من قبل امل�شوؤولني 
على هذه الكلية، هو تاأخر ح�شور الطلبة يف املوعد 
الطلبة  تاأخر  يحدث  الأحيان  بع�س  ففي  املحدد، 
يف  تاأخروا  اأنهم  بحجة  الأويل  احل�شة  ح�شور  عن 
جزء  �شياع  اإىل  يوؤدى  مما  ال�شباحية،  الريا�شة 
اأما  الأكادميي.  للتدري�س  املخ�ش�س  الوقت  من 
بح�شور  اللتزام  �شعف  فهي  الثانية  املالحظة 
ال�شاعات املكتبية من قبل طلبة الكلية؛ الأمر الذي 
يتطلب البحث عن طريقة حتقق ال�شتفادة من هذه 
لطلبة  املعريف  امل�شتوى  من  للرفع  املكتبية  ال�شاعات 

الكلية.
حممد  بن  اأحمد  لكلية  اأمتن����ى  اخلت���ام:  يف 
الر�شال���ة  حتقيق  يف  التوفيق  من  مزيدا  الع�شكرية 
مزيدا  لطلبتها  واأرجو  اأجلها،  من  تاأ�ش�ش����ت  التي 
من النجاح يف خدمة الوطن وحتقيق الأمن وال�شالم 

لهذا البلد. 

خ�شو�شيــــة التجربـــة التدري�شيـــة

 فــي كليـــة اأحمــــد بــــن حممــــد الع�شكريـــــة 

�لدكتور �ملربوك خليفة كرفاع
�أ�صتاذ ز�ئريف ق�صم �لعالقات �لدولية 
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مّثل ت�ش���ابك العالقات بني الدول اأحد اأبرز الظواهر 
التي جتل���ت بعد احلرب العاملي���ة الثانية بفعل اإعادة 
�شياغة النظام العاملي وت�ش���ارع التطور التكنولوجي 
ال���ذي من �ش���اأنه اأن جعل م���ن العامل قرية �ش���غرية 
مت�شابكة ومتداخلة امل�شالح. هذا التطور تزايد بفعل 
ت�ش���ابك وتداخل م�ش���الح الدول مع بع�شها البع�س 
وتزايد وت���رية العتماد املتبادل بني ال�ش���عوب الأمر 
ال���ذي اأدى اىل اأن اأ�ش���بح علم���ًا يدر����س باجلامعات 
واملعاهد الأكادمية. وقد ت�ش���ارعت وت���رية الهتمام 
بتدري����س ه���ذا العل���م، وتزايدت يف ظل خ�شو�ش���ية 
الت�ش���ابك والتداخل مع العديد م���ن احلقول العلمية 
الأخ���رى. ويعد تدري�س تخ�ش����س العالقات الدولية 
اإجنازًا كبريًا، خا�ش���ة يف كلي���ة اأكادميية ذات طابع 

ع�شكري ككلية اأحمد بن حممد الع�شكرية.   
اإن اإث���ارة اهتم���ام الطلب���ة مبو�ش���وعات العالق���ات 
الدولي���ة كان دائم���ا اله���دف الرئي�س. حي���ث اأن دور 
املحا�شريتمثل يف توجيه الطلبة اإىل م�شادر املعرفة 
ويف ت�شهيل الو�شول اليها اأكر من الت�شرف كم�شدر 
وحيد للمعرف���ة.  بطريقة اأخرى، من ال�ش���روري اأن 
تق���وم ا�ش���رتاتيجية التدري�س على م�ش���اعدة الطلبة 
على تلبي���ة رغباته���م املعرفية واإث���ارة اهتمامهم يف 
مو�ش���وعات العالقات الدولية م���ن خالل توفري بيئة 
اأكادميية تتعدد فيها م�شادر التعلم واملعرفة، ويزيد 
فيها التفاعل مع  الأفكار والق�ش���ايا ال�شيا�ش���ية ذات 
الطاب���ع الدويل. يف هذا الجت���اه، مثل التقاء الطلبة 
بعدد من اخل���رباء والباحثني والأكادميني من خارج 
الكلي���ة، �ش���واء ع���رب ال�شت�ش���افة داخ���ل الكلي���ة اأو 
عربالزيارات امليدانية، اإ�ش���افة نوعي���ة لتعزيز تنوع 

م�ش���ادر التعلم واملعرفة من جانب، وحتفيز الطلبة 
عل���ى التعل���م الذاتي م���ن خ���الل البح���ث واملطالعة 
ملو�ش���وعات اأثريت خالل اللقاءات والنقا�ش���ات من 

جانب اآخر. 
كذلك فاإٌن تنوع الأن�ش���طة خالل املحا�ش���رة وال�شعي 
للت���وازن بني ال�ش���رح وطرح الأ�ش���ئلة، وبني ت�ش���كيل 
جمموع���ات نقا����س والتمارين اجلماعي���ة والفردية، 
والتكليف���ات من واجب���ات ومقالت بحثية ق�ش���رية، 
له���ا بالغ الأث���ر يف اإثراء بيئ���ة التعلم وجع���ل العملية 
الأكادميي���ة اأكر تفاعال واأكر اإف���ادة. كما اأن اإتاحة 
جمال اأو�ش���ع للنقا�س والتمارين التي يتم ا�ش���تقاوؤها 
من ال�شحف اليومية اأ�شهم كذلك يف حتفيز الطلبة 
على تطوير اأ�ش���اليب التفك���ري الناقد وتوجيه احلوار 
والنقا����س مبا ي���ري اأفكارهم بطريق���ة ل جتعل من 
وجوده���م جمرد متلق���ى للمعلومة فقط بل م�ش���ارك 
فاع���ل يف تالقحه���ا م���ع اأف���كار اأخ���رى م���ن زواي���ا 
واجتاهات متعددة،  الأمرالذى من �ش���اأنه اأن ي�شهم 
يف اإحداث تراكم معريف ومعلوماتي حول مو�شوعات 

وق�شايا دولية معا�شرة. 
وهنا ميكن القول ب���اأن هناك مبادئ، يجب اأن يوؤمن 
بها مدر�ش���و العالقات الدولية كغريهم من اأ�ش���اتذة 
التخ�ش�ش���ات الأخ���رى ويج���ب تطبيقه���ا م���ن اأجل 
الو�ش���ول اإىل بيئة اأكادميي���ة فاعلة وغني���ة لتدري�س 
العالق���ات الدولي���ة وبخا�ش���ة يف كلي���ات ع�ش���كرية 
ذات طاب���ع اأكادميي. وعلى راأ�س ه���ذه املبادئ ياأتى 
التوا�شل بني الطالب واملحا�شر عرب قنوات متعددة 
اأبرزها ال�شاعات املكتبية، وتعزيز التعاون بني الطلبة 
من اأجل اإثراء النقا�ش���ات وتبادل املعلومات، وتعزيز 

لغة احلوار والتعاون كركيزة اأ�شا�شية يف تفكري علمي 
ناقد، واإثارة الدافعية للتعلم عرب تنويع اأ�شاليب تلقي 
املعلومة، وال�شتماع للمالحظات وحماولة احل�شول 
عل���ى تغذي���ة راجعة ح���ول ط���رق واأ�ش���اليب التعليم 
الأكادميي وخا�ش���ة يف ظل حمدودي���ة الوقت للطلبة 
بح�ش���ب الطابع الع�ش���كري للكلية، وحتفيز وت�شجيع 
الطلبة اأكر من الإجبار على اللتزام بالوقت �ش���واء 
بدخ���ول املحا�ش���رة اأو ت�ش���ليم التكليف���ات املتعددة، 
وتنوي���ع م�ش���ادر التعل���م بالق���در الذي يثري �ش���غف 
الطالب يف تلقي املعلومة واإعادة انتاجها على �ش���كل 
اأفكار اأو اإ�ش���قاطها على ظواهر مما ي�شهل تف�شريها 

ب�شورة علمية نا�شجة. 
ُتعّد جتربة التدري�س يف تخ�ش����س العالقات الدولية 
يف كلي���ة اأحمد بن حممد الع�ش���كرية على ق�ش���رها، 
جترب���ة ثرّية وفري���دة وقابلة للّتطور، �ش���ائلني املوىل 

عز وجل الّتوفيق وال�ّشداد.

جتربتــي فـي تدريــ�ص العاقــات الدوليــة

 فـي كليــــة اأحمــــد بــــن حممــــد الع�شكريــــة

�لدكتور مالذ �لأغا
�أ�صتاذ ز�ئريف ق�صم �لعالقات �لدولية

عين على الكلية
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�أنك تعرفنا بنف�صك،  • يف بد�ية هذ� �حلو�ر نود لو 
و�أن تعطينا نبذة خمت�صرة عن �صرتك �لذ�تية.

اجلن�شية،  �شوري  قمينا�شي،  م�شطفى  عماد  ا�شمي   
وعميد  حلب،  جامعة  احلقوق  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ 
كلية احلقوق الثانية بجامعة حلب �شابقًا، ح�شلُت على 
حلب  بجامعة  احلقوق  كلية  من  احلقوق  يف  الإجازة 
الكلية  يف  معيدًا  عينُت  اخلريجني  اأوائل  من  وكوين 
املاج�شتري  درجة  لنيل  القاهرة  جامعة  اإىل  وابتعثُت 
يف  املاج�شتري  درجة  على  فح�شلُت  الدكتوراه  ودرجة 
العام 2005م  الدكتوره يف  وعلى درجة  العام 2000م 
احلقوق  بكلية  التدري�س  لهيئة  ع�شوًا  بعدها  وعينُت 

بجامعة حلب.
• ماذ� ت�صعر نحو ما تقوم به من عمل حالياً كاأ�صتاذ 

ز�ئر بكلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية؟
الأكادميي من تعليم وتدري�س يعمل على  الن�شاط  اإن   
بناء فكر و�شخ�شية الطالب ل �شيما يف جمال القانون 
اأي  فهذا ال�شخ�س الذي �شيكون قياديًا يف يوم ما يف 
اجلامعي  الأ�شتاذ  ي�شاهم  الدولة  جمالت  من  جمال 
اأنني  لطالبي  تدري�شي  اأثناء  اأ�شعر  لذلك  تكوينه   يف 
الذي  وم�شتقبله  العربي  البلد  هذا  بناء  يف  اأ�شاهم 

�شيكون مزدهرًا اإن �شاء اهلل.
جديدكم على م�صتوى �لبحث �لعملي؟ • ما 

الأبحاث  فجل  التحكيم  مبجال  املهتمني  من  كوين 
الآن  واأنا  التحكيم  حول  تدور  والندوات  واملحا�شرات 
الأول  التحكيم  اأحدهما يف جمال  ن�شر بحثني  ب�شدد 
اتفاق  على  واأثره  التحكيم  حكم  اإ�شدار  بعنوان: 
التنفيذية  القوة  ميالد  بعنوان:  والثاين  التحكيم 

وعالقتها بحجية الأمر املق�شي. 
�لأكادميي  �لتطور  مالمح  �أهم  هي  ما  بر�أيكم   •

بكلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية؟
من خالل ا�شتقرائي للحالة  الأكادميية يف كلية اأحمد 
بالإرادة  تتمتع  كلية  اأنها  وجدُت  الع�شكرية  حممد  بن 
والعزمية على حتقيق اأعلى درجات التح�شيل العلمي 
ولعل  املطلع على �شيا�شة هذه الكلية �شيجد اأنها عملت 
احلديثة  اللكرتونية  الو�شائل  اأولوية  حتقيق  على 
القاعات  بها  ُجهزت  التي  فالأجهزة  التدري�س  يف 
املعلومة  اإي�شال  يف  فعال  ب�شكل  ت�شاهم  الدرا�شية 
للطالب، كما هو احلال يف  اإدخال نظام البالك بورد 
التوا�شل  يتيح  التعليمية ما  العملية  )Blackboard( يف 
الدائم بني طريف العملية التعليمية الأ�شتاذ والطالب، 
والتعليم، كذلك  التعلم  اأوجه  تعدد يف  اإىل  يوؤدي  مما 
الأ�شاتذة   يف  امل�شتمر  التجديد  على  الكلية  درجت 
الزائرين يف الق�شم الأكادميي مما حقق فوائد جليلة 
من  الزائرين  الأ�شاتذة  خربات  من  ال�شتفادة  منه: 

من  وال�شتفادة  الفكرية،  العلمية  املدار�س   خمتلف 
ما  وهو  منها،  ح�شروا  التي  جامعاتهم  يف  جتاربهم 
الطالب  يتعامل  حيث  الطالب  على  اإيجابًا  ينعك�س 
التدري�س والأفكار فال ينطبع  اأ�شاليب  العديد من  مع 
الق�شم  عمادة  تت�شم  كما  روتيني.  واحد  بطابع 
الأكادميي مبنح الأ�شتاذ اجلامعي احلرية لتقدمي ما 
لديه يف جمال تخ�ش�شه فيكون لديه ولطالبه فر�شة 
اأف�شل  يطرح  اأن  بعد  النجاح  درجات  اأق�شى  حتقيق 
يحر�س  كما  �شابقة،  وخربات  جتارب  من  لديه  ما 
الق�شم الأكادميي على رفع �شوية الأ�شاتذة من خالل 
الدورات التدريبية والندوات فخالل وجودي يف الكلية 
والندوات  الدورات  من  للعديد  خ�شعت  زائر  كاأ�شتاذ 
ا�شتفدُت منها على ال�شعيدين ال�شخ�شي والأكادميي، 
الكلية  داخل  لالأ�شاتذة  العمادة  رعاية  اإىل  بالإ�شافة 
ليقدم  املنا�شب  اجلو  تاأمني  يف  ي�شاهم  مبا  وخارجها 

الأ�شتاذ اأق�شى ما لديه من طاقة.
حممد  بن  �أحمد  كلية  عن  �نطباعاتكم  هي  ما   •

�لع�صكرية؟
بن  اأحمد  كلية  يف  خ�شتها  التي  التجربة  اأن  احلقيقة 
يف  املتبعة  الأ�شاليب  على  واطالعي  الع�شكرية  حممد 
الإدارة  يف  اأ�شلوب  بوجود  قناعة  لدي  خلقت  الإدارة 
يتم من داخل املروؤو�شني ولي�س عن طريق التحكم عن 
بعد، فالإدارة كانت قريبة جدا من الكادر التدري�شي 
بالنف�شال  التدري�شية  الهيئة  ع�شو  ي�شعر  ل  بل 
تعطي  وكانت  التدري�شية   الهيئة  وبني  الإدارة  بني 
التوجيهات للهيئة التدري�شية باأرقى الأ�شاليب وهو ما 
تلك  تنفيذ  يحاولوا  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  يجعل  
بالنتيجة  ي�شب  مما  اأي�شا  راق  باأ�شلوب  التوجيهات 
يف م�شلحة خمرجات الكلية من �شباط قياديني على 

اأعلى م�شتوى. 
يف حياتك؟ وملاذ�؟   �تخذته  قر�ر  �أف�صل  هو  • ما 

احلقوق  يف  الإجازة  على  واحل�شول  التخرج  بعد 
والتجارة  الق�شاء  كمجال  متعددة  طرق  اأمامي  كان 
عقلية  وحماكمات  مناق�شات  بعد  العليا  والدرا�شات 
اأنه  اأ�شتاذا جامعيا وعلى الرغم من  اأكون  اأن  اخرتت 
يف  عانيته  الذي  التعب  كل  اأن  اإل  و�شاق  طويل  طريق 
اإن�شانية  م�شاعر  اإىل  وحتول  زال  العلمي  التح�شيل 
رائعة مع اأول حما�شرة تلقيها بعد اأن قراأت يف عيون 
الأكرب  الر�شا  بل  طرحته  ملا  والفهم  الر�شا  طلبتي 
ت�شاهم يف  واأنت  نف�شه  الأ�شتاذ اجلامعي  عندما يرى 

تطوير ورفع م�شتوى الإن�شان يف بلدك.
للمر�صحني؟  ن�صيحتك  • ما 

�شحيحًا  ا�شتغالًل  وقتهم  با�شتغالل  طالبي  اأن�شح 
توفرها  التي  الهائلة  الإمكانيات  هذه  من  وال�شتفادة 

اجلامعات  معظم  اإليها  تفتقر  والتي  لهم  الكلية 
الإمكانيات  تلك  اأكانت  �شواء  العامل  والأكادمييات يف 
للعمل  اأدعوهم  و  الإدارية،  اأم  الب�شرية  اأم  املادية 
الكلية  اإليه  تهدف  ما  اإىل  الو�شول  اأجل  من  والبذل 
وهو اخلريج املتمتع مب�شتوى مناف�س خلريجي الكليات 

املماثلة. 
توجهها؟  ملن  �صكر  • كلمة 

ا�شتطاعا  رجلني  راأ�شها  على  الكلية  لإدارة  اأوجهها 
الرتقاء بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية  بتفاهمهما 
ال�شيد  وهما  العامة  امل�شلحة  حتقيق  على  وحر�شهما 
وال�شيد  الكلية  قائد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  اللواء 
ال�شوؤون  عميد  اخلاطر  نا�شر  بن  خالد  الدكتور 
ميزان  يف   جهودهما  وجعل  اهلل  اأعانهما  الأكادميية 

ح�شناتهما.
توجهها؟  ملن  عتاب  • كلمة 

اأوجهها لكل اأ�شتاذ جامعي مل ي�شتطع اأن يجعل العالقة 
بينه وبني طالبه عالقة مودة وحمبة واحرتام يف اإطار 
الأكادميية  جتربتي  خالل  فمن  بتلميذ  اأ�شتاذ  عالقة 
وهي  قناعة   اإىل  و�شلُت  �شنوات  ع�شرة  تتجاوز  التي 
اأن الطالب يجب اأن يتقبل املدر�س اأوًل ومن ثم يتقبل 
املقرر الذي يدر�شه  ولعل خ�شو�شية املقرر الذي  اأقوم 
ودقته  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  وهو  بتدري�شه 
تفر�س هذه القاعدة فاأنا من خالل جتربتي ا�شتطعُت 
املحا�شرات  الفائدة من  الأفكار حتقيق  بتطبيق هذه 
اأكان  ذلك اجلهد مبذول من قبلي  اأقل  �شواء  بجهد 

اأو من قبل الطالب. 
هذ� �للقاء؟  بها  تختم  �أن  تود  �أخرة  • كلمة 

ولإدارتها  الكلية  ولهذه  اخلري،  كل  البلد  لهذا  اأمتنى 
دوام التقدم والزدهار، وللطلبة احلياة املليئة بالعلم 
والرقي حتى ي�شلوا ببلدهم اإىل اأرقى امل�شتويات لتكون 

بلدهم بلدًا قويًا ومنيعًا يف وجه الطامعني.

حاوره الأ�شتاذ الزائر الدكتور / وليد م�شطفى هجو

لقاء مع اأ�شتاذ زائر يف ق�شم القانون / الدكتــور عمـــاد قمينــا�شــــي 
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الكلية في عيون منتسبيها

�ل�صم : �أحمد عبد�هلل �لكربي
تاريخ �مليالد : 1960

�ملوؤهالت �لدر��صية : ثانوية عامة
�لرتبة : عريف

�حلالة �لجتماعية : متزوج و�أب ل 8 بنني وبنات

خ��الل حياتك  تلقيتها  �لتي  �لتدريبة  �ل���دور�ت  ماهي   •
�لوظيفية وهل كان لها دور يف حياتك �لعملية؟

لقد تلقيت العديد من الدورات التدريبة والتي كان لها دور 
كبري يف اأدائي للمهام املكلف،

ومن تلك الدورات: الدورة التاأ�شي�شية التي يجب اأن ياأخذها 
كل جمند

العديد  وتلقيت  الإ�شارة  بالعمل يف جمال  التحقت  ثم  ومن 
من الدورات منها:

دورة الإ�شارة التاأ�شي�شية، دورة اإن�شاء وت�شغيل اأجهزة متعدد 
القنوات، دورة اأجهزة طوم�شون  ومن ثم دورة فني اإ�شارة، 
�شباحة  دورة  تلقيت  الربية  القوات  وح��دات  �شمن  كذلك 
وقيادة الزوارق الع�شكرية والتحقت بعدة دورات يف جمال 

الإدارة ونظم املعلومات.
تختلف طبيعة احلياة الع�شكرية عن احلياة املدنية، فكيف 

اأحتذت قرار الدخول يف جمال احلياة الع�شكرية؟ 
لها دور كبري يف  ن�شاأت فيها حيث كان  التي  البيئة  بح�شب 

توجهي للحياة الع�شكرية.
• حدثنا قليال عن حياتك �لوظيفة؟

الإجن��از  ح��الوة  واأت��ذوق  باملتعة  الوظيفة  حياتي  يف  اأ�شعر 
يعمل  عندما  وخا�شة  اإيل  اأوك��ل  الذي  العمل  اأنهي  ما  عند 
من  ذلك  مينع  ول  به   لإملامه  تخ�ش�شه  �شمن  ال�شخ�س 

اخلو�س يف جمالت اأخرى والتعلم من كل جتربة.
• ماهي طبيعة عملك و�ملهام �لتي ت�صطلع بها يف �لوقت 

�حلايل؟
�شابقا وقبل التحاقي بكلية اأحمد بن حممد الع�شكرية كان 
نف�س  يف  وا�شتمرئت  الإ���ش��ارة  تخ�ش�س  يف  عملي  جم��ال 
للعمل  انتقلت  ثم  وم��ن  بالكلية  التحاقي  بعد  التخ�ش�س 
جناح  لقلم  مديرا  اأ�شبحت  حتى  فيه  وت��درج��ت  الإداري 

التدريب الع�شكري.

�إد�رت��ك  يف  فل�صفتك  عن  حدثنا  �أحمد  �لعريف  �صيادة   •
للعمل وم���ا ه��ي �ل��ق��ي��م و�مل��ع��ت��ق��د�ت �ل��ت��ي ت��وؤم��ن ب��ه��ا يف 

حياتك؟
الدينة   القيم  وفق  نعمل  اأن  هي:  العمل  اإدارة  يف  فل�شفتي 
واأن  هرمي  ت�شل�شل  ويف  للعمل  املنظمة  واللوائح  والنظم 
اأتعامل مع الغري مثل ما اأريد اأن يعاملوين به وحث الزمالء 
على الإجناز واأن ل اأوؤجل عمل اليوم اإىل الغد بقدر الإمكان.

�لع�صكرية  �أحمد بن حممد  بكلية  هل تعترب خدمتك   •
م�صتقبلك  على  و�أث���رت  خ��رب�ت��ك  م��ن  ز�دت  قوية  جتربة 

�لوظيفي؟
بالتاأكيد اإن عمل اأي �شخ�س ويف اأي جمال يزيد من خربته، 
له  الع�شكرية كان  اأحمد بن حممد  كلية  العمل يف  وبالطبع 
الأثر الإيجابي على حياتي الوظيفية...ولكل جمتهد ن�شيب.

• ل �صك �أن �لنجاح وبلوغ �لأهد�ف مطلب هام يف حياتنا، 
فهل حققت �لنجاح �ملن�صود؟

موؤمن  واأن��ا  طموح،  �شخ�س  لكل  ومطلب  هدف  النجاح  اإن 
بالقول ) لي�س للنجاح والطموح حدود ( فكلما حقق الإن�شان 

جناحا يطمح لالأف�شل واملزيد. 
ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفق اجلميع ملزيد من التقدم 

والنجاح.
• مباذ� تن�صح �إخو�نك يف �ل�صلك �لع�صكري؟   

والتن�شيق  واملتابعة  واملثابرة  بالعمل  الزمالء  كل  اأن�شح 
والأكادميية  الع�شكرية  الربامج  لتزامن  وذلك  بينهم  فيما 

املحتاجة للتن�شيق والتعاون.
• كيف ترى �لتطور �لكبر �لذي ت�صهده دولة قطر؟

حقيقة التطور كبري ومزدهر ودولة قطر مت�شي على خطى 
ناجحة  م�شتقبلية  و�شمن خطط  املدرو�س  التطور  ثابتة يف 
حممد  بن  اأحمد  كلية  تطور  على  اإيجابيًا  ينعك�س  وه��ذا 

الع�شكرية.
• هل من كلمة �أخرة يف ختام هذ� �حلو�ر؟

الركن  اللواء  الكلية  قائد  ل�شعادة  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم 
وكل  والأ�شاتذة  ال�شباط  وجميع  النعيمي  اأحمد  بن  حمد 
يخدم  الذي  العمل  واإجناز  تقدمي  على  حلر�شهم  الزمالء 
القوات  َتعد رافدًا من روافد  الكلية  الكلية ومنت�شبيها، لن 
دولة  خلدمة  املختلفة  الأمنية  واجلهات  القطرية  امل�شلحة 

قطر الغالية.

عريـف / اأحمـــد عبـــداللــــه الكربــــــي
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�ل�صم : عبد �لرحمن �أ�صرف علي
تاريخ �مليالد : 1973

�ملوؤهالت �لدر��صية:  ثانوية عامة
�لرتبة : وكيل عريف

 • تختلف طبيعة �حلياة �لع�صكرية عن �حلياة �ملدنية، فكيف �تخذت قر�ر �لدخول يف �حلياة �لع�صكرية؟
اإن  ما �شجعني على الإنخراط يف احلياة الع�شكرية هو ما تت�شم به من ان�شباط ونظام وهو ما يتالئم مع طبيعتي املحبة 

لالن�شباط والنظام يف احلياة.
يف توجيهك نحو �للتحاق بالع�صكرية؟ جوهريا  دور�  �لأ�صرة  لعبت  • هل 

كال مل يكن لالأ�شرة اأي دور يف اتخاد القرار باللتحاق باخلدمة الع�شكرية بل كان قرارا �شخ�شيا.
• حدثنا قليال عن حياتك �لوظيفية؟ 

اأح�س يف حياتي الوظيفية باملتعة والإجناز والفخر و ال�شخ�س يعمل �شمن تخ�ش�شه فاإنه يبدع وي�شعر بن�شوة الإجناز.
 • ما هي طبيعة عملك و�ملهام �لتي ت�صطلع بها يف �لوقت �حلايل؟

اإيل  اأحمد بن حممد الع�شكرية ( عام 1998 م فتم تن�شبي  كان يل ال�شرف باللتحاق بالقوات امل�شلحة القطرية )كلية 
م�شتودعات الكلية وتدرجت يف عملي حتي اأ�شبحت م�شوؤول امل�شتودعات بالكلية.

• ما طبيعة عملك و�ملهام �ملكلف بها يف �لوقت �حلايل؟
يف الوقت احلايل اأعمل اإداريا بقلم ال�شوؤون الأكادميية.

• �ل�صيد عبد �لرحمن حدثنا عن فل�صفتك يف �إد�رتك لعملك، وما هي �لقيم و�ملعتقد�ت �لتي توؤمن بها يف حياتك؟
فل�شفتي يف العمل هو لكي تنجز العمل ل توؤجل عمل اليوم اإىل الغد قدر الإمكان والعمل مع الزمالء يف تكامل تام بروح 

الفريق الواحد. 
• هل تعترب خدمتك بكلية �أحمد بن حممد �لع�صكرية جتربة قوية ز�دت من خرب�تك و�أثرت على م�صتقبلك �لوظيفي؟

نعم بالتاأكيد اخلدمة بالكلية اأعطتني الثقة بالنف�س والعمل كفريق واكت�شاب مهارات التعامل مع الآخرين.
• ل �صك �أن �لنجاح وبلوغ �لأهد�ف مطلب هام يف حياتنا، فهل حققت �لنجاح �ملن�صود؟

حققت النجاح بان�شمامي والعمل يف كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية ويبقى الطموح ملزيد من التقدم والإجناز.
• مباذ� تن�صح �إخو�نك يف �ل�صلك �لع�صكري؟

اأن�شحهم ونف�شي بتقوى اهلل �شبحانه وتعايل واأن يدلوا كل ما يف و�شعهم للوفاء بالق�شم الذي اأدوه ولًء للوطن والأمري واأن 
يلتزموا بالعمل بروح الأخوة والفريق الواحد.
• هل من كلمة �أخرة يف ختام هذ� �حلو�ر؟

ال�شكر اجلزيل ل�شعادة قائد الكلية اللواء الركن حمد بن اأحمد النعيمي ولعمادة ال�شوؤون الأكادميية علي اإتاحة الفر�شة 
بهذا اللقاء علي �شفحات جملة هذه الكلية العريقة، كما اأمتنى كل اخلري ومزيد من الرفعة لهذه الدولة العزيزة علي قلوب 

كل العرب.

عريـــف / عبــد الرحمـــن اأ�شـــرف علــــي 

71كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية - جملة الكلية



مشاركات المرشحين

لقد ذاع �شيت كلية اأحمد بن حممد 
الع�شكرية واأ�شبحت موؤ�ش�شة يتناف�س 
بعد  بها  اللتحاق  على  الطالب 
الثانوية.  ال�شهادة  على  ح�شولهم 
طلب  بتقدمي  الطالب  رحلة  تبداأ 
بعد  الع�شكرية.  بالوظيفة  لاللتحاق 
على  وللح�شول  مقابلته.  تتم  ذلك 
عليه  يتوجب  توظيفه  على  املوافقة 
التدقيق  منها  �شروط  عدة  اجتياز 

الأمني واللياقة البدنية والفح�س الطبي. 
وعند اجتيازه لهذه ال�شروط واحل�شول على املوافقة على ان�شمامه اإىل الكلية 
متارين  اإىل  املر�شح  يخ�شع  البداية  ويف  امل�شرية،  وتبداأ  �شابط  مر�شح  ي�شبح 
وال�شباط  املدربون  عليها  ي�شرف  وامل�شاة  كال�شالح  �شارمة  وع�شكرية  نف�شية 
امل�شوؤولون عن هذه املرحلة وذلك طيلة 50 يوما متوا�شلة. بعد النتهاء من هذه 
املرحلة التاأ�شي�شية على احلياة الع�شكرية ينتقل املر�شح اإىل املرحلة الأكادميية 
التخ�ش�شات  اأحد  باختيار  املر�شح  يقوم  �شنوات.  الثالث  زهاء  تدوم  التي 
نظم  اأو  املحا�شبة  اأو  الأعمال  اإدارة  اأو  القانون  وهي  حاليا  املتاحة  اخلم�شة 
الأكادميية  الدرا�شة  مع  بالتوازي  الدولية.  العالقات  اأو  احلا�شوب  معلومات 
يخ�شع املر�شح يف كل �شنة اإىل امتحان اللياقة البدنية. بعد النتهاء بنجاح من 
املرحلة الأكادميية، والتي توؤهله للح�شول على �شهادة بكالوريو�س يف التخ�ش�س 
الذي اختاره، ينتقل املر�شح اإىل املرحلة التالية، األ وهي ال�شنة الع�شكرية، والتي 
العلوم  درا�شة  على  الرتكيز  يتم  حيث  الع�شكري  الدبلوم  على  للح�شول  توؤهله 
ال�شرطية )ملر�شحي  العلوم  اأو  امل�شلحة )اجلي�س((  الع�شكرية )ملر�شحي قوات 
يخ�شع  كما  )خلويا((.  الداخلي  الأمن  وقوات  الدولة  واأمن  الداخلية  وزارة 
ودورة  ال�شاعقة  تدريبية مثل دورة  اإىل عدة دورات  ال�شنة  املر�شح خالل هذه 
املظليني. وبعد اجتياز املر�شح جلميع هذه املراحل بنجاح يفرح بتتويجه �شابطا 
برتبة مالزم ثاين يف مرا�شم التخريج التي تقام يف نهاية �شهر يناير من كل �شنة 

برعاية وح�شور �شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى.

ال�شيارة الكهربائية وتاأثرها على البيئةم�شيـــــرة مر�شـــــــح

  معلومات عن �ل�صيارة �لكهربائية
ال�شيارة الكهربائية هي ال�شيارة التي 
الكهربائية  الطاقة  با�شتخدام  تعمل 
التطبيقات  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��ال��ك 
لت�شميمها واأحد هذه التطبيقات يتم 
لل�شيارة  ال�شلي  املحرك  با�شتبدال 
وهي  مكانة  كهربائي  حمرك  وو�شع 
البرتول  م��ن  للتحول  ال��ط��رق  اأ�شهل 
املكونات  املحافظة علي  للكهرباء مع 
الأخرى لل�شيارة ويتم تزويد املحرك 
بالطاقة الالزمة عن طريق بطاريات 
وتختلف  ال��ت��ي��ارال��ك��رب��ائ��ي.  تخزين 

ال�شيارة الكهربائية عن املركبة الكهربائية 
اأما  لالأ�شخا�س،  خا�شة  �شيارات  باأنها 

العربة اأو املركبة الكهربائية فهي لال�شتخدام ال�شناعي اأو نقل الأ�شخا�س يف 
اإطار النقل العام.

بالكهرباء،ونظام  يعمل  حمرك  على  الكهربائية  ال�شيارة  ت�شميمات  وتعتمد 
اإعادة �شحنها مع املحافظة على خف�س  حتكم كهربائي، وبطارية قوية ميكن 
وزنها وجعل �شعرها يف متناول امل�شرتي. وتعترب ال�شيارة الكهربائية اأن�شب من 
�شيارات حمرك الحرتاق الداخلي من ناحية املحافظة على البيئة حيث ل ينتج 

عنها خملفات �شارة بالبيئة.
درا�شة �شابقة عن ال�شيارة الكهربائية وتاأثريها على البيئة

قال باحثون من خمترب »لوران�س بريكلي« الوطني يف ولية كاليفورنيا الأمريكية 
الرفاهية  اأهمها  عديدة  مميزات  لها  القيادة  ذاتية  الكهربائية  ال�شيارات  اإن 
وجتنب اأخطاء قائدي ال�شيارات بالإ�شافة اإىل احلفاظ على البيئة واأو�شحت 
من  بدل  القيادة  ذاتية  الكهربائية  الأج��رة  �شيارات  ا�شتخدام  اأن  الدرا�شة 
بن�شبة  انخفا�س  اإىل  يوؤدي  اأن  العامل ميكن  اأنحاء  الوقود يف خمتلف  �شيارات 
90% من انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري، وما يقرب من 100% انخفا�س 

يف ا�شتهالك البنزين بالن�شبة لل�شيارات وهو ما يجعلها اأكر �شداقة للبيئة.
وكانت درا�شة اأخرى كانت قد اأجريت يف وقت �شابق من هذا العام، بّينت اأن 
ال�شنوات  خالل  القيادة  ذاتية  �شيارة  �شراء  يف  يفكرون  الأمريكيني  من   %44

الع�شر املقبلة.
باأ�شعار  الظهور  يف  القيادة  ذاتية  الكهربائية  ال�شيارات  تبداأ  اأن  املتوقع  ومن 
كبرية تقارب ال� 150 األف دولر، اإل اأن الباحثني اأكدوا اأن ال�شيارة ل تتطلب دفع 
لل�شائق، ول ت�شتخدم البنزين وهو ما يجعل فى الإمكان تعوي�س ال�شعر  راتب 

الكبري املدفوع فى �شرائها.
القيادة �شيزيد فقط 5000 دولر عن  ال�شيارات ذاتية  اأن �شعر  بالذكر  جدير 
اأن  كما  عام  2030  بحلول  بالبنزين  العاملة  احلالية  ال�شيارات  من  مثيلتها 

الأ�شعار �شتنخف�س ب�شكل كبري خالل ال�شنوات التالية لظهورها.

    مر�صح �صابط
عبد �لعزيز �أحمد خليفة �لكو�ري 

�لدفعة �لثانية ع�صرة تخ�ص�ص �إد�رة

    مر�صح �صابط
حممد �بر�هيم حارب �ملهندي

�لدفعة �لثانية ع�صرة تخ�ص�ص �إد�رة
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مر�صح �صابط
عبد�هلل خملد �خلالدي

�لدفعة �لر�بعة ع�صرة تخ�ص�ص قانون

�شنة   الكويت   يف  الإلكرتونيه  اجلرائم  قانون  �شدر 
دائرة  احلديث  الع�شر  يف  ات�شعت  حيث    2015
كو�شيلة  للمعلومات  الدولية  ال�شبكات  ا�شتخدام 
لالت�شال يف �شتى جمالت احلياة لتحقيق ما ت�شبو 
اإليه الن�شانية من اخت�شار للوقت وامل�شافات واجلهد 
حتوي  ال�شبكات  هذه  واأ�شبحت  والذهني  البدين 
ميادين  بكافة  تتعلق  ح�شر  حتت  تقع  ل  معلومات 
وغريها.  والعلمية  والقت�شادية  ال�شخ�شية  احلياة 
ال�شتخدام  اأدى  فقد  املقابل  اجلانب  على  اأنه  اإل 
اإىل  املعلوماتية  والأنظمة  ال�شبكات  لهذه  املتزايد 
من  جديدة  اأنواعا  اأفرز  اإذ  املخاطر  من  كثري 
اجلرائم يطلق عليها “اجلرائم املعلوماتية كجرائم 
اللكرتونية  بالو�شائل  تتم  التي  والتزوير  الختال�س 
العامة، و�شرقة  واجلرائم املا�شة بالأخالق والآداب 

املعلومات واخرتاق النظم ال�شرية.
ت�شعف  ل  التقليدية  اجلزائية  الن�شو�س  كانت  واإذ 
يف  تعتمد  التي  امل�شتحدثة  اجلرائم  هذه  ملواجهة 
وحماية  املتطورة،  التقنية  و�شائل  على  ارتكابها 
ودرء  و�شمعتهم،  و�شرفهم  الأ�شخا�س  حلريات 
واخلا�شة،  العامة  واملمتلكات  الأموال  على  للعدوان 
التوجهات  دعم  �شياق  يف  الكويت  دولة  من  و�شعيا 
والتزاما  اجلرائم  هذه  مبكافحة  اخلا�شة  الدولية 
تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  التفاقية  باأحكام 
املعلومات التي �شادقت عليها دولة الكويت مبوجب 

القانون رقم )60( ل�شنة 2013.

الأول  يتناول يف ف�شل  الذي  القانون،  اعد  لذا فقد 
املق�شود  تبني  التي  التعريفات  الأوىل منه  املادة  يف 
الف�شل  و�شمل  فيه.  الواردة  الفنيه  بامل�شطلحات 

الثاين اجلرائم والعقوبات، فن�شت املادة )2( 
او  اآيل  اآيل جهاز حا�شب  امل�شروع  على جرمية غري 
تقنية  و�شائل  اإحدى  با�شتخدام  معلومات  اأنظمة 
بت�شديد  والثالثة  الثانيه  فقراتها  وق�شت  املعلومات 
العقوبة يف حالة اإذا ما ترتب علي هذا الدخول اإلغاء 
اأو اإتالف للبيانات اأويف حالة املعلومات ال�شخ�شية، 

اإذا  العقوبة  ت�شديد  علي  الرابعة  الفقرة  ن�شت  كما 
ارتكبت اجلرمية اأثناء اأو ب�شبب تاأدية وظيفة.

وكذلك ت�شمنت املادة )3( ت�شديد العقوبة يف حالة 
متعلقة  اأو  حكوميه  اجلرمية  حمل  البيانات  كون 

بح�شابات العمالء يف املن�شاآت امل�شرفية.
وتناولت ذات املادة جترمي اأفعال التزوير اأو اإتالف 
بنكية  اأو  حكومية  اأو  عرفية  الإلكرتونيه  امل�شتندات 
وكذلك  الطبية،  بالفحو�شات  املتعلقة  فيها  مبا 
املعلومات يف  تقنية  و�شائل  و�شيلة من  اي  ا�شتخدام 
العقوبة  ت�شديد  مع  ابتزازهم،  اأو  الأ�شخا�س  تهديد 
اأو امل�شا�س بكرامة  اإذا كان التهديد بارتكاب جناية 

الأ�شخا�س اأو �شرفهم.
عطل  اأو  اأعاق  من  عقاب  على   )4( املادة  ون�شت 
عمدا الو�شول اإيل مواقع اإلكرتونية، وكل من تن�شت 
املعلوماتية،  ال�شبكة  طريق  عن  مر�شل  هو  ما  على 
اأن�شاأ موقعا يت�شمن م�شا�س بالأدب العامه  وكل من 

اأو حتري�شا علي اأعمال الدعارة والفجور.
واأوجبت املاده )5( عقاب كل من تو�شل عن طريق 
بطاقة  بيانات  اإىل  املعلومات  تقنية  و�شائل  اإحدى 
ائتمانية وا�شتخدامها يف احل�شول على اأموال الغري 
ارتكب  من  كل  مبعاقبة  و)7(   )6( مادة  وق�شت 
قانون  يف  عليها  املن�شو�س  املحظورات  اإحدى 
املطبوعات والن�شر با�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية.

من  كل  عقاب  و)9(و)10(   )8( املواد  واأوجبت 
لتجارة  الرتويج  يف  الو�شائل  هذه  من  اأي  ا�شتخدم 
الت�شال  ت�شهيل  يف  اأو  املخدرة  باملواد  اأو  بالب�شر 
غ�شل  اأو  اأفكارها  وترويج  الإرهابيه  باملنظمات 

الأموال.
الأحكام   )19( اإيل   )11( من  املواد  وت�شمنت 
واحلكم  العقوبة،  من  الإعفاء  حالت  ومنها  العامة 
وامل�شوؤولية  املوقع  اأو  املحل  اإغالق  اأو  مب�شادرة 
النيابة  واخت�شا�س  العتباري،  لل�شخ�س  اجلزائية 
العامة وحدها بالتحقيق والت�شرف والدعاء يف هذه 
اجلرائم، واأحكام �شقوط املَدعني اجلزائية واملدنية.

التجرمي الإلكرتوين يف دولة الكويت
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مشاركات المرشحين

قد يجد اقت�شاد اأوروبا امل�شن يف اأكرب اأزمة مهاجرين منذ 
احلرب العاملية الثانية م�شدرًا لدماء جديدة. فقد ذكرت 
وكالة احلدود الأوروبية فرونتك�س اأنه دخل اإىل دول الحتاد 
الأوروبي نحو 170 األف مهاجر خالل �شهر اأكتوبر املا�شي 
 710 اإىل   2015 عام  بداية  منذ  الإجمايل  عددهم  لي�شل 
اآلف. ويعادل هذا العدد بالفعل نحو ثالثة اأ�شعاف عددهم 
اأن  وا�شع  نطاق  على  املتوقع  ومن  باأكمله،   2014 عام  يف 
يتجاوزوا املليون مهاجر بنهاية العام احلايل. وت�شري بع�س 
الدول  اإىل  ال�شافية  الهجرة  اأن  اإىل  اخلا�شة  التقديرات 
بلغت  العام  هذا  اليورو  منطقة  يف  الأع�شاء  ع�شرة  الت�شع 
 800 با�شتقبال  اأملانيا  وتعهدت  مهاجر.  مليون   1.6 نحو 
الأوروبي  الحتاد  يخطط  بينما  اأرا�شيها  يف  مهاجر  األف 

لتوزيع 120 األف مهاجر على دوله الثماين والع�شرين.
اخلرباء  معظم  يتوقع  والتحفظات  املحاذير  ورغم 
العمالة  على  للهجرة  اإيجابي  تاأثري  وجود  القت�شاديون 
ال�شن  كبار  اأعداد  زيادة  ب�شبب  اليورو  ملنطقة  املت�شائلة 
الوترية  اأي  املحتمل”  “النمو  معدلت  انح�شار  وعلى 
هبطت  فقد  الت�شخم.  تاأجيج  دون  املمكنة  امل�شتدامة 
اأقل من 1% منذ  اإىل  توقعات النمو املحتمل ملنطقة اليورو 
الأزمة املالية قبل �شبع �شنوات، ومع تراكم الديون والعوامل 
ال�شكانية غري املواتية يرى قليل من اخلرباء القت�شاديون 
رفع  اأو  الهجرة  زيادة  دون  يحدث  اأن  ميكن  ل  التعايف  اأن 

�شن التقاعد. 
اأن  ال�شوي�شري  �شوي�س  كريدي  بنك  يف  م�شئولون  ويرى 
القادمة  اخلم�س  ال�شنوات  مدى  على  ال�شافية  الهجرة 
اأو  ماليني  خم�شة  نحو  اليورو  منطقة  �شكان  عدد  �شتزيد 
ن�شمة،  مليون   340 البالغ  احلايل  الإجمايل  من   %1.5
يف  املنطقة  منو  اإىل  مئوية  نقطة   0.3 –  0.2 و�شت�شيف 
يف  اليورو  منطقة  لناجت  املحتمل  النمو  واأن  القادم.  العام 
الأجل الطويل �شيزيد 0.2 نقطة فوق التقديرات الر�شمية 
اإىل 1.3 نقطة مئوية يف املتو�شط على مدى ثماين �شنوات 
تقديرات  العام  هذا  النمو  �شيتجاوز  حتى 2023، يف حني 
مئوية.  نقطة  ن�شف  اإىل  ي�شل  مبا  الأوروبية  املفو�شية 
ويرجح هوؤلء امل�شئولون اأن تظهر الآثار الإيجابية م�شتقباًل 
نظرًا للحاجة اإىل توفري ال�شكن وامليل ال�شعيف لال�شتهالك 
اأنا�س و�شلوا ولي�س لديهم �شيء تقريبًا. ويتوقع هوؤلء  من 
امل�شئولون اأن ي�شتفيد النمو القت�شادي يف الأعوام القادمة 
مع اندماج املهاجرين من ال�شباب يف �شوق العمل. واأ�شارت 

زيادة  اإىل   HSBC بنك  لدى  القت�شاد  خرباء  تقديرات 
مماثلة عند 0.2 باملئة للنمو املحتمل، واإىل ارتفاع الناجت 
املحلي الإجمايل بحلول عام 2025 عما كان �شيكون عليه 

مبقدار 300 مليار يورو.
وت�شري ح�شابات مبنية على متو�شط الإنفاق للمهاجر الواحد 
بنحو 12 األف يورو �شنويًا اإىل اأن الإنفاق الإ�شايف للحكومة 
الحتادية يف اأملانيا وحكومات الوليات واحلكومات املحلية 
يف  يورو  مليار   12 اإىل  مليارات  ع�شرة  يبلغ  رمبا  مبفرده 
الأملاين.  املحلي  الناجت  من  باملئة   0.4  –  0.3 اأو   2016
يف  للنمو  توقعاته  م�شتوى  من  الأملاين  دويت�شه  بنك  ورفع 
اأملانيا لعام 2016 اإىل 1.9% من 1.7% م�شريًا اإىل زيادة 
اإىل  مئوية  نقطة  ن�شف  نحو  �شت�شيف  اأنها  وتوقع  الهجرة 
التعاون  منظمة  تقرير  واأو�شح  ال�شتهالك.  منو  اإجمايل 
اأكرب  �شكلت  الهجرة  اأن  الهجرة  والتنمية عن  القت�شادي 
عام  ب�شكل  الأوروبي  الحتاد  يف  ال�شكاين  للنمو  حمرك 
منذ منت�شف الت�شعينيات، ومن املتوقع اأن ي�شبح املحرك 
حتتاج  اأملانيا  اأن   HSBC بنك  يف  امل�شوؤولون  ويرى  الوحيد. 
مدى  على  مهاجر  األف   700 بنحو  �شافية  هجرة  اإىل 
م�شتوى  ا�شتقرار  على  للحفاظ  القادمة  الع�شر  ال�شنوات 
ونفى  واحد.  لعام  العاملة  قوتها  تراجع  واإيقاف  �شكانها، 
ال�شهر  الأمريكي  �شتانلي  مورجان  بنك  يف  امل�شوؤولني  اأحد 
ما  وجود  الهجرة  بخ�شو�س  املثار  ال�شجيج  رغم  املا�شي 
ي�شري اإىل اأي تاأثري اقت�شادي عاملي كبري مل�شتويات الهجرة 

احلالية على التغريات ال�شكانية يف الأجل الطويل.
اإليها  واأ�شارت وزارة الدفاع الربيطانية اإىل نتائج تو�شلت 
درا�شات تتعلق بالهجرة مفادها اأن 60 مليونًا من مواطني 
اأفريقيا  اإىل �شمال  منطقة جنوب ال�شحراء قد يتحركون 
اإذا  اأنه  واأوروبا بحلول 2020. وتبني نتائج تلك الدرا�شات 
و�شل هوؤلء املواطنون اإىل اأوروبا دون قيود فاإن مهاراتهم 
كله  الفارق  ي�شنع  قد  لهم  امل�شتقبل  يف  املتاح  والتدريب 
بالن�شبة لقت�شادات منطقة اليورو والتي تعاين من نق�س 
يف العمالة املاهرة وفائ�شًا كبريًا يف العمالة غري املاهرة. 
تقديرات  اأن  اإىل   HSBC بنك  يف  امل�شوؤولني  بع�س  وي�شري 
املفو�شية الأوروبية بخلق 7.5 مليون وظيفة جديدة فائ�شة 
 23 قدره  فائ�شًا  تخفي  املقبلة  الع�شرة  الأعوام  مدى  على 
مليونًا من العمالة غري املاهرة على مدى تلك الفرتة ترتكز 
العمالة  يف  مليونًا   32 قدره  ونق�شًا  واإيطاليا  فرن�شا  يف 

املتو�شطة واملاهرة.

املهاجرون والقت�شاد الأوروبي، َمن ُي�شاِعد َمن؟

مر�صح  �صابط
 ح�صن �جلهني

�لدفعة �لثانية ع�صرة
 تخ�ص�ص حما�صبة
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ليحتل  بتناف�شيته  الرتقاء  القطري  القت�شاد  ا�شتطاع 
وفًقا  وذلك  عامليًا   14 واملرتبة  عربًيا  الأوىل  املرتبة 
للعام 2016/2015، متقدما  العاملية  التناف�شية  لتقرير 
اأ�شاد  وقد   .2014 املا�شي  بالعام  مقارنة  مبركزين 
التقرير بالأداء املتوازن لقطر وحكمة اإدارتها ل�شيا�شات 
واخلدمات،  ال�شلع  �شوق  وكفاءة  الكلي،  القت�شاد 
لالبتكار  الداعمة  البيئة  وتوفر  الأعمال،  بيئة  وحت�شني 
ليتفاعل فيها الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات احلكومية 
تعزيز  وبالتايل  القومي،  الدخل  وزيادة  اإنتاج  اأجل  من 
القت�شاد ب�شكٍل عام وزيادة القدرة التناف�شية للدولة. 
ارتقاء قطر  اإىل  اأدت  التي  العوامل  العديد من  وهناك 
التجارة  وزارة  اتخاذ  اأهمها  من  التناف�شية  �شلم  على 
بهدف دفع عجلة  واإطالق عدة مبادرات  عدة خطوات 
التنمية القت�شادية والتجارية يف الدولة، واإطالق عدة 
الوطني  القت�شاد  تنويع  بهدف  وم�شروعات  مبادرات 
القطاع اخلا�س، عالوة  مع  بال�شراكة  الدخل  وم�شادر 
واإن�شاء  الكلي،  القت�شاد  منوذج  م�شروع  اإطالق  على 
مبادرة  اإطالق  وكذلك  اللوج�شتية،  املناطق  من  عدد 
ال�شناعة  قطاع  واأولت  املركزية،  الأ�شواق  لتطوير 
اهتمامًا كبريًا، وال�شتثمار يف جمال التقنية وامل�شادر 
املتجددة للطافة. وت�شعى قطر لأن تكون من بني اأف�شل 
املقبلة  الفرتة  يف  العاملية  التناف�شية  حيث  من  دول   10
خطوات  عدة  تت�شمن  ا�شرتاتيجية  خطة  خالل  من 
الهتمام  احلكومي،  النفاق  وتر�شيد  �شبط  اأهمها 
بتنمية املوارد الب�شرية، فر�س نظام �شريبي قوي، كبح 
اأ�شا�شي جلاذبية بيئة ال�شتثمار  جماح الف�شاد كمدخل 
اخلارجية  لال�شتثمارات  فعالة  اإدارة  تكوين  والأعمال، 
الوطنية، الهتمام بالتعليم العايل التطبيقي مع التاأكيد 
على الدور املحوري للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
وتب�شيط  احلياة،  ونوعية  الأعمال  قطاعات  تطوير  يف 

الإجراءات البريوقراطية والإدارية، ويوا�شل القت�شاد 
ال�شعيد  على  لي�س  ونهو�شه  وتقدمه  منوه  القطري 
اأي�شًا. فرغم  العاملي  ال�شعيد  بل على  العربي فح�شب؛ 
فقد  العام،  يقارب  ما  منذ  عامليًا  النفط  اأ�شعار  تراجع 
حلت قطر يف املركز الثاين بني اأكر القت�شادات منوًا 
يف العامل، بن�شبة بلغت، ح�شب م�شادر اقت�شادية، نحو 
7.1% ومل تتاأثر تقريبًا من جراء هبوط اأ�شعار النفط. 
اأ�شعار  فاإن  للنفط،  كبري  منتج  قطر  اأن  من  وبالرغم 
�شادراتها من الغاز الطبيعي ل ترتبط بالنفط ارتباطًا 
وثيقًا. وحتى عند م�شتويات الأ�شعار احلالية للنفط التي 
تراوح حول 60 دولرًا للربميل الواحد، ل يتوقع املحللون 
خالل  عجزًا  قطر  ميزانية  ت�شجل  اأن  القت�شاديون 
العام اجلاري؛ بف�شل �شادراتها من الغاز واحتياطياتها 
دولة  اأن  اقت�شاديون  خرباء  ويوؤكد  ال�شخمة.  املالية 
ب�شورة  ا�شتخدمت  عندما  نظر  بعد  لديها  كان  قطر 
املا�شية  ال�شنوات  خالل  حققتها  التي  الفوائ�س  مثلى 
دولر   100 معدل  فوق  البرتول  اأ�شعار  ارتفاع  ظل  يف 
اأن  ت�شتطيع  ما جعلها  وهو  الفرتة،  تلك  للربميل خالل 
حتديات  اأي  ملواجهة  �شخمة  مالية  احتياطيات  تبني 
اقت�شاد  خرباء  اأجمع  اآخر  جانب  ومن  م�شتقبلية، 
ن�شب  لرفع  الأمريكي  املركزي  البنك  توجه  اأن  على 
تاأثري  له  يكون  لن   2015 دي�شمرب  يف  املقررة  الفائدة 
الرتباط  ب�شبب  وذلك  القطري  القت�شاد  على  كبري 
ويوؤكد  الأمريكي.  والدولر  القطري  الريال  بني  الوثيق 
مناخ  يف  يوؤثر  لن  الفائدة  رفع  اأن  على  اخلرباء  هوؤلء 
القادمة  ال�شنوات  خالل  الدولة  يف  الأجنبي  ال�شتثمار 
يف ظل امل�شاريع ال�شخمة واملرتامية التي تنفذها الدولة 
ال�شركات  من  العديد  بها  وترتبط  الراهن  الوقت  يف 
دخول  عن  امل�شتثمرين  عزوف  اإىل  يوؤدي  ولن  العاملية، 

القت�شاد الوطني. 

القت�شاد القطري بن رفع �شعر

 الفائدة على الدولر الأمريكي وانخفا�ص اأ�شعار البرتول

مر�صح �صابط
 فهد بخيت

�لدفعة �لثانية ع�صرة
 تخ�ص�ص حما�صبة
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واحة الطب

جديد المركز الطبي

يعد ق�شم الأ�شعة يف مركز كلية اأحمد بن حممد الع�شكرية الطبي من الأق�شام احلديثة واملتطورة واملتكاملة يف جمال الت�شوير والت�شخي�س 
الإ�شعاعي حيث يوفرالأجهزة الالزمة واملعدات املتطورة التي متكن من اإجراء فحو�شات الأ�شعة واحل�شول على  نتائج وتقارير الت�شخي�س 

ب�شكل �شريع  و بحرفية عالية. 
وحر�شا على تقدمي اخلدمات الأمثل ملر�شانا يتم الإ�شتعانة باآخر التقنيات احلديثة واملتطورة يف الت�شخي�س ومن الأجهزة املتطورة التي مت 

تركيبها واإ�شافتها موؤخرا اإىل ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية يف املركز الطبي:
:)MRI( جهاز الرنني املغناطي�سي

ويعترب من اأحدث الو�شائل و اأدقها يف الت�شخي�س، و يتميز جهاز الرنني بخ�شائ�س جتعله اخليار الأمثل للت�شخي�س منها:
حيث يعتمد على توليد جمال مغناطي�شي حول املري�س واأخذ القراءات لتوليد  الت�شخي�س  يف  الإ�شعاع  ا�شتخدام  من  خاليا  جهازا  • يعترب 

ال�شور لأجزاء اجل�شم املختلفة.
و الأطفال، حيث مل تثبت الأبحاث عك�س هذا اإىل الأن اأو اأي خطر على �شحة احلامل و اجلنني اأو الأطفال  الإ�شتخدام مع احلوامل  • اآمن يف 

ال�شغار.
النخاع ال�شوكي و اجلهاز الع�شبي والع�شالت و الإ�شابات الريا�شية يف الربطة  و  الدماغ  يخ�س  فيما  وخا�شة  الت�شخي�س  يف  عالية  • دقة 

و الغ�شاريف.
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�لدكتور / �صامل بلبول
طبيب عام

جدول تطعيم أفراد القوات المسلحة

التطعيم فى الو�شط الع�شكرى ي�شمل اإ�شرتاجتية احلماية اجلماعية واإ�شرتاجتية احلماية ال�شخ�شية. و بالتاىل فاإن جميع 
اأفراد القوات امل�شاحة القطرية ميكنهم الإ�شتفا دة من التطعيم و الوقاية من الأمرا�س املعدية.

الو�شط  فى  اخلا�شة  التدابري  لها  ت�شاف  و  العمومية   ال�شحة  يف  بها  املعمول  القانونية  املتطلبات  على  التالقيح  ترتكز 
اإىل مناطق موبوءة نذكر اجلراثيم املنقولة ح�شب  الع�شكريني كاملناورات والرحيل  الع�شكرى. عندما نتحدث على مهمة 

املناخ واملكان املق�شود. عمليات التطعيم حتفز جهاز املناعة فى اجل�شم فيقوم باإنتاج امل�شادات احليوية.
لذا عند قبول الع�شكريني فى القوات امل�شلحة  تتم برجمة تطعيم �شامل ح�شب اجلدول املعمول به.

 اأما بالن�شبة للع�شكريني املبا�شرين يتم حتقيق التالقيح التكميلية فى منا�شبة الزيارة الطبية ال�شنوية و ذلك ح�شب نوع 
التطعيم.

اإن جدول التطعيمات يختلف ح�شب الوظيفة واملنطقة كذلك يتغري ح�شب الأخطار الوبائية وفق ما تبينه اجلداول التالية:

أول استدعاء المستجد: اليوم األول
�لتذكر �جلرعات �لتطعيم

جرعة كل 3 �شنوات جرعة واحدة ل تفوق اأول اأ�شبوع النتداب Meningococcal  اإلتهاب ال�شحايا
جرعة كل 10 �شنوات جرعة واحدة اإذ ليوجد اأثرللتطعيم الكزاز و اخلناق وال�شعال الديكى

T dap and Td

جرعة �شنوية مرة واحدة قبل ف�شل ال�شتاء Influenza  الأنفلونزا

ثانى إستدعاء المستجد : اليوم الرابع
�لتذكر �جلرعات �لتطعيم

جرعة واحدة تغطي حماية  مدى احلياة جرعة واحدة اإذ الب�شج فى الذراع اأقل من 5مم Tuberculosis  مر�س ال�شل

ثالث إستدعاء: اليوم الثالثين
�لتذكر �جلرعات �لتطعيم

كل 3 �شنوات جرعة واحدة Typhoid  التيفوئيد
جرعة ثانية بعد 6 اأ�شهر جرعة واحدة Hepatitis A   الكبدى الوبائى اأ

جرعتان واحدة بعد �شهر واأخرى بعد 6 اأ�شهر جرعة واحدة Hepatitis B  الكبدى الوبائى ب

رابع إستدعاء: يوم ستين
�لتذكر �جلرعات �لتطعيم

جرعة بعد 6 اأ�شهر اجلرعة الثانية الكبدى الوبائى ب
جرعة كل 10 �شنوات اجلرعة الثانية اإذ ليوجد اأثرللتطعيم الكزاز و اخلناق وال�شعال الديكى

جرعة واحدة تغطي حماية  مدى احلياة جرعة واحدة فى خمابر خمت�شة Yellow Fever  احلمى ال�شفراء
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كيف حتافظ على �شامة عينيك وقوة نظرك

واحة الطب

النافذة  وهي  لالإن�شان،  اهلل  منحها  اللتي  النعم  اأعظم  من  العني 
التي يطل منها علي العامل واجلوهر التي تظهر جمال الوجه. ولذا 
وجب عليه ان يعرف كيف يحافظ عليها، وهذه الن�شائح اأقدمها 

بداية ايل طلبة الكلية والعاملني بها ثم ايل عامة النا�س:
اأمام �شا�شة الكمبيوتر ل تقل امل�شافة عن 60�شم  • اأثناء اجللو�س 
بينك وبني ال�شا�شة، ويف اإ�شاءة منا�شبة وغري مبا�شرة، وتكون 
بعيدا عن  اأن تنظر  ال�شا�شة، وحاول  اأعلي من م�شتوي  الراأ�س 

ال�شا�شة كل 20 دقيقة ملده 20 ثانية.
م�شتلقيا  واأنت  تقراأ  ول  اخلافتة  الإ�شاءة  يف  القراءة  جتنب   •
علي ظهرك فاإن ذلك يوؤثر على عد�شة العني، م�شافة القراءة 

املثالية من 35-40�شم.
العينني باليد مبا�شرة خ�شية ان  م�شح  جتنب  التدريبات  • اأثناء 

تكون ملوثة، ولكن ا�شتعمل املناديل الورقية.
املاء  ا�شتعمال  وعدم   ، ال�شخ�شية  بالنظافة  الهتمام  يجب   •
الراكد ، وكذلك عدم ا�شتعمال اأدوات الغري ، واذا راأيت زميال 
لك عنده اإحمرار يف العني فتجنب مالم�شته فقد يكون م�شابا 
باأحد اأمرا�س العني املعدية )مثل اللتهاب الفريو�شي والرمد 

ال�شديدي(.
حالة  يف  )حتى  ال�شم�س  قر�س  ايل  مبا�شرة  النظر  جتنب   •
بال�شبكية،  الك�شوف( فقد ي�شبب ذلك تدمريا ملركز الب�شار 
ارتداء  ويف�شل  املبهرة،  الك�شافات  ايل  النظر  جتنب  وكذلك 
البنف�شجية  ف��وق  الآ�شعة  حتجب  لنها  ال�شم�شية   النظارة 

ال�شارة للعني.
اإخراجه  حتاول  ل  العني  بقرنية  غريب  ج�شم  الت�شاق  عند   •
اي  لخ��راج  العني  تفرك  ل  كذلك  الطبيب  وا�شت�شر  بنف�شك 
�شائبة منه، واذا مل تخرج ال�شائبة بعد تكرار فتح العني وغلقها 

ا�شت�شر الطبيب.
نظاره خا�شة للوقاية من وهج اللحام، والنظارات  ارتداء  • يجب 

الواقية من ال�شرر الناجت عن الآلت. 
علي  حتتوي  التي  )خ�شو�شا  قطرات  اأي  ا�شتعمال  ينبغي  ل   •
ت�شابهت  واإذا  الطبيب،  ا�شت�شارة  دون   ) الكورتيزون  مركبات 
الأعرا�س مع حالة اأخري ل يعني انه نف�س املر�س فال ت�شتعمل 

القطرات اخلا�شة بغريك.
قاع  علي  دوري  ك�شف  ايل  يحتاجون  وال�شغط  ال�شكر  مر�س   •

العني لكت�شاف اأي اعتالل يف ال�شبكية مبكرا. 

كيميائية  م��واد  لأي  العني  تعر�س  عند    •
يجب غ�شلها فورا بكميات كبرية من املاء 

ثم ا�شت�شارة الطبيب. 
عملية  لهم  اأُج��ري��ت  ال��ذي��ن  ال���ش��خ��ا���س   •

طويلة  ف���رتات  يجل�شون  ال��ذي��ن  اأو  ال��ل��ي��زك، 
بجفاف  لال�شابة  تعر�شا  اأكر  الكمبيوتر  امام 
العني، وعليهم املواظبة علي ا�شتعمال القطرات 

املرطبة للعني.
 •

اإ�شافة  الآتي  اتباع  عليهم  العني  بح�شا�شية  امل�شابون  املر�شى 
ايل العالج: 

- حتديد م�شببات احل�شا�شية واحلر�س منها.
- و�شع كمادات ماء بارد علي العني عدة مرات يوميا.

جتنب اآ�شعة ال�شم�س، ويف�شل ارتداء نظاره �شم�شية.
املاكياج  اأن��واع  وجتنب  الال�شقة،  العد�شات  ا�شتخدام  عدم   -

اللتي ت�شبب احل�شا�شية للعني. 
• ت�شويب قلم الليزر علي العني مبا�شرة قد ي�شبب حرقا يف مركز 
األعاب  م�شد�س  من  احل��ذر  يجب  كذلك  بال�شبكية،  الإب�شار 

الأطفال.
عن  وجهك  اأبعد  اأخ��رى  �شيارة  من  كهرباء  تو�شيلة  اأخذ  عند   •

البطارية.
اأو  العني  غ�شل  حتاول  ل  اجلفن  اأو  بالعني  جرح  حدوث  عند   •
ال�شغط عليها او اإزالة اأي ج�شم عالق بها بل اإ�شت�شر الطبيب 

فورا. 

�لدكتور خالد �لديب
�أ�صت�صاري �لأمر��ص �لعينية
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فرتة  خالل  النف�شية  ال�شطرابات 
التي  العنا�شر  اأه��م  من  التدريب 
حتى  الإب����ان  يف  معاجلتها   يجب 
لن�شاطه  العوده  من  الفرد  يتمكن 
يف اأقرب وقت ممكن وحتى ل توؤثر 
للمجموعات  اليومي  العمل  على 
امل�شلحة من ذلك متثل  القوات  يف 
تدخل  جم��الت  اأه��م  منها  الوقاية 

علم النف�س ال�شريري.
ال�شطرابات  هذه  جملة  تتلخ�س 
يف ع���الق���ة ال���ف���رد م���ع ال��و���ش��ط 

الع�شكري.
تركيبة  ذو  فرد  هو  الأحيان  غالبية  يف 
�شخ�شية معينة يف بداية مرحلة الن�شج 
مع  التناق�شي  اجل��ان��ب  عليها  يغلب 
اإمكانية ظهور بع�س الأعرا�س النف�شية 

مع  تاأقلمه  ودرج��ة  �شلوكه  على  لحقا  توؤثر  اأن  املمكن  من  الطفولة  فرتة  خالل 
الو�شط الع�شكري.

اأما املجموعات الع�شكرية تتميز مبهام �شامية كالدفاع عن الوطن والذود به اإىل 
اأعلى املراتب له قواعد وقيم تلزم الفرد بالن�شباط وح�شن ال�شلوك.

الأزم��ات  بع�س  اإثرها  على  تنتج  ان  ميكن  واملجموعة  الفرد  بني  العالقة  هذه 
النف�شية التي نلخ�شها يف حالت التوتر والقلق النف�شي مع تعكرات حادة باملزاج  
للج�شم  الق�شوى  النفعالت  متمثلة يف جملة من  والفزع  كذلك حالت اخلوف 
للتوقي من خطر حمدق يهدده  الو�شائل الدفاعية  الذي ي�شطر ل�شتعمال كافة 

ميكن ان ينتج عنه انهيار تام لكافة الو�شائل الدفاعية.
اعرا�شها:  وتظهر  القوي،  والتدريب  العمليات  خالل  عادة  تظهر  احلالت  هذه 
حالة قلق مع ا�شطراب يف النوم،  �شلوك عدائي حالة وهن، و�شعف �شديد مع 

تعكرات يف املزاج يف بع�س الحيان. 
تتميز  الع�شابية  نوع  من  غالبا  تكون  التي  ال�شخ�شية  تركيبة  درا�شة  وجب  هنا 

بالندفاعية وردة الفعل وهذا تعبري عن عدم تاأقلم الفرد مع احلياة الع�شكرية.
متثل الوقاية اأهم عن�شر تدخل الطبيب ال�شت�شاري النف�شي يف هذا املجال من 
خالل الأدوية اخل�شو�شية امل�شادة للتوتر والقلق النف�شي والكتئاب مع جل�شات 
نف�شية ذي طابع �شلوكي من ناحية اأخرى ميثل الإ�شغاء طريقة للتق�شي املبكر 
لهذه احلالت حتى ميكن التدخل املبا�شر للطبيب من ذلك تدعيم خاليا الإ�شغاء 
يف التدريب والعمل اىل جانب القيادة خا�شة اأثناء املهمات والعمليات الع�شكرية 
اإعفاء  من  نتمكن  حتى  املبا�شر  النتداب  عند  املبكر  ال�شريري  الفح�س  كذلك 

العنا�شر الغري موؤهلة للعمل �شمن القوات امل�شلحة.

ال�شطرابات النف�شية

 خال اخلم�شينية وطرق الوقاية منها

)Cellulitis( التهاب الن�شيج اخللوي

�لدكتور�صامي �ل�صيف
��صت�صاري �لأمر��ص �لنف�صية

تعري������ف:
التهاب الن�شيج اخللوي هو عدوى ت�شيب 
والن�شجه  اجللد  من  الأعمق  الطبقات 
تنتقل  عندما  يحدث  والذي  الكامنه، 
الأحيان  بع�س  الفطريات يف  اأو  البكترييا 
اإىل  اجللد  �شطح  خالل  من  الأ�شفل  اىل 
تالفه  منطقه  عرب  اجلاد  حتت  الدمه 
او  حرق  قطع،  مثل  اجللد  من  اومك�شوره 

لدغه.

�لأع�������ر��ص: 
اإن التهاب الن�شيج اخللوي ي�شبب حتول اجللد 
امل�شاب اىل منطقة حمراء، �شاخنة ومتورمة، 
اأن  للعدوى  وميكن  ال�شاقني،  ت�شيب  ما  غالبا 
تنت�شر من اجللد اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�شم 

مثل الدم، وعندها ي�شعر امل�شاب باحلمى والإقياء و�شرعة التنف�س وتغري يف 
م�شتوى الإدراك.

�لع�����������الج: 
ي�شتجيب املر�س ب�شكل جيد للعالج بامل�شادات احليويه، �شواء عن طريق الفم 

يف احلالت الب�شيطه اأو عن طريق الوريد للحالت الأكر �شده.
العوامل التي تزيد من خطورة تطور املر�س:

هنالك عدة عوامل تزيد من احتمالية تطور املر�س نذكر منها:
مفرط. ب�شكل  الوزن  • زيادة 

• وجود م�شاكل يف الدوره الدمويه.
اجل�شم. يف  املناعي  اجلهاز  • �شعف 

�شعف التحكم مبر�س ال�شكري.
• اللتهابات الفطريه يف الأظافر، او الإ�شابه بقدم الريا�شيني وعدم عالجها.

املر�س. بنف�س  م�شبقا  • الإ�شابه 

طرق �لوقايه من �لإ�صابه باملر�ص:
ترتكز طرق الوقايبه على خطوات للوقايه من اجلروح اجللديه وعالج اجلروح 

ب�شكل جيد عند حدوثها:
اجللديه. اجلروح  • عالج 

الأظافر نظيفة  على  واملحافظه  اجلرح  مل�س  اأو  عالج  عند  اليدين  • نظافة 
وق�شرية، فيجب غ�شل اليدين باملاء وال�شابون على نحو منتظم، وغ�شل اجلرح 
اأي�شا باملاء وال�شابون كل يوم وا�شتخدام املراهم والكرميات التي حتتوي على 

امل�شادات احليويه على اأي جرح موجود.

�لدكتورخالد تركي �ل�صامخ
��صت�صاري �لأمر��ص �جللدية
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ُتعَترب ح�صو�ت �مل�صالك �لبولية من �لأمر��ص �ل�صائعة 
�حلارة  �ملناطق  يف  �صيوعا  �أكرثها  وهي  �لإن�صان،  لدى 
�أكرث  و�ل��رج��ال  �ل��ع��رب.  ومنها بطبيعة �حل��ال جزيرة 
بن�صبة  �لن�صاء  م��ن  �ل��ب��ويل  �جل��ه��از  بح�صو�ت  �إ���ص��اب��ة 

ت�صل �إىل �ل�صعف، �أي 2 : 1. 
ومن �جلدير بالذكر �أن ح�صو�ت �مل�صالك �لبولية من 
�مل�صابني  % من   50 �أن  و  �حل��دوث  �ملتكررة  �لأم��ر����ص 
بح�صوة  ُي�صابون  ���ص��وف  �لبولية  �مل�صالك  بح�صو�ت 
لتاريخ  �لتالية  �صنو�ت  �لع�صر  خ��الل  �أك��رث  �أو  جديدة 

بد�ية �ملر�ص.
ت��رك��ي��ب �جل��ه��از �ل��ب��ويل: ي��ت��ك��ون �جل��ه��از �ل��ب��ويل من 
منهما  ك��ٌل  ي�صل  حالبني،  و  ي�صرى،  و  مينى  كليتني، 
بني �لكلية و�ملثانة �لبولية، ثم �ملثانة �لبولية و جمرى 
�لن�صيج  هو  �لأول  جزئني،  من  �لكلية  وتتكون  �لبول. 
�لكلوي و هو �لفلرت �لذي يتم من خالله تنقية �لدم 
من �ل�صو�ئب �لتي تخرج يف هيئة بول. و �جلزء �لثاين 
�لكلوي  �لن�صيج  م��ن  �ل��ب��ول  بنقل  �خل��ا���ص  �جل���زء  ه��و 
�لكلية  م��ن حو�ص  يتكون  ه��ذ� �جل��زء  و  �إىل �حل��ال��ب، 
�أو �جلزء �ملركزي و كاأ�صات �لكلية �جلانبية. وح�صو�ت 
�جلهاز �لبويل ميكن �أن تتكون يف �أي جزء من �جلهاز 
�ملثانة  و  باحلالبني  وم��رور�  �لكلية  بد�ية من  �لبويل، 

�لبولية و �نتهاًء مبجرى �لبول.

�أ�صباب َتَكُون ح�صو�ت �جلهاز �لبويل
البول  من  تنف�شل  ملحية  بلورات  من  احل�شوة  تتكون 
البولية.  املثانة  اأو  للُكلى  الداخلي  اجلدار  على  وتتجمع 
على  جل،  و  عز  اهلل  قدره  طبيعي  ب�شكل  البول  ويحتوي 

مواد متنع تكوين هذه البلورات.

وتتكون �حل�صو�ت يف �حلالت �لآتية:
البول  للتبلور يف  امل�شادة  املواد  نق�س يف  اإذا حدث   -1
البريوفو�شفات،  املاغن�شيوم،  ال�����ش��رتات،  )م��ث��ل 

النفروكال�شني، و اجلليكوز اأمينو جليكان (.
2- اإنتاج بول مركز نتيجة قلة ال�شوائل )املاء( يف اجل�شم 
من جراء قلة �شرب املاء اأو زيادة فقد املاء عن طريق 
اأو  احلارة  املناطق  يف  العي�س  اأو  التعرق  اأو  اجلفاف 

العمل يف بيئة حارة ) مثل الأفران (.
3- زيادة ن�شبة تركيز بع�س الأمالح امل�شببة للح�شوات 
مثل  وراث��ي��ة  اأ�شباب  عن  ينتج  قد  ه��ذا  و  ال��ب��ول.  يف 

نتيجة  اأو  والأوك�شالت،  ال�شي�شتني  ح�شوات  بع�س 
الغدة اجلار درقية  الغدد مثل  اإفرازات بع�س  زيادة 
يف  يت�شبب  الذي  و   ) الباراثورمون  هرمون  زيادة   (
نتيجة  اأو  البول،  و  الدم  يف  الكال�شيوم  تركيز  زيادة 
على  حتتوي  التي  الأطعمة  بع�س  تناول  يف  الإف��راط 
اأمالح زائدة مثل الأطعمة الغنية باأمالح الأوك�شالت 
كال�شبانخ و ال�شاي و القهوة، والإكثار من ملح الطعام 
) ال�شوديوم ( و الذي توؤدي زيادة اإفرازه يف البول 
يف  اخللل  اأي�شا  كذلك.  الكال�شيوم  اإفراز  زيادة  اإىل 
اإىل  ي��وؤدي  قد   ) الهدم  و  البناء   ( الأي�س  عمليات 
زيادة اأمالح الكال�شيوم اأو الأوك�شالت اأو اليورات يف 

الدم و البول.
نوع  تكوين  يف  تت�شبب  ال��ب��ويل  اجل��ه��از  اإل��ت��ه��اب��ات   -4
املغن�شيوم  من  املكّونة  و  املختلطة  احل�شوات  من 
اجلهاز  اأ�شيب  اإذا  وذل��ك  الفو�شفات  و  والأمونيوم 
ال���ب���ويل ب���اأن���واع م���ن ال��ب��ك��ت��ريي��ا م��ث��ل ال��ربوت��ي�����س 
البول  يف  املوجودة  اليوريا  حتلل  والتي  واملريابيلي�س 
فينتج عن ذلك قاعدة قلوية قوية ت�شمى هيدروك�شيد 
للتبلور  املنا�شبة  البيئة  ُتهياأ  البول  وقلوية  الأمونيوم. 

وتكوين احل�شوات.
�شواء  الأول��ي��ة(،  الُكَلى  )اأمرا�س  وظيفي  ُكَلَى  خلل   -5
كانت وراثية اأو بعد الولدة مثل مر�س الكلية متعددة 
مر�س  و   )  Polycystic Kidney Disease( الأكيا�س 
  )Medullary Sponge Kidney( الكلية اإ�شفنجية اللب
 Renal Tubular( الأنبوبي  الُكَلى  ُحما�س  مر�س  و 

.)Acidosis
6- خلل ) اإعتالل ( ت�شريحي جلزء من امل�شالك البولية 
تدفقه،  فتحدث  و عدم  البول  اإىل ركود  ي��وؤدي  مما 
ذل��ك،  اأمثلة  احل�����ش��وات.   تتكون  و  التبلور  عملية 
جزء  ب��اأي  �شيق  اجلانبي،  الُكَلى  كاأ�س  بعنق  �شيق 
ت�شخم  البولية،  املثانة  بعنق  �شيق  احل��ال��ب،  م��ن 
املثانة  مر�س  و  ال��ب��ول،  جم��رى  �شيق  الربو�شتاتا، 
على  ق��ادرة  الغري  املرتهلة  املثانة  خا�شة  الع�شبية، 

�شخ البول.

�لأع��������ر��ص:
مكانه  و  ح��َدت��ه  و  �لأمل  طبيعة  تختلف  �لأمل:   -  1  
و�لأعر��ص �مل�صاحبة له باختالف موقع �حل�صوة.

الكلى  كا�شات  من  كاأ�س  داخل  احل�شوة  كانت  اإذا   -

ال��ك��اأ���س،  لعنق  ان�����ش��دادا  ت�شبب  ل  و  اجل��ان��ب��ي��ة 
يتم  قد  و  اآلم،  اأي  تت�شبب يف  ل  الغالب  فاإنها يف 
اكت�شافها فقط عند اجراء اأ�شعة لأي �شبب اآخر. 
و قد تت�شبب يف التهابات متكررة يف البول نتيجة 
يتكرر  البول  اأو يف وجود دم يف  البكترييا،  لتكاثر 

بني حني و اآخر.
- اإذا كانت احل�شوة داخل حو�س الكلى فاإنها ت�شبب 
اخلا�شرة  اأو  الظهر  من  ال�شفلي  اجلانب  يف  اأمل��ا 
يف  اأو  الكلى  منطقة  جانبي  على  اآلم  ي�شاحبه  و 

اأ�شفل البطن.
ت�شبب  فاإنها  احلالب  باأعلى  احل�شوة  كانت  اإذا   -
اإىل  البول  تدفق  يف  الآخ��ر  و  احلني  بني  ان�شدادا 
املثانة البولية مما يت�شبب يف اأمل �شديد باخلا�شرة 
و العانة )مغ�س كلوي( وينتقل الأمل اإىل اخل�شية 
ال�شديد  الأمل  ه��ذا  ي�شاحب  ما  غالبا  و  اأي�شا. 

تعرق، قيئ، �شحوب، متلمل املري�س و هيجانه.
بالقرب من  اأ�شفل احلالب  اإذا كانت احل�شوة  اأما   -
ملحة  بحاجة  ي�شعر  املري�س  فاإن  البولية،  املثانة 
مع  التبول  اأثناء  �شديد  حرق  و  للتبول  م�شتمرة  و 
اأمل  من  نوبات  اإىل  بالإ�شافة  ال��ب��ول،  يف  تقطيع 
البول  ارتداد  و  احلالب  ان�شداد  نتيجة  اخلا�شرة 

لتجويف الكلى. 
عند  ح��ادة  اآلم  يف  البولية  املثانة  ح�شوة  تت�شبب   -
يف  تقطع  م��ع  التبول  م��رات  ع��دد  ك��رة  و  التبول 
البول. كذلك تت�شبب اأحيانا يف عدم القدرة على 
التحكم يف البول و الإح�شا�س امل�شتمر بالرغبة يف 

التبول.
- بالن�شبة حل�شوة جمرى البول فاإنها تت�شبب يف اآلم 
باحتبا�س  اأحيانا  م�شاحبة  التبول  عند  �شديدة 

كامل للبول.
املجردة  بالعني  ظاهر  اأو  جمهري  دم  وج��ود  �ل���دم:   -2
ما  غالبا  التي  الأع��را���س  اأه��م  من  يعترب  البول،  يف 
ت�شاحب ح�شوات امل�شالك البولية يف خمتلف اأماكن 
تواجدها، من اأول احل�شوات ال�شاكنة داخل كا�شات 
الكلى اجلانبية اإىل ح�شوات املثانة البولية و جمرى 

البول.
البولية  بامل�شالك  بكتريية  التهابات  وجود  اأعرا�س   -3
كحرقان البول و كرة الرتدد للتبول و عدم التحكم 
يف ال��ب��ول. ف��اإذا �شاحب تلك الأع��را���س ارت��ف��اع يف 

ح�شــــوات امل�شالــــك البوليـــــــــــة
اأ�شبابهــا، اأعرا�شهــا، طــرق الت�شخيـ�ص، طـرق العـاج، و و�شائـل الوقايـة منهـا
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درجات حرارة املري�س مع رجفة و اعياء، فاإن ذلك 
ان�شداد  مع  بكتريي  بالتهاب  اإ�شابة  هناك  اأن  يعني 
الطبيب  م��راج��ع��ة  �شرعة  يتطلب  مم��ا  الكلية،  يف 

املتخ�ش�س دون تاأخري.
يف  اأو  احلالبني  يف  ان�شدادا  احل�شوات  �شببت  اإذا   -4
حالب ملري�س لديه كلية واحدة منذ ولدته اأو نتيجة 
الأخرى،  بالكلية  ع�شال  مر�س  اأو  �شابق  ا�شتئ�شال 
فاإن ذلك يوؤدي اإىل توقف تام لتدفق البول مع عدم 
ذلك  ي��وؤدي  قد  و  للتبول،  بالرغبة  املري�س  اإح�شا�س 

اإىل ف�شل كلوي حاد يوجب �شرعة تداركه.

�لفحو�صات:
كريات  يبني  املجهر:  حتت  البول  من  عينة  فح�س   -1
الدم احلمراء، و نوع البلورات امل�شببة للح�شوة. كما 
قد يبني وجود �شديد اأو بكترييا بالبول مما ي�شتدعي 
العالج  و  البكترييا  ن��وع  ملعرفة  للبول  مزرعة  عمل 

املوؤثر.
2- حتليل الدم ملعرفة وظائف الكلى و قيا�س ن�شبة بع�س 
م�شاعفاتها  و  الهامة يف جمال احل�شوات  الأم��الح 
البوتا�شيوم،  ال�شوديوم،  الكال�شيوم،  مثل  الدم،  يف 

الكلوريد و م�شتوى البيكربونات يف الدم.
�شبغة(:  )ب��دون  البولية  امل�شالك  على  عادية  اأ�شعة   -3
بع�س  اأن  غ���ري  احل�����ش��وة  ح��ج��م  و  م��ك��ان  ل��ب��ي��ان 
احل�شوات ال�شفافة ل تظهر يف الأ�شعة العادية مثل 

ح�شوات حم�س البوليك.
4- اأ�شعة املوجات فوق ال�شوتية ) التليفزيونية (: تعطي 
فكرة جيدة عن حالة الكليتني و ن�شبة ارجتاع البول 
البولية  املثانة  و  الكلى  ح�شوات  روؤي��ة  مع  وت��اأث��ريه، 
املوجات قوق  اأ�شعة  تتميز  وبع�س ح�شوات احلالب. 
ال�شوتية بعدم وجود اأي نوع من الإ�شعاعات ال�شارة 
احلوامل  الن�شاء  حالت  يف  ا�شتخدامها  يف�شل  مما 
احل�شوات  خ��روج  ملتابعة  الك�شف  لتكرار  وك��ذل��ك 

وحالة الكليتني.
5- الأ�شعة بال�شبغة على امل�شالك البولية: لها دور كبري 
يف بيان احلالة الت�شريحية جلهاز امل�شالك البولية و 
يف اإظهار مدى تاأثري احل�شوات على الكليتني و ن�شبة 
اأولية  كلوية  اأمرا�س  اأي  لبيان  كذلك  البول.  ارجتاع 
حتديد  و  البولية  املجاري  يف  ان�شداد  اأو  �شيق  اأي  و 
مكانه بدقة. غري اأن ال�شبغة من العقاقري ال�شهرية 
التي قد تت�شبب يف ح�شا�شية مر�شية �شديدة لبع�س 
املر�شى، اأي�شا ال�شبغة ممنوعة يف حالة وجود خلل 
بوظائف الكليتني حيث اأنها توؤدي اإىل تدهور احلالة، 
كذلك فاإن الأ�شعة بال�شبغة ت�شتغرق وقتا طويال يف 
ل�شالح  حديثا  دوره��ا  تقل�س  فقد  لذلك  الت�شوير. 

الأ�شعة املقطعية العادية.
تنامى  �شبغة:  ب��دون  احللزونية  املقطعية  الأ�شعة   -6
البولية  امل�شالك  حل�����ش��وات  الت�شخي�شي  دوره���ا 
مدة  ق�شر  و  ال�شبغة  لتجنب خماطر  وذلك  �شريعا 
بها،  احل�شوات  جميع  لو�شوح  بالإ�شافة  الت�شوير، 
مبا يف ذلك ما ي�شمى باحل�شوات ال�شفافة، و قدرتها 
على التفريق ب�شهولة و ي�شر بني احل�شوات احلقيقية 
ب��اأوردة  كالتكل�شات  احل�شوات  اأ�شباه  من  غريها  و 

احلو�س و غريها.

�لوقاي����������ة: 
» الوقاية خري من العالج “، قاعدة طبية ذهبية �شهرية 
�شهل  البولية  امل�شالك  ح�شوات  جم��ال  يف  وتطبيقها 

مي�شور.
يتعر�شوا  مل  الذين  العاديني  الأ�شخا�س  حالة  يف   -1
بالأخ�س  و  البولية،  باملجاري  ح�شوات  لأي  م�شبقا 
الأ�شخا�س الذين يعي�شون يف مناطق حارة اأو يعملون 
لتكوين  عائلي  وراث��ي  تاريخ  لديهم  اأو  حارة  بيئة  يف 
ح�شوات امل�شالك البولية، يجب اأن ين�شحوا ب�شرب 

كميات كبرية من ال�شوائل يوميا و بخا�شة املاء.
اأك��ر  اأو  بح�شوة  لالإ�شابة  املري�س  تع���ر�س  اإذا   -2
غريه  من  عر�شة  اأك��ر  �ش����ك  ب��دون  فه���و  قبل،  من 
لالإ�شابة مرة اأخرى، لذلك فالوقاية و جتنب تكوي����ن 
عمل����ية  يف  ج��دا  مهم  �شي���ئ  اأخ���رى  م��رة  ح�شوة 

العالج.
يقوم الطبيب املعالج بال�شتف�شار عن التاريخ املر�شي 
للمري�س و عاداته الغذائية، وكذلك بعمل اختبارات 
دم و بول يف املعمل. و يف حالة خروج احل�شوة يقوم 
يطلب  قد  و  حمتوياتها،  لتحديد  بفح�شها  الطبيب 
�شاعة   24 مل��دة  البول  جتميع  املري�س  من  الطبيب 
ودرا�شته بعد خروج احل�شوة و ذلك لقيا�س م�شتوى 
احلم�شية يف البول و معرفة تركيزات الأمالح و املواد 

الطبيعية املانعة اأو املكونة للح�شوات.
- اأهم و�شيلة من و�شائل الوقاية يف مثل تلك احلالت 
ه��ي ت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال�����ش��وائ��ل يوميا 
وبخا�شة املاء و التي جتعله يخرج من 2 – 2،5 لرت 
بول كل 24 �شاعة. و ين�شح بتناول املاء قبل النوم 
عادة  احل�شوة  ن��واة  اأن  حيث  ال�شتيقاظ،  فور  و 
اأثناء النوم حيث �شكون اجل�شم و عدم  ما تتكون 

تناول �شوائل لفرتة طويلة.
البول  عينة  درا���ش��ة  و  احل�شوة  حتليل  على  بناء   -
املجمعة، قد ين�شح الطبيب بتقليل اأو جتنب اأنواع 
بع�س  و�شف  مع  امل�شروبات  و  الأطعمة  معينة من 
الأمالح يف  تركيز  تقلل من  التي  الوقائية  الأدوية 

البول.

�لع��������������الج: 
ب�شكل كبري على  البولية  امل�شالك  يعتمد عالج ح�شوات 
م�شكالت  وج��ود  و  نوعها  و  موقعها  و  احل�شوة  حجم 
مر�شية م�شاحبة للح�شوة. و تتنوع و�شيلة �لعالج ح�صب 

�لعو�مل �ل�صابقة �إىل:
يكون  فر�شة حني  اأف�شل  ي�شكل  دوائ��ي: حيث  1- عالج 
حجم احل�شوة 5 مم اأو اأقل، كما اأن له دورا بارزا يف 
عالج اأنواع خا�شة من احل�شوات كح�شوات حم�س 
معينة  ف���وارات  املري�س  باإعطاء  يكون  و  البوليك. 
خا�شة  اأدوية  و  للحالب  مو�شعات  و  لالأمل  وم�شكنات 
�شرب  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة،  احل�شوات  لبع�س 

ال�شوائل بكرة خا�شة املاء.
2- عالج جراحي: ُيلجاأ اإليه اإذا دعت اإىل ذلك ال�شرورة. 

و من اأهم دواعي التدخل اجلراحي ما يلي: 
ت��خ��رج  اأن  مي��ك��ن  ل  و  احل��ج��م  ك��ب��رية  ح�����ش��وة   -
ع��رب امل��ج��اري ال��ب��ول��ي��ة. ف��احل�����ش��وات الأق���ل من 
اأم��ا  ج��راح��ي،  ت��دخ��ل  دون  مت��ر  م��ا  غالبا  مم   5

احل�شوات ذات القطر الأكرب من 10 مم فتحتاج 
للتدخل اجلراحي حيث ل ينتظر مرورها بدونه.

م��رور  م��ع  طبيعي  ب�شكل  احل�شوة  تخرج  مل  اإذا   -
اإذا  خا�شة  ال�شابقة،  الو�شائل  با�شتخدام  الوقت 

زاد حجمها اأثناء املتابعة.
- اإذا �شاحب احل�شوة بع�س التطورات ال�شلبية مثل 
كلوي،  التهاب  متكرر،  نزيف  م�شتمر،  �شديد  اأمل 
الكلى  وظ��ائ��ف  ت��اأث��ر  و  البولية  امل��ج��اري  ان�شداد 

)ارتفاع البولينا و الكرياتينني(.
اأن����واع ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي: ت��ط��ورت اآل��ي��ات التدخل 
مبهرة،  ب�شورة  الأخ��رية  الفرتات  يف  اجلراحي 
من   %90 م��ن  التخل�س  ب��الإم��ك��ان  اأ�شبح  بحيث 
دون  ب�شيطة،  بو�شائل  البولية  امل�شالك  ح�شوات 

احلاجة اإىل جراحات كبرية.
1- تفتي����ت احل�ش��وة من خ�����ارج اجل�ش����م باملوجات 
لعالج  انت�ش����ارا  الأك��ر  الطريقة  الت�شادمية. 
حلجم  ب�شوابط  احلالب  اأعلى  و  الكلى  ح�شوات 
جم����اري  �شالمة  و  موقعها  و  نوعها  و  احل�شوة 
بدون  و  ب�شهولة  العملية  هذه  تتم  اأ�شفلها.  البول 
املري�س  ي�شتطيع  و  الأح����وال،  اأغ��ل��ب  يف  تخدير 
يف  اأن�شطته  ا�شتعادة  مع  اليوم  نف�س  يف  اخل��روج 

وقت ق�شري.
ت�شلح  ال�شوئي:  باملنظار  احل�شوات  ا�شتخراج   -2
هذه الطريقة ل�شتخراج كافة ح�شوات امل�شالك، 
�شواء يف جمرى البول اأو املثانة البولية اأو احلالب 
اإزالتها  اأو الكلى. ويف حالة ح�شوات الكلى ميكن 
با�شتخدام املنظار املرن و اأ�شعة الليزر اأو مبنظار 
تزيد  ل  اجللد  فتحة يف  العادي عن طريق  الكلى 
احل�شوة  حجم  ح�شب  ذلك  و  �شنتيميرت،   1 عن 

ونوعها و موقعها.
يف  الآن  اإليها  اللجوء  يتم  التقليدية:  اجل��راح��ة   -3
حالت نادرة غالبا و ب�شبب ف�شل الطرق الب�شيطة 

ال�شابقة يف اإزالة احل�شوة.

د. حممد �صفوت �صويلم
��صت�صاري جر�حة �مل�صالك �لبولية
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1. ن�صبه ومولده 
يلتقي   ، القر�شي  ال�شافعي  اإدري�����س  بن  حممد  هو 
ن�شبه مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف عبد مناف، 
الأ�شح - عام  فل�شطني - على  ولد مبدينة غزة يف 
�شنة  بغزة  ول��دُت   «  : عنه  اهلل  ر�شي  ق��ال  150ه����. 
النا�س:  فقال  حنيفة  اأبي  وفاة  يوم  ومائة،  خم�شني 
ابن  واأن���ا  مكة  اإىل  وحملُت  اإم���ام  وول��د  اإم���ام  م��ات 
ال�شنة  اأهل  عند  الأربعة  الأئمة  ثالث  وهو  �شنتني«، 
الفقه  يف  ال�شافعي  امل��ذه��ب  و�شاحب  واجل��م��اع��ة، 

الإ�شالمي، وموؤ�ش�س علم اأ�شول الفقه.
  

2. ن�صاأت�����ه
ن�����ش��اأ ال�����ش��اف��ع��ي م��ن اأ����ش���رة ف��ق��رية ك��ان��ت تعي�س 
منها،  اليمنية  بالأحياء  مقيمة  وكانت  يف فل�شطني، 
ه به اإىل مكة  اأُمّ وقد مات اأبوه وهو �شغري، فانتقلت 
عمُره  ك��ان  وق��د  ال�شريف،  ن�شبه  ي�شيع  اأن  خ�شية 
�شنتني عندما انتقلت به اأمه اإىل مكة، وذلك ليقيَم 
عا�س  بينهم،  ويعي�َس  بثقافتهم،  ويتثقَف  ذويه،  بني 
اأن  مع  الفقراء،  اليتامى  عي�شة  مكة  يف  ال�شافعي 
الأن�شاب  اأ�شرف  هو  بل  �شريفًا،  رفيعًا  ك��ان  ن�شبه 
اأن  اإىل  الفقراء  عي�شة  عا�س  ولكنه  امل�شلمني،  عند 
اأثٌر عظيٌم يف حياته  لذلك  كان  وقد  ا�شتقام عوُده، 
ال�شابعة  الكرمي وهو يف  القراآن  واأخالقه.لقد حفظ 
ثم  حفظه،  وق��وة  ذكائه  على  ي��دل  مما  عمره،  من 
فحفظ موطاأ  ال��ن��ب��وي،  حفظ احلديث  اإىل  اجت��ه 
:«حفظُت   - عليه  اهلل  رحمة   - قال  مالك،  الإم��ام 
القراآن واأنا ابن �شبع �شنني، وحفظُت املوطاأ واأنا ابن 

فيحفظ  ثني،  املحِدّ اإىل  ي�شتمع  وكان  �شنني«.  ع�شر 
يكتبه على اخلزف اأو اجللود،  بال�شمع، ثم  احلديث 
ليكتب  الظهور  ي�شتوعب  الديوان  اإىل  يذهب  وك��ان 
باطنها  يف  ُكتب  التي  الأوراق  هي  والظهور  عليها، 
وُترك ظهرها اأبي�س، وذلك يدل على اأنه اأحب العلم 
: » مل  اأظفاره. وقد قال - رحمه اهلل -  منذ نعومة 
يكن يل مال، فكنت اأطلب العلم يف احلداثة، اأذهب 
فيها«،  واأكتب  الظهور  منهم  اأ�شتوهب  الديوان  اإىل 
وقال: » طلبت هذا الأمر عن خفة ذات اليد، كنت 
اأجال�س النا�س واأحتفظ، ثم ا�شتهيت اأن اأدون، وكان 
منزلنا مبكة بقرب �ِشعب اخَلْيف، فكنت اآخذ العظام 
والأكتاف فاأكتب فيها، حتى امتالأ يف دارنا من ذلك 
حبان« وروى عنه اأي�شًا اأنه قال: » كنت يتيمًا يف حجر 
اأمي، ومل يكن معها ما تعطي املعلم، وكان املعلم قد 
ر�شي من اأمي اأن اأخلفه اإذا قام، فلما ختمت القراآن 
فاأحفظ  العلماء،  اأجال�س  وكنت  دخلت امل�شجد، 
�ِشعب  يف  مبكة  منزلنا  وك��ان  امل�شاألة،  اأو  احلديث 
اخَلْيف، فكنت اأنظر اإىل العظم فاأكتب فيه احلديث 
اأو امل�شاألة، وكانت لنا جرة عظيمة، اإذا امتالأ العظم 

طرحته يف اجلرة«.

3. رحالته يف طلب �لعلم
هذيل،  بني  اإىل  مكة  من   - عنه  اهلل  ر�شي   - رحل 
ثم عاد اإىل مكة، ومنها رحل اإىل املدينة ليلقي فيها 
اأن�س - ر�شي اهلل عنه،  اإمام دار الهجرة مالك بن 
وبعد وفاة الإمام مالك رحل ال�شافعي اإىل بغدد �شنة 
ثم  والثالثني من عمر،  الرابعة  وهو يف   ) )184ه��� 
ت�شع �شنوات، ثم رجع  بها نحو  واأق��ام  اإىل مكة  عاد 
اإىل بغداد �شنة )195ه�(، ومكث بها يف هذه القدمة 
�شنتني ،ثم عاد بعد ذلك اإليها �شنة )198ه�( واأقام 
فرحل  م�شر،  اإىل  ال�شفر  اعتزم  ثم  فيها،  اأ�شهرًا 
اأن  اإىل  اإليها، وقد و�شل �شنة )199ه�(، ومكث بها 

توفاه اهلل �شنة )204ه�(.

4. �صيوخه وتالميذه
بن  مالك  الإمام  ال�شافعي كر منهم:  الإمام  �شيوخ 
العزيز  وعبد  الأن�شاري،  �شعد  بن  واإبراهيم  اأن�س، 
اأب��ي يحيى،  بن  واإب��راه��ي��م  ال����دراوردي،  بن حممد 
وحممد بن �شعيد بن اأبي فديك، وعبد اهلل بن نافع 
�شلمة،  اأب��ي  بن  وعمرو  م��ازن  بن  مطرف  ال�شائغ، 
املجيد  عبد  بن  الوهاب  وعبد  اجل��راح،  بن  ووكيع 
عنه– ففي  اهلل  – ر�شي  تالميذه  اأما  الب�شريان. 

مقدمتهم اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل، واحل�شن بن 
الكرابي�شي،  واحل�شني  الزعفراين،  ال�شباح  حممد 
اإبراهيم  واأب��و  الكلبي،  خالد  بن  اإبراهيم  ثور  واأب��و 

اإ�شماعيل بن يحيى املزين، وغريهم.

 5. موؤلفاته  
اأ�شول  يف  امل�شنفات  من  الكثري  ال�شافعي  لالإمام 
كتبه  الر�شالة القدمية،  كتاب  منها  وفروعه  الفقه 
يف بغداد، و كتاب الر�شالة اجلديدة كتبه يف م�شر، 
العلم،  ��اع  ج��َمّ وكتاب  الأح��ادي��ث،  اختالف  وكتاب 
القراآن،  اأحكام  كتاب  و  ال�شتح�شان،  اإبطال  وكتاب 
وكتاب بيان فر�س اهلل عز وجل، وكتاب �شفة الأمر 
وقد  ال��ف��روع،  يف  م�شنفة  كتب  كذلك  ول��ه  والنهي. 
وله  الأم   ا�شمه كتاب  واح��د  كتاب  يف  كلها  جمعت 
يف  وكتاب  ال�شالة،  يف  وكتاب  الطهارة،  يف  كتاب 
يف  وما  النكاح  يف  وكتاب  احلج،  يف  وكتاب  الزكاة، 
معناه، وكتاب يف الطالق وما يف معناه، ويف الإيالء 
اأ�شحابه،  على  اأمالها  والنفقات،  واللعان  والظهار 

وله ديوان �شعر.

6. تو��صعه وورعه وعبادته  
كان ال�شافعي - ر�شي اهلل عنه - م�شهورًا بتوا�شعه 
وخ�شوعه للحق، فقد روى عنه اأنه قال: » ما ناظرُت 
اإل  علم  من  قلب  يف  وما  يخطئ،  اأن  فاأحببُت  اأح��د 
 – وق��ال  اإيل«.  ين�شب  ول  اأح��د  كل  عند  اأن��ه  وددُت 
– اأ�شد الأعمال ثالثة : اجلود من قلة،  رحمه اهلل 
والورع يف خلوة، وكلمة احلق عندما يرجى ويخاف. 
اأما ورعه وعبادته – رحمه اهلل – فقد �شهد له بهما 
كل من عا�شره اأ�شتاذًا كان اأو تلميذًا، قال الربيع بن 
رم�شان  يف  القراآن  يختم  ال�شافعي  كان   « �شليمان: 

�شتني مرة كل ذلك يف �شالة«. 

7. وفاته رحمه �هلل 
األح على الإمام ال�شافعي - ر�شي اهلل عنه – املر�س 
واأذابه ال�شقم ووقف املوت ببابه ينتظر انتهاء الأجل. 
 : امل��زين فقال  تلميذه  ويف ه��ذه احل��ال، دخ��ل عليه 
كيف اأ�شبحت؟ قال :” اأ�شبحت من الدنيا راحاًل، 
اهلل  وعلى  �شاربًا،  املنية  ولكاأ�س  مفارقًا،  ولالإخوان 
جل ذكره واردًا، ول واهلل ما اأدري روحي ت�شري اإىل 
 – اأو اإىل النار فاأعزيها »وقد تويف  اجلنة فاأهنئها، 
رحمه اهلل -  يوم اجلمعة يف اآخر ليلة من رجب �شنة 

اأربع ومائتني للهجرة مب�شر ودفن بها.  
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8. من �أقو�له وحكمه رحمه �هلل 
�آد�ب �لتعل�����������م

معلم من  اجلف�ا  م�ر  على  ف����اإن ر����ش���وب ال��ع��ل��م يف ن��ف��رات�����ها�شرب 
�شاع����ة التعلم  م��ر  ي��ذق  مل  حياتهوم��ن  ط���ول  اجل��ه��ل  ذل  جت���رع 
�شباب����ه وق��ت  التعليم  فاته  لوفات���������هوم��ن  اأرب���ع���ا  ع��ل��ي��ه  ف��ك��رب 
والتقى بالعلم  واهلل  الفتى  لذات���هوذات  اع��ت��ب��ار  ل  ي��ك��ون��ا  مل  اإذا 

دع �لأي����������ام
ت�ش����������اء م��ا  تفعل  الأي����ام  الق�شاءدع  ح��ك��م  اإذا  نف�شا  وط���ب 
الليال��������ي حل��ادث��ة  جت���زع  بق�������اءول  ال��دن��ي��ا  حل�����وادث  ف��م��ا 
و���ش��ي��م��ت��ك ال�����ش��م��اح��ة وال��وف�����������اءوك���ن رج���ال ع��ل��ى الأه�����وال جلدا
ال��رباي��ا يف  ع��ي��وب��ك  ك���رت  غط��اءواإن  ل��ه��ا  ي��ك��ون  اأن  و����ش���رك 
عي��ب ف��ك�����������ل  ب��ال�����ش��خ��اء  ال�شخ��������اءت�����ش��رت  ق��ي��ل  ك��م��ا  ي��غ��ط��ي��ه 
ذل ق��������ط  ل��الأع��������������ادي  ت���ر  ب�������الءول  الأع������داء  ���ش��م��ات��ة  ف����اإن 
بخي�ل م���ن  ال�����ش��م��اح��ة  ت����رج  م������اءول  ل��ل��ظ��م��اآن  ال���ن���ار  يف  ف��م��ا 
ال��ت��اأن�����ي ينق�شه  ل��ي�����س  ول��ي�����س ي��زي��د يف ال�����رزق ال��ع��ن��اءورزق�����ك 
���ش��������رور ول  ي������دوم  ح�����زن  رخ�����������������اءول  ول  ع��ل��ي��ك  ب���وؤ����س  ول 
ق��ن�����������وع ق��ل��ب  ذا  ك��ن��ت  م���ا  �ش��������واءاإذا  ال��دن��ي��ا  وم��ال��ك  ف��اأن��ت 
�شم������اءوم�����ن ن���زل���ت ب�����ش��اح��ت��ه امل��ن��اي��ا ول  ت��ق��ي��ه  اأر������س  ف���ال 
ول���ك���ن وا�����ش����ع����ة  اهلل  الف�شاءواأر�����������س  �شاق  الق�شاء  ن��زل  اإذا 
ح��ني ك�����ل  ت����غ����در  الأي�����������ام   ف��م��ا ي��غ��ن��ي ع���ن امل����وت ال��������دواءدع 

نعي������ب زمان�ن��������ا
فين�����ا وال��ع��ي��ب  زم��ان��ن��ا   وم�����ال زم���ان���ن���ا ع��ي��ب ���ش��وان��������ان��ع��ي��ب 
ب��غ��ري ذن��ب ال���زم���ان  ول����و ن��ط��ق ال���زم���ان ل��ن��ا ه��ج��ان��اون��ه��ج��و ذا 
وي����اأك����ل ب��ع�����ش��ن��ا ب��ع�����س ع��ي��ان�����اول��ي�����س ال��ذئ��ب ي��اأك��ل حل��م ذئ��ب

ل تياأ�ص من لطف ربك
جلي�دا الذن�وب  يف  تغدو  كنت  وت���خ���اف يف ي���وم امل���ع���اد وع��ي�����دااإن 
ع�ف�وه املهيم�ن  م��ن  اأت���اك  مزي����دافلق�د  عليك  نعم  م��ن  واأف��ا���س 

�ل�صدي�����ق �ل�ص������دوق
تكلف����������ا اإل  يرعاك  ل  املرء  التاأ�شف���������ااإذا  عليه  تكر  ول  فدعه 
 ويف القلب �شرب للحبيب واإن جف�اففي النا�س اأبدال ويف الرتك راح�ة
قلب���������ه يهواك  تهواه  من  كل  ول كل من �شافيته لك قد �شف�����افما 
الوداد طبيع�������ة تكلف�����������ااإذا مل يكن �شفو  يجيء  ود  يف  خري  فال 
خليل�������ه يخون  خ��ل  يف  خ��ري  باجلف������������اول  املودة  بعد  من  ويلقاه 
عه�����������ده تقادم  قد  عي�شا  ويظهر �شرا كان بالأم�س قد خف�����اوينكر 
�شديق �شدوق �شادق الوعد من�شفا�شالم على الدنيا اإذا مل يكن به����ا

ني��������ل �لعل�����������م
ب�شت����ة اإل  العلم  ت��ن��ال  ل��ن  ببي�����اناأخ���ي  ت��اأوي��ل��ه��ا  ع��ن  �شاأنبئك 
وبلغة واج��ت��ه��اد  وح���ر����س  و���ش��ح��ب��ة اأ����ش���ت���اذ وط�����ول زم���انذك����اء 

الأم�شيــــة الريا�شيــــــة

رحلـــــة جزيــــرة البنانـــــــا

وذلك  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  ريا�شية  ام�شية  بتنظيم  الأكادميية  ال�شوؤون  عمادة  قامت 
ال�شتاء الرائعة وكانت يوم اجلمعة املوافق 2015/11/27،  اأم�شيات ف�شل  اأم�شية من  يف 
نظم  وق�شم  القانون  ق�شم  فريق  بني  القدم  كرة  لعبة  يف  البطولة  انطالق  مباراة  وكانت 
الثانية التقى فريق ق�شم املحا�شبة مع  املعلومات وانتهت بفوز ق�شم القانون، ويف املباراة 
اللقاء  وانتهى  العامة  املتطلبات  وق�شم  الدولية  العالقات  ق�شم  من  لكل  امل�شرتك  الفريق 
بفوز فريق ق�شم املحا�شبة، وكانت املباراة  النهائية  بني كل من فريق ق�شم املحا�شبة وفريق 
ق�شم القانون حيث انتهى الوقت الر�شمى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ومت ح�شم 
النتيجة ل�شالح فريق ق�شم املحا�شبة عن طريق ركالت الرتجيح. وقد ا�شتمتع اجلميع بهذه 
املنا�شبة مب�شاركة عميد ال�شوؤون الأكادميية الدكتور خالد نا�شر اخلاطر حيث قام بت�شليم 

كاأ�س البطولة للفريق الفائز.

ال�شوؤون  عمادة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نادي  مع  بالتعاون  و  الن�شاطات  جلنة  اأقامت 
بتاريخ  البنانا  جزيرة  منتجع  اإىل  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  ترفيهية  رحلة  الأكادميية 
2015/11/24. ولقد ت�شمن جدول الرحلة جولة حرة يف املنتجع و تناول طعام الغداء يف 
مطعم الأزرق، ومن ثم اأجراء جولة تناف�شية يف ريا�شة البولنغ، و بعدها ركوب الدراجات 
الهوائية، واأ�شتمتع اجلميع بالأجواء الرائعة واملناظر اخلالبة و ح�شن ال�شيافة اإ�شافة اإىل 

الروح التعاونية والتفاعلية بينهم، وكان نهارًا رائعًا ب�شهادة اجلميع.
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قائمة المتفوقين

قائمة �سعادة قائد الكليـــــــــــــة
لف�سل الربيـــــــع /2015م

الدفعة احلادية ع�سر :
�لتخ�ص�ص�لتقدير �لأكادميي�ملعدل �لأكادميي�لتقدير �لع�صكري�ملعدل �لع�صكري�ل�صم

قانونممتاز4.00ممتاز98.04حم�د ح�ش�ن اإبراهي�م احل�ش�ن املهن�دي
نظم معلوماتممتاز4.00ممتاز96.91�شعيد �ش�امل �ش�عيد املحرول الهاجري

اإدارة اأعمالممتاز4.00ممتاز98.29عبدالعزيز م�ش�فر عل�ي ال دوا�س احلباب�ي
قانونممتاز4.00ممتاز91.96حممد خالد حممد ح�شن اآل ثاين

نظم معلوماتممتاز4.00ممتاز96.33ي�س فاي�ز عب�دالعزي�ز جربي�����ل
حما�شبةجيد جدًا3.90ممتاز91.23عبداهلل ب�الل �ش��ليمان ف�رج العب�داهلل

حما�شبةجيد جدًا3.70ممتاز90.05عبداهلل خلف علي حمم�د البوعينني
حما�شبةجيد جدًا3.70ممتاز90.20عبداهلل عل��ي �ش��عيد ال�شري��دي

الدفعة الثانية ع�سر :
�لتخ�ص�ص�لتقدير �لأكادميي�ملعدل �لأكادميي�لتقدير �لع�صكري�ملعدل �لع�صكري�ل�صم

قانونممتاز4.00ممتاز92.68حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري
نظم معلوماتممتاز4.00جيد جدًا86.32حممد حمفوظ حممد فرح

قانونممتاز3.94جيد جدًا83.56عبداهلل ح�شني حممد ال�شعيدان املري
حما�شبةممتاز3.70جيد جدًا83.19عبدالرووؤف حممد عمر الهاين

الدفعة الثالثة ع�سر :
�لتخ�ص�ص�لتقدير �لأكادميي�ملعدل �لأكادميي�لتقدير �لع�صكري�ملعدل �لع�صكري�ل�صم
اإدارة اأعمالجيد جدًا مرتفع3.82ممتاز93.17اأحمد حممد �شعيد ف�شل

نظم املعلوماتممتاز4.00ممتاز92.33ع�شام الدين مهاجر حممد اأحمد
العالقات الدوليةممتاز4.00ممتاز90.50م�شعل �شيف الدين عثمان عبا�س

العالقات الدوليةممتاز4.00جيد جدًا87.56جماهد عمر عبدالرحمن علي
العالقات الدوليةجيد جدًا مرتفع3.91جيد جدًا87.43عمر في�شل عثمان احل�شن

العالقات الدوليةجيد جدًا مرتفع3.88جيد جدًا85.83نا�شر من�شور نا�شر العوامي الهاجري
حما�شبةجيد جدًا مرتفع3.55جيد جدًا82.93نواف �شيف اهلل ح�شن احل�شن الكربي

حما�شبةجيد جدًا مرتفع3.52جيد جدًا81.44غامن حممد عبدالرحمن عمرو الرميحي
قانونجيد جدًا مرتفع3.55جيد جدًا80.68حممد اأحمد حممد عبداهلل البوعينني
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قائمة عميد ال�سئون الأكادميية لف�سل الربيع/2015م

املتفوقون اأكادمييًا - الدفعة  الثانية ع�سر :
�لتخ�ص�ص70 يف �ملو�د �لع�صكرية�ملعدل �لأكادميي 3.0 فاأعلى�ل�صم

اإدارة اأعمال4.0078.79خريي علي اإبراهيم حممد

اإدارة اأعمال3.7378.40عبداهلل يزيد عبداهلل الباروين

حما�شبة3.7076.79اأجمد حممد القمودي احلني�س

حما�شبة3.8876.23اأحمد زايد علي ال�شايح

حما�شبة4.0074.04حممد �شعيد يون�س عبداحلفيظ

اإدارة اأعمال3.7073.61موؤيد حممد اأحمد الرياين

اإدارة اأعمال3.8271.79اأيوب ب�شري علي امليالدي

املتفوقون اأكادمييًا - الدفعة  الثالثة ع�سر :
اإدارة اأعمال3.6479.22ح�شان ثابت ح�شن ال�شهري

حما�شبة3.6179.11�شليمان بالل �شليمان فرج العبداهلل

قانون3.6172.34هزاع را�شد حمد هزاع العذبة

قانون3.2983.94حمد عبداهلل حممد حمد املري

حما�شبة3.2978.43�شالح عيد مفتاح �شقران الكواري

قانون3.2374.89عثمان عدنان عبداهلل خالد الدهيمي

قانون3.2084.17خليفه فرج �شامل فرج ال�شويدي

اإدارة اأعمال3.0877.93يو�شف �شلطان �شلمان م�شعود املهندي

حما�شبة3.0876.52غامن جا�شم اإبراهيم جا�شم الكواري

املتفوقني اأكادمييًا - الدفعة الرابعة ع�سر :
�لتخ�ص�ص70 يف �ملو�د �لع�صكرية�ملعدل �لأكادميي 3.0 فاأعلى�ل�صم

عام3.8986.81عبداهلل اإبراهيم حممدين حامد

عام3.8984.38حممد عبداحلليم ف�شل املوىل �شعد اهلل

عام3.8276.44عبداهلل علي حممد فهد اخلاطر

عام3.7882.94عبداهلل خالد عبداهلل عامر النجدي

عام3.7877.19فواز فرج حمد فرج ال�شالل

عام3.7580.50جا�شم حممد ا�شماعيل بخيت ا�شماعيل احلمد
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املتفوقني اأكادمييًا - الدفعة الرابعة ع�سر :
�لتخ�ص�ص70 يف �ملو�د �لع�صكرية�ملعدل �لأكادميي 3.0 فاأعلى�ل�صم

عام3.6782.25املنذر حممد �شعيد حممد اأحمد

عام3.6776.69عبداهلل طارق عبداهلل فرج العبداهلل

عام3.6776.56فرهود بندر فرهود زايد الهاجري

عام3.6776.00عبدالرحمن علي عبداهلل عبدالرحمن فخرو

عام3.6772.75�شاهني اأحمد �شاهني الغامن

عام3.5784.94مي�شرة التوم حامد منا

عام3.5372.56يو�شف حممود عبدالكرمي عبدالعزيز ال�شيحه

عام3.5089.25مبارك حممد مبارك اأحمد

عام3.4680.06عبداهلل علي نا�شر الغفيلي

عام3.4676.62جابر فرج جابر خجيم العذبه

عام3.3971.00ثنيان خالد ثنى ال�شياح العنزي

عام3.3983.18�شعد جمعه �شلطان مللوم امل�شيفري

عام3.3573.69جا�شم را�شد حممد النفيحي الكبي�شي

عام3.3570.63مبارك عبداهلل مبارك عبداهلل ال�شميم

عام3.2879.63عبدالعزيز اأحمد مهنا الرمل املناعي

عام3.2874.19�شعود حممد حمد ال�شهواين

عام3.1779.06عبداهلل را�شد حممد اخلاطر

عام3.1474.42عبدالرحمن �شعيد حمد حممد النعيمي

عام3.1082.38عبدالرحمن حممد �شعيد خليفه الأحمد

عام3.1073.75مبارك حمد مبارك خليفة الكبي�شي

عام3.0070.56�شعد حممد �شلطان الو�شام الهاجري
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قائمة قائد جناح التدريب الع�سكري لف�سل/ الربيع -2015م
املتفوقني ع�سكريا - الدفعة احلادية ع�سر :

�ملعدل �لأكادميي 2 فاأعلى80 % يف �ملو�د �لع�صكرية�ل�صم
93.923.00ن�واف بخي�ت �ش��امل بخي�ت املهن�دي

93.302.90اأحم�د �ش�ليمان �ش��عيد الزي��ودي
93.043.40نا�ش�ر حم��د م�ش��فر اجلفال�ي النعيم�ي

91.523.20عبدالرحمن بطي جمعان خمي�س جمعان
91.083.30حم�د عل�ي مب�ارك ال�ش�هواين الهاج���ري

90.692.70مرزوق عبدالرحمن مرزوق جعيثن العبداهلل
90.672.87اأحمد عبدالرحم�ن اأحم�د حمم�د البادي

88.102.83حمد عل��ي هزي��م عل��ي املريخي
87.214.00حممد �شعد خلف حطاب الكعبي

86.813.50جا�ش�م حمم�د عب�داهلل عل�ي ال�ش��رور
86.592.80خليفه عبدالرحمن حمود اآل حمود ال�شليطي

86.133.00اأرحمة خمي��س عل�ي غان�م املريخ��ي
85.993.10عبداهلل فهد حمد م�شعود الأحبابي

85.682.90را�شد حممد نا�شر اأر�شيد امل�شلم
85.493.50خاطر اإبراهيم خاطر اإبراهيم اخلاطر

85.342.60نا�شر حمد جابر علي فاران 
85.293.20�شعود عب�دالعزي�ز عبداهلل حممد املا�س

85.263.10نا�شر اأحمد خليفه اآل دلهم الكواري
84.902.90جمعه جا�شم جمعه جا�شم املناع�ي

84.483.00عبدالعزيز ح�شني �شيف ح�شني املن�شوري
84.293.10م�شفر مبارك م�شفر ال�شهواين الهاجري

84.212.57�شيبان حم�د خال�د ال�شهواين الهاجري
83.582.20اإبراهي�م حممد �ش�اهني اإبراهي�م العج�الن

83.042.10عبداهلل �ش�لطان خل�ف �ش�لطان املريخي
82.163.00فهد عي�شى علي حممد الكبي�شي

81.762.41حمد حمم�د �ش�عيد حمم�د الأ�ش��ود
81.442.80اأحمد علي عبدالعزيز ال اإبراهيم املهن�دي

81.242.90نا�شر عل�ي �ش�عد الهول�ي النعيم�ي
81.032.90خالد عبداهلل ظاعن اآل �شيخ الكواري

80.772.40يو�شف عبداهلل يو�شف البوعفرة الكواري
80.152.16عبدالرحمن علي جمعه عبداهلل البوعينني
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املتفوقون يف املواد الع�سكرية لف�سل/ الربيع -2015م

�لدفعة�ل�ص�������������م
املتفوقني يف اللياقة البدنية -   لف�سل الربيع / 2015م

11را�شد جا�ش�م را�ش�د مبارك الك�واري
12حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري

13ع�شام الدين مهاجر حممد اأحمد
13م�شعل �شيف الدين عثمان عبا�س
14عبداهلل علي حممد فهد اخلاطر

املتفوقني يف امل�ســــــاة -   لف�سل الربيع / 2015م
12حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري

12حممد فتحي يو�شف على العجيل
12عبداهلل ح�شني حممد ال�شعيدان املري
13عبداهلل حمد عبداهلل الفطي�س املري

14عبداهلل �شلطان حممد �شلطان ال�شهواين

املتفوقني يف الأ�ســــلحة واملهارات -    لف�سل الربيع / 2015م
12حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري

13افتاح عثمان �شيد
13اأحمد حممد �شعيد ف�شل

14حممد عبداحلليم ف�شل املوىل �شعد اهلل
14عبداهلل اإبراهيم حممدين حامد

املتفوقني يف الكفاءة القيادية + ال�سلوك واملواظبة  -   لف�سل الربيع / 2015م
11نا�شر عل�ي �ش�عد الهول�ي النعيم�ي

12حممد خلفان عبداهلل البيات املن�شوري
12نايف اأحمد حممد طرار الرميحي

13افتاح عثمان �شيد
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�لدفعة�ل�ص�������������م
14خليفه عي�شى خليفه الفيحانى الكبي�شي
14خمي�س بدر خمي�س ا�شماعيل العبداهلل

14�شعد جمعه �شلطان مللوم امل�شيفري
14�شعد عبداهلل اأحمد مللوم امل�شيفري

14�شعود حممد حمد ال�شهواين
14�شاهني �شعد �شاهني ال �شريع الكعبي

14عبدالرحمن خليفة غامن �شامل الكبي�شي

14عبدالعزيز اأحمد مهنا الرمل املناعي
14عبداهلل خالد عبداهلل حممد الرميحي

14عبداهلل را�شد حممد اخلاطر
14عبداهلل �شقر حممد �شقر املفتاح

14عبداهلل علي جمعه عبداهلل البوعينني
14علي فالح علي كهيدان الدو�شري

14فرهود بندر فرهود زايد الهاجري
14حممد �شقر خالد �شقر الهاجري

14حممد علي حممد البحيح املري

املتفوقون يف الرمـايـــــة -   لف�سل  الربيع / 2015م
12خليف�ة �شعود عبدالعزيز املهن�دي

13اأحمد �شامي جا�شم عبدالعزيز املناعي
14عبداهلل حممد علي حممد النعيمي
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