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ب�دئ ذي بدء لبد من الإ�س�رة اإىل اأن كّلية اأحمد بن حممد الع�سكرية موؤ�س�سة وطنية فتية تنه�ض مب�سوؤولي�ت حيوية يف خدمة البلد، وتقوم ب�إعداد 
اأبع�د  ذات  بحق،  عظيمة  مهمة  وهي  والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى  وعلى  الداخل  يف  املتميز  الدولة  ح�سور  من  لتعّزز  واملدربة  املوؤهلة  الوطنية  الكف�ءات 
ا�سرتاتيجية ع�سكرية اأك�دميية وطنية يف اآن واحد؛ وهو م� يفر�ض عليه� القي�م ب�أدوار خمتلفة املن�حي، ووظ�ئف متعّددة الأداء، تعدد اأبع�ده�، عميقة 

الروؤية والغ�ية، عمق اأهدافه� الوطنية ع�سكريً� واأك�دمييً�.

وتعبريًا عن هذه الروح وجتّليً� موؤّكدًا – داّل-  لطبيعة الأدوار وامله�م، ور�سدًا له� ي�أتي هذا العدد من جملة الكلية وقد �س�رت الكلية اأكرَث فتوة واأمنَت 
ر�سوخ�، يف وقت تبتهج ف�س�ءاته� احتف�ًء بتخريج الدفعة الع��سرة من الطالب يف ظل ا�ستمرار عمليتي التطوير والتحديث لكل جوانب مرافقه� وم�س�ريعه� 

الطموحة بلوغً� لأعلى درج�ت التميز الأك�دميي والع�سكري.

الأن�سطة  ويف  التدري�سية  واملن�هج  التدريبية  الربامج  حتديث  يف  واعية  حثيثة  بخطى  التطوير  عملية  ت�سري  والأك�دميي  الع�سكري  اجل�نبني  ويف 
والفع�لي�ت، وهو م�يعرّب عن و�سوح الروؤية لدى قي�دة الكلية وعم�دة �سوؤونه� الأك�دميية، اإمي�نً� منه� بواجبه� وت�أكيدًا مله�رته� يف اإدارة املوؤ�س�سة بوعي 

وطموح كبريين. 

يزخر هذا العدد من املجلة بتنوع عن�وينه وثراء مواده ويف هذا املفتتح نطّوف ب�خت�س�ر �سديد على اأهم م� ت�سمنه من مو�سوع�ت ومن��سط على 
النحو الآتي :

     يف حمور الدرا�س�ت واملق�لت العلمية يفتتح الدكتور خ�لد اخل�طر عميد الكلية لل�سوؤون الأك�دميية ال�سفح�ت بدرا�سته القيمة عن ) واقع التعليم 
بعده�  لتط�لعن�  الدولة،  يف  واملتميز  الكبري  القت�س�دي  التطور  مل�ستوى  املح��سبة  مهنة  واقع  مواكبة  عدم  خلطورة  قطر(ا�ست�سع�رًا  دولة  يف  املح��سبي 

ال�سفح�ت بدرا�س�ت ومق�لت علمية ل تقل جودة واأهمية منه� : 

الذكية  والتليفون�ت    QRCode و)تقنية  يو�سف،  اأحمد  الدكتور  لالأ�ست�ذ  امليزانية(  لت�ريخ  الالحقة  الأحداث  عن  احل�س�ب�ت  مدقق  )م�سوؤولية 
والكمبيوترات اللوحية  يف خدمة املح��سبة( للدكتور جالل العط�ر، و) يف الأدب والق�نون( لالأ�ست�ذ الدكتور حممد حمفوظ، و) مراحل انتق�ل الثورات 
العربية : مدخل ت�أ�سي�سي للتف�سري( لالأ�ست�ذ الدكتور ح�سن احل�ج على، و)العتم�د الأك�دميي ملوؤ�س�س�ت التعليم الع�يل والعودة اإىل الفكر الكال�سيكي( 
للدكتور ه�س�م ال�سو، ومق�لت اأخرى جديرة ب�لقراءة لالأ�س�تذة : الدكتور اأحمد ن�سر، والدكتور وليد حممد، والدكتور ط�رق خريت، والدكتور ط�رق 
را�سد، والدكتور عبيد اأحمد، والدكتور اأحمد �سعيد، والدكتور فوؤاد �سي�ب، والأ�ست�ذ الدكتور عبد احلكيم عبد الرحمن ال�سعدي، اأ�ست�ذ اأ�سول الدعوة 

بج�معة قطر. 

ويف ملف اأقالم قطرية مت ا�ستقط�ب اأربعة من اأعالم الكّت�ب والخت�س��سيني القطريني هم : الدكتورة هند عبد الرحمن املفت�ح يف مق�ٍل  حمل 
عنوان )�سب�بن� .. اأكرموا قطر ..(، والأ�ست�ذ حممد حمد املري، رئي�ض حترير جريدة الوطن، والروائي عي�سى العبد اهلل، يف مق�لتني جديرتني ب�لقراءة؛ 

ليكون م�سك اخلت�م مع القت�س�دي حممد عبد العزيز مراد يف : دور ديوان املح��سبة بدولة قطر يف احلف�ظ على امل�ل الع�م.

اأم� الواحة الطّبية فقد ج�ءت وارفة م�سبعة ب�لف�ئدة واملتعة، من خالل كوكبة من الخت�س��سيني املميزين، ت�سهم يف ن�سر الثق�فة الطبية والوعي 
ال�سحي.
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الدكتور
عبدالرحمن ال�صعفاين 

ويف زاوية عني الكلية ا�ست�س�ف العدد الدكتور اأحمد الرف�عي اخلبري يف املج�لني الأمني والع�سكري، ك�سف 
الطّيبة.  واإجن�زاته  ال�سيف  اإبداع�ت  الدكتور حممد عرف�ن اخلطيب( حمط�ت مهمة من  اأجراه  احلوار )الذي 
تن�ول  الق�نون  بق�سم  امل�س�رك  الق�نون اجلن�ئي  اأ�ست�ذ  اأنورامل�س�عدة  الدكتور  مع  املرة  العدد هذه  كم� ج�ء حوار 
فيه خمت�سر �سريته الذاتية وعالقته املتينة بكلية اأحمد بن حممد الع�سكرية وطبيعة مه�مه فيه�. وقد �سم العدد 
والتطوير،  التخطيط  و�سعبة  الطبي،  املركز  : يف  القي�دية  الكلية  كوادر  �سخ�سي�ت من  متنوعة مع ثالث  لق�ءات 

و�سعبة العلوم ال�سرطية.

وك�لع�دة ج�ءت م�س�حة جديد الأق�س�م الأك�دميية ح�فلة ب�لن�س�ط، معرّبة عن حيوية ال�سق الأك�دميي ب�لكلية 
نحو  وال�سعي  وخرباتهم  جهدهم  وا�ستثم�ر  الأكف�ء  الأ�س�تذة  ا�ستقط�ب  على  العلمية  الأق�س�م  حر�ض  خالل  من 
البحثي؛  ن�س�طهم  ومت�بعة  التدري�سية  الهيئة  اأع�س�ء  لالإخوة  العلمي  البحث  وت�سجيع عملي�ت  الأك�دميي  التطوير 

فك�نت م�س�حة ر�سد دقيقة للجديد الأك�دميي يف خمتلف جوانب ن�س�طه الفردي واجلم�عي. 

اأم  اأن�سطة ري��سية  اأك�نت  واأخذت الأن�سطة الع�سكرية ج�نبً� مهمً� من اهتم�م العدد، فت�بع فع�لي�ته� �سواء 
تدريبية ع�سكرية متخ�س�سة، داخلية ك�نت  اأم خ�رجية، و ت�بعت ال�سفح�ت اللق�ءات الر�سمية مع وفود عدد من 

دول الع�مل، وكذا امللحقني الع�سكريني من الإقليم والع�مل لدى الدولة .

كم� اأف�سح العدد املج�ل لعدد كبري من املر�سحني مب�س�رك�ت متنوعة مّثلت من�ذج مم� ميتلكه طالبن� يف الكلية 
من مه�رات حتريرية، عك�ست مدى متيزهم الأك�دميي، والتزامهم الوطني اأي�س�.

و�سمت �سفح�ت املجلة اأخب�ر الكلية واأن�سطته� الداخلية وم�س�رك�ته� اخل�رجية وم� مت عقده من ندوات وور�ض 
عمل خالل ف�سل اخلريف، ومن اأهم م� اهتمت به انتخ�ب هيئة اإدارية لن�دي اأع�س�ء هيئة التدري�ض يف الكلية لأول 
مرة، وتد�سني ال�س�لون الثق�يف للن�دي، وغري ذلك، مب� هو ت�أكيد ل�سعي الكلية الدائم خللق الأجواء املالئمة لعمل 

اأك�دميي/ع�سكري حيوي، متنّوع وعميق يحقق اأهداف املوؤ�س�سة ب�أعلى نق�ط من الكف�ءة والتميز.

و قبل اخلت�م ج�ءت ا�سرتاحة العدد وقفة مكتنزة ببه�ء الرتاث وعبقه جّلله� تن�ول احل�سور العميق لالأديب 
العربي املفكر عبد اهلل بن املقّفع.

اأم� اخلت�م امل�سك فلوح�ت ال�سرف والتميز تكرميً� للمتفوقني يف قوائم الكلية الثالث :

 )ق�ئمة ق�ئد الكلية، وق�ئمة ق�ئد جن�ح التدريب، وق�ئمة عميد ال�سوؤون الأك�دميية(.

وهكذا تتقدم جملة كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية كل مرة خطوات اإىل الأم�م م�س�يرة فعل الت�ألق الطموح 
الري�دة،  ، وجت�سيدا للتزام   التي تخو�سه�  املن�ف�سة  تعبريًا عن روح  واملن��سط،  الربامج  الدائم يف كل  والتجدد 

م�س�همة نوعية يف رفد م�ستقبل الدولة مب� ين��سب ح�سوره� الف�عل على امل�ستويني الإقليمي والدويل .
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موضوع  العدد

���ش��م��و الأم�����ر ُي�����ش��ّرف ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ع��ا���ش��رة

ال�سمو  �س�حب  حل�سرة  كرميني  وح�سوٍر  برع�يٍة 
املفدى،  البالد  اأمري  ث�ين  اآل  بن حمد  ال�سيخ متيم 
علي  بن  حمد  الركن/  اللواء  �سع�دة  وبح�سور 
الركن  واللواء  الدف�ع،  ل�سوؤون  الدولة  وزير  العطية 
الأرك�ن،  رئي�ض  الغ�من  �س�هني  بن  غ�من  طي�ر/ 
وقي�دة الكلية، وال�سب�ط والأ�س�تذة، وعدد كبري من 
اأحمد بن  واأه�يل اخلريجني، حتتفل كلية  ال�سيوف 
حممد الع�سكرية بتخريج الدفعة الع��سرة يف ين�ير 
2015م، والتي يبلغ عدده� )92( خريجً�؛ موزعني 
حيث  ب�لكلية؛  املختلفة  العلمية  التخ�س�س�ت  على 
كل  تخ�س�ض  ح�سب  البك�لوريو�ض  درجة  ُمنحوا 
واملح��سبة،  الأعم�ل،  واإدارة  )الق�نون،  يف  منهم 

ونظم معلوم�ت احل��سوب(. 
املتت�لية  دفع�ته�  بتخريج  الكلية  ا�سّطالع  وي�أتي 
وجميع  قي�دته�  به�  توؤمن  التي  لروؤيته�  جت�سيدًا 
اأن   وهي:  وموؤ�س�س�ته�،  الدولة  وتدعمه�  من�سوبيه� 
ت�سبح كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية من بني اأف�سل 
الكلي�ت الع�سكرية ذات التخ�س�ض الأك�دميي، واأن 
توؤدي الدور الوطني املنوط به� وفًق� للروؤية ال�س�مية 

يف اإن�س�ئه� وتطويره�.
      كم� ي�أتي هذا احلر�ض على ح�سد كل الط�ق�ت 
املتت�لية؛  الدفع�ت  هذه  تخريج  يف  والإمك�ن�ت 
اإعداد  على:  تن�ض  التي  الكلية  لر�س�لة  حتقيقً� 
علميً�  ت�أهياًل  موؤهلة  ع�سكرية  وطنية  كف�ءات 
الع�سكرية  القط�ع�ت  احتي�ج�ت  ل�سد  وع�سكريً� 
فيه�..  الأداء  م�ستوى  وتطوير  املختلفة،  والأمنية 
كف�ءات  ملتزمة..  قي�دية  �سخ�سية  ذات  كف�ءات 
اأي:  ب�سكل متميز..  لأداء وظيفة مهنية متخ�س�سة 

اإعداد )�س�بط موؤهل(.

�سُت�سخ  الع��سرة  الدفعة  هذه  بتخريج  اأنه  �سك  ول 
ووزارة  امل�سلحة  قواتن�  اإىل  وفتية  جديدة  دم�ء 
اكتملت  وقد  ب�لدولة.  الأمنية  والأجهزة  الداخلية 
التي  للدفع�ت  الأوىل(  )الع�سرية  الدفعة  بهذه 

تخرجت يف كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية. 
الركن/  اللواء  �سع�دة  املن��سبة  هذه  وقد حتدث يف 
الدف�ع،  ل�سوؤون  الدولة  وزير  العطية  علي  بن  حمد 
الطيبة  املن��سبة  هذه  اأن  فيه  �سك  ل  بقوله:"مم� 
بتخريج  نحتفل  ونحن  و�سرورًا،  فرحً�  قلوبن�  متالأ 
الدفعة الع��سرة يف كلية اأحمد بن حممد الع�سكربة، 
والأجهزة  القطرية  امل�سلحة  قواتن�  اإىل  وان�سم�مه� 
به  تتزود  زاد  خري  له�  ليكونــــوا  ب�لدولة؛  الأمنية 
من  متميـــزة  بكف�ءات  اجل�س�م  مه�مه�  اإجن�ز  على 
املع�يري  اأرقى  وفق  وتعلموا  تدربوا  الذين  ال�سب�ط 

الع�سكرية والأك�دميية. 
هذه  تخريج  يف  الأوىل  بع�سريته�  الكلية  حتتفل  واإذ 
الدفعة الع��سرة لُتكمل ِعقــَْده� الأول من اخلريجني؛ 
لتعلم  ف�إنه�  مزهوًة مب� فعلت، �س�خمًة مب� �سنعت، 
علم اليقني اأنه م� ك�ن لهذا الإجن�ز اأن يتحقق بهذا 
القدر من التميـــز والإتق�ن والإخال�ض والتف�ين لول 
�س�حب  ح�سرة  ل�سيدي  والكرمية  الدائمة  الرع�ية 
البالد  اأمري  ث�ين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�ســـمو 
املفدى – حفظه اهلل تع�ىل– حيث يتعهد  �سموه هذا 
ال�سرح برع�يته الكرمية ومت�بعته الدقيقة ؛ ليحقق 
�ل يف خدمة القوات امل�سلحة  غ�يته النبيلة ودوره الفعَّ
الأمم  م�س�ف  اإىل  وتقدمه�  القطرية  الأمة  وبن�ء 

الرائدة يف املنطقة وعلى ال�سعيد الدويل. 
ويف اإط�ر هذه املن��سبة الطيبة، اإنن� لعلى ثقة كبرية 
به   تنه�ض  وتخطيط   تفكري  ثمرة  هو  اأُجنز  م�  اأن 

روؤية  عينيه�  ن�سب  و�سعت  التي  الكلية  هذه  قي�دة 
والتميز  الري�دة  حتقيق  اأهمية  على  توؤكد  طموحً� 
واألَّ تتخلف  يف هذه املنطقة وعلى ال�سعيد الع�ملي، 
الع�سكري  املج�لني:  والتحديث يف  التقدم  ركب  عن 
ط�قة  تدخر  اأو  جهدًا  توؤخر  مل  حيث  والأك�دميي؛ 
من اأجل تزويدكم ب�أحدث فنون التدريب الع�سكري، 
واأكرثه� حداثًة وتطورًا  الأك�دميية  وب�أرقى اخلطط 
وتن��سبً� مع روؤية الكلية ور�س�لته�. وواقع كلية اأحمد 
الع�سكرية لي�سهد على هذا القدر الكبري  بن حممد 
حتديثً�  ك�فة؛  من�حيه�  يف  والنهو�ض  التطور  من 
للخطط  وتطويرًا  الع�سكري،  التدريب  لربامج 
الأ�س��سية  البنية  يف  وتو�سعً�  وتقدمً�  الأك�دميية، 
للكلية من مي�دين للتدريب وق�ع�ت درا�سية وو�س�ئل 
تعليمية  وبيئة  ع�مة  عمرانية  ومرافق  تعليمية 
متك�ملة من حيث : اخلطط ، والربامج، واملقررات 
وغريه�  التدري�سية...،  والكف�ءات  الدرا�سية، 
ب�لعمل  الكبري  اجلهد  لهذا  ي�سهد  مم�  الكثري؛ 
والتف�ين من اأجل رفعة هذه الكلية وتقدمه�، بعزمية 

ومتيز دائمني.  
بن  غ�من  طي�ر/  الركن  اللواء  ل�سع�دة  ك�ن  كمـــ�   
بهذه  مهمة  كلمة  الأرك�ن،  رئي�ض  الغ�من  �س�هني 
ن�سهد  ونحن  ال�سرور  فيه�:"ميلوؤن�  ق�ل  املن��سبة، 
اليوم تخرج الدفعة الع��سرة من طالب كلية اأحمد 
م�سٍن  لعمٍل  طيبًة  ثمرًة  الع�سكرية،  حممد  بن 
وجهد �س�ق واإخال�ض متف�ٍن وجودة يف الأداء حتقق 
الأهداف. كل ذلك وف�ًء ب�لعهد وخدمًة لوطٍن نحمله 
لتعزيز  ط�قة  من  اأوتين�  م�  بكل  ون�سعى  قلوبن�  يف 
واملجد.  العزة  وحم�فل  ال�سرف  لوحة  يف  مواقعه 
نهنئكم �سب�بن� اخلريجني ونهنئ ع�ئالتكم الكرمية 
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من  اإليه  و�سلتم  م�  وعلى  ومتيزكم  جن�حكم  على 
وال�سرطية  الع�سكرية  املج�لت  يف  وكف�ءة  ت�أهيل 

والأك�دميية.
والعرف�ن  ال�سكر  اآي�ت  اأ�سمى  نرفع  املن��سبة  وبهذه 
بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ح�سرة  مق�م  اإىل 
اآل ث�ين اأمري البالد املفّدى، حفظه اهلل، على  حمد 
واإىل  والكرم.  ال�سخ�ء  بكل  للكلية  ال�س�مية  رع�يته 
ث�ين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  الوالد  الأمري  �سمو 
حفظه اهلل؛ مل� ن�لته الكلية على يديه الكرميتني من 
رع�ية وعن�ية ك�نت� م�سدر اإله�م للكلية نحو التطوير 
الدولة  وزير  ل�سع�دة  ال�سكر  ون�سجل  الأداء.  وح�سن 
الكلية؛  جن�ح�ت  ومت�بعته  لدعمه  الدف�ع؛  ل�سوؤون 
حتى ترتقي وجتّود يف الأداء و�سوًل اإىل اأعلى م�ستوى 

من اجلودة والكف�ءة".
    وقد وجه �سع�دة رئي�ض الأرك�ن �سكره وتقديره اإىل 
ب�ن�سرام  اليوم  نحتفي  بقوله:"اإنن�  الكلية  من�سوبي 
من  جديد  عقد  وبداية  اخلريجني  ُدَفع  من  عقد 
�سكر  فتحية  ب�قتدار؛  املوؤهلني  الأكف�ء  خريجين� 
وتقدير لكل منت�سبي كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية 
ومر�سحني  ومدربني  واأ�س�تذًة  و�سب�طً�  قي�دًة 
م�سهود،  وعط�ء  جهد  من  يبذلونه  مل�  وموظفني؛ 
اأبط�ًل حقيقيني، نك�سب بهم �سب�بً�  ليكون خريجون� 
لتحقيق  �س�عني  وطنهم،  خدمة  يف  يتف�نون  موؤهلني 

عزته وجمده وكرامته.
الركن/  العميد  �سع�دة  اأ�س�د  نف�سه  ال�سي�ق  ويف 
بن حممد  اأحمد  كلية  ق�ئد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد 
يوم  بقوله:"اإنه  العزيزة  املن��سبة  بهذه  الع�سكرية 
نخبة  فيه  ين�سم  الفتية..  كليتن�  اأي�م  من  جديد 

والعط�ء  البذل  م�سرية  اإىل  الوطن  �سب�ب  خي�ر  من 
حتتفل  حيث  العزيز.  وطنن�  تراب  عن  والدف�ع 
الدفعة  بتخريج  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية 
اإىل  وفتية  جديدًة  دم�ًء  به�  لت�ســــخ  )الع��سرة(؛ 
الأمنية  والأجهزة  الداخلية  ووزارة  امل�سلحة  قواتن� 
بتوجيه  الكلية  ِحْر�ض  وليزال  ك�ن  وقد  ب�لدولة. 
ل  توؤهِّ اأن  على  الر�سيدة،  القي�دة  من  �س�مية  ورع�ية 
الع�سكري  بجن�حيهم�  واملعرفة؛  ب�لعلم  خريجيه� 
والكف�ءة  التدريب  درج�ت  وب�أعلى  والأك�دميي، 
الوطن  ليكونوا م�س�ركني ف�علني يف خدمة  واملهنية؛ 
وازده�ره واحلف�ظ على تق�ليده الرا�سخة بعون اهلل 

تع�ىل.
كم� اأ�س�ر �سع�دة ق�ئد الكلية اإىل اأن:"احتف�ل الكلية 
فه�هي  ومهمً�؛  جديدًا  بعدًا  يكت�سب  الع�م  هذا 
الع�سرية الأوىل للدفع�ت التي تخرجت يف كلية اأحمد 
بن حممد الع�سكرية، و�سيكون له� م� بعده� اإن �س�ء 
اهلل. وبقدر م� يرتك ذلك يف نفو�ض جميع من�سوبي 
بثمرات  وافتخ�ر  �سع�دة  من  وخريجيه�  الكلية 
جهودهم طيلة ال�سنوات امل��سية من م�سرية الكلية، 
ِعَظم  م�ست�سعرين  يجعلهم  القدر  هذا  وبنف�ض  ف�إنه 
اجلهــــد  موا�سلة  على  والإ�سرار  بهم  املنوط  الدور 
والعمــــل بال كلــل يف ق�دم الأيـــ�م؛ تطويرًا وجتويـــدًا 
والتطلع  والأك�دميية،  الع�سكرية  والربامج  للخطط 
وذلك  ال�سعد،  ك�فة  على  الرتق�ء  من  املزيد  نحو 
ال�س�مية  والتوجيه�ت  الكرمية  الرع�ية  ظالل  حتت 
اآل  ال�سيخ متيم بن حمد  ال�سمو  من ح�سرة �س�حب 
فر�سة  وهي  اهلل.  حفظه  املفدى،  البالد  اأمري  ث�ين 
اأ�سمى  اهلل،  حفظه  �سموه  مق�م  اإىل  لرنفع  نغتنمه� 

اآي�ت ال�سكر والمتن�ن، ونع�هده على امل�سي ُقُدمً� يف 
طريق الإجن�ز والعمل الدوؤوب. ويقت�سي الواجب اأن 
الأمري  �سمو  اإىل  والعرف�ن  ال�سكر  اآي�ت  اأ�سمى  نرفع 
اهلل؛  حفظه  ث�ين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  الوالد 
فقد ك�نت ن�س�أة الكلية وحتديد ر�س�لته� ثمرًة طيبًة 

لروؤيته الر�سيدة وقراره ال�سديد.   
وال�سكـــر  ب�لتقديــــر  اأتقــــدم  اأن  وي�سعدنـــي    
الدف�ع؛  ل�سوؤون  الدولة  وزير  �سع�دة  اإىل  املتجددين 
تقوم  اأن  اأجل  من  امل�ستمرة  ومت�بعته  املوفور  لدعمه 

الكلية مبه�مه� على الوجه الأكمل. 
رئي�ض  �سع�دة  اإىل  مو�سولن  والتقدير  وال�سكر 
وِحْر�ض  ب�لكلية  اهتم�م  من  يوليه  م�  على  الأرك�ن؛ 
كم�  املختلفة.  واأن�سطته�  ر�س�لته�  توؤدي  اأن  على 
الداخلية  وزارة  اإىل  والتقدير  ب�ل�سكر  اأتقدم 
الدولة،  يف  املوؤ�س�س�ت  وخمتلف  الأمنيـــة  والأجهزة 
على م� ُتبديه من اهتم�م كبري ب�آف�ق التع�ون املثمر 
يف  واأجدين  الكلية.  ر�س�لة  اإجن�ز  �سبيل  يف  واملمتد 
هذه املن��سبة �سعيدًا بتقدمي التهنئة لأبن�ئي خريجي 

الدفعة الع��سرة. 
واأغتنم هذه الفر�سة لأ�سّد على اأيديهم؛ ليحر�سوا كل 
احلر�ض على اأن يكونوا دائمً� عند ح�سن ظن وطنن� 
ال�ستـــعداد  اأهبة  وعلــــى  فيهم،  وثقته�  وقي�دتن� 
املتوا�سل والتف�ين يف اأداء الواجب؛ وف�ًء حلق الوطن 
الواعد.  م�ستقبله  وبن�ء  نه�سته  واإ�سه�مً� يف  عليهم، 
جميع  اإىل  اجلزيل  ال�سكر  اأقدم  اأن  يل  ويطيب 
واملدربني  والأ�س�تذة  ال�سب�ط  من  الكلية،  من�سوبي 
من  يبذلونه  مب�  والإ�س�دة  فيه�،  والع�ملني  والأفراد 

جهد يف اأداء مه�مهم بعزمية وهمة ع�لية.
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وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع: ما كان لهذا 
الإجناز اأن يتحقق بهذا القدر من التميز 

لول الرعاية الكرمية ل�شمو المر

رئي�س الأركان: هذا التخريج ثمرًة طيبًة 
لعمٍل م�شٍن وجهد �شاق واإخال�س متفاٍن 

وجودة يف الأداء

قائد الكلية: هذا يوم جديد من اأيام كليتنا 
الفتية.. ين�شم فيه نخبة من خيار �شباب 

الوطن اإىل م�شرة البذل والعطاء



حممد  بن  اأحمد  كلية  نظمت   2015/1/14 بت�ريخ 
العميد  ح�سره  الث�ين،  اخلريجني  ملتقى  الع�سكرية 
والدكتور  الكلية،  ق�ئد  النعيمي  اأحمد  حمد  الركن 
الأك�دميية  ال�سوؤون  عميد  اخل�طر  ن��سر  بن  خ�لد 
ب�لكلية، وجمع كبري من خريجي الكلية، وذلك بهدف 
واإطالعهم  واخلريجني  الكلية  بني  التوا�سل  تدعيم 
على التطورات التي و�سلت اإليه� الكلية خالل الفرتة 

الأخرية، وال�ستف�دة من اأفك�رهم وروؤاهم.
حمد  الركن  العميد  ق�ل  امللتقى  ب�فتت�ح  كلمته  ويف 
اأحمد النعيمي، ق�ئد كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية، 
خريجني  اإعداد  يف  متميزًا  جهدًا  بذلت  الكلية  اإن 
يف  الكف�ءة  م�ستوي�ت  ب�أعلى  متقنً�  رفيعً�  اإعدادًا 
وذلك  والأك�دميية،  وال�سرطية  الع�سكرية  العلوم 
وموؤهلة  ملتزمة  قي�دية  �سخ�سي�ت  اإعداد  بغر�ض 
�سوف  الكلية  اأن  موؤكدًا  والعلوم،  املع�رف  ب�أحدث 
تتطلع مب�سوؤوليته� الكبرية جت�ه الوطن العزيز وجت�ه 
القوات امل�سلحة القطرية والأجهزة الأمنية، و�سوف 
التطور  على  احلر�ض  درج�ت  اأعلى  يف  دائمً�  تكون 
النوعي لطالبه� وخريجيه� علمً� ومعرفة وتدريبً� يف 
ظل الرع�ية الكرمية والدائمة من قي�داتن� الر�سيدة 

لهذه الكلية الواعدة بنه�سته� وري�دته� يف املنطقة.
تخريج  ن�ستعد حلفل  الآن  اأنن�  الكلية  ق�ئد  واأ�س�ف 
لهذه  وتدعيمً�  اأي�م،  عدة  بعد  الع��سرة  الدفعة 
الروؤية، فال يخفى عليكم اأن الكلية يف �سنوات قليلة 

كبريًا  تطورًا  �سهدت  قد  الأخرى  ب�ملوؤ�س�س�ت  قي��سً� 
وتدريبيً�  ع�سكريً�  عديدة  م�ستوي�ت  على  وكمً�  كيفً� 
واأك�دمييً�، موؤكدة حر�سه� الأكيد على مواكبة اأحدث 
التطورات العلمية والأك�دميية، ويف هذا الإط�ر فقد 

�سهدت البنية الأ�س��سية يف الكلية نه�سة كبرية. 
ان�س�ء  مت  اأنه  اإىل  النعيمي  الركن  العميد  واأ�س�ر 
وفتحت  املتطورة  التجهيزات  ب�أف�سل  حديثة  مب�ٍن 
من  نخبة  ا�ستقط�ب  ومت  جديدة،  تخ�س�س�ت 
والربامج  اخلطط  تطوير  ومت  املتميزين  الأ�س�تذة 
اتف�قي�ت  عقد  وجرى  والع�سكرية،  الأك�دميية 
املن�ظرة  والكلي�ت  اجل�مع�ت  مع  م�سرتك  تع�ون 
الكلية  ت�سهم  حتى  وذلك  وخ�رجه�،  الدولة  داخل 
يف حتقيق ر�س�لته� على الوجه الأكمل، وانن� نطمح 
وتخطيطً�  تدريبً�  الأر�ض  على  عملن�  خالل  من 
وتطويرًا اأن تكون الكلية رائدة ومرموقة يف م�س�ف 
الكلي�ت املتطورة على امل�ستوي�ت اخلليجية والعربية 
والإقليمية. وق�ل ق�ئد الكلية اإن املوؤ�س�س�ت الع�سكرية 
املتميزين،  بخريجيه�  عظيمة  تكون  اإمن�  العظيمة 
وب�لت�يل ف�إن الكلية عظيمة بخريجيه� لنهم ميثلون 
مواقع  ك�ن  اأينم�  للكلية  وم�سيئً�  م�سرفً�  امتدادًا 

هوؤلء اخلريجني وبهم من�سي اإىل الأم�م.
 وق�ل العميد الركن حمد اأحمد النعيمي اإنن� نغتنم 
والتقدير  ال�سكر  اآي�ت  اأ�سمى  لرنفع  الفر�سة  هذه 
ال�سمو  �س�حب  ح�سرة  �سيدي  مق�م  اإىل  والعرف�ن 

املفدى  البالد  اأمري  ث�ين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 
واإىل �سع�دة وزير الدولة ل�سوؤون الدف�ع واإىل �سع�دة 
رئي�ض اأرك�ن القوات امل�سلحة على رع�يتهم الكرمية 
وموؤكدين  العهد  للكلية جمددين  املتوا�سل  ودعمهم 
اجلهد  كل  وب�ذلني  احلبيب  ولوطنن�  لهم  الولء 
الرا�سخ  وح��سره�  الكلية  نه�سة  من  مزيد  نحو 

وم�ستقبله� الواعد يف املنطقة عربيً� واقليميً�.
على  اخلريجني  اإىل  ب�ل�سكر  الكلية  ق�ئد  وتقدم 
ح�سورهم مللتقى اخلريجني الث�ين، متمنيً� ا�ستمرار 

التوا�سل مع اخلريجني من اأجل خدمة الوطن.
ن��سر  بن  خ�لد  الدكتور  اأكد  ب�مللتقى  ورقته  ويف 
اأن  ب�لكلية،  الأك�دميية  ال�سوؤون  عميد  اخل�طر 
الكلية تبحث دائمً� العديد من الأفك�ر التي ت�س�عد 
قدر  اأعلى  حتقيق  ل�سم�ن  به�  العمل  تطوير  على 
اأحمد  كلية  اأن  اإىل  واأ�س�ر  للخريجني.  امله�رات  من 
تهتم  التي  القليلة  الع�سكرية  الكلي�ت  بن حممد من 
اأن  اإىل  ولفت  والع�سكري.  الأك�دميي  ب�لعن�سرين 
كبري  ب�سكل  الأك�دميي  ب�لعن�سر  الكلية  اهتم�م 
يف  وحمليً�  دوليً�  املعتمدة  املع�يري  على  واعتم�ده� 

هذا ال�س�أن.
اجل�نب  بني  م�ستمر  تن�سيق  وجود  اإىل  واأ�س�ر 
حر�ض  اإىل  لفتً�  الأك�دميي،  واجل�نب  الع�سكري 
الكلية على تقدمي برامج مميزة واللتزام ب�ملع�يري 
روؤية  وجود  اإن  اخل�طر  الدكتور  وق�ل  الأك�دميية. 

حت��ت �شع���ار »تعزي��ز النتم��اء وحتقي���ق التوا�ش��ل«

الكلي���������ة تنظ����������م ملتق���������ى اخلريجي���������ن الثان�����������ي

ق���ائ���د ال��ك��ل��ي��ة: ت��ف��ت��خ��ر ال��ك��ل��ي��ة ب��خ��ري��ج��ي��ه��ا لأن���ه���م مي��ث��ل��ون ام�����ت�����دادًا م�����ش��رف��ًا وم�����ش��ي��ئ��ًا ل��ه��ا اأي���ن���م���ا ك��ان��وا
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وا�سعة لدى الكلية ملواكبة التطورات واملن�هج الع�ملية 
وهذه الروؤية مبث�بة عملية م�ستمرة هدفه� اأن ت�سبح 
و�سدد  الع�سكرية.  الكلي�ت  اأف�سل  �سمن  الكلية 
م�سروع  ي  َتَبنِّ �سرورة  على  اخل�طر  خ�لد  الدكتور 
م�ستقبلي لتكوين ك�در تدري�سي اأك�دميي ح��سل على 
الكلية،  خريجي  من  والدكتوراه،  امل�ج�ستري  درجتي 
والت�أكيد على تنفيذ برامج للتدريب العملي للطالب 
بتخ�س�س�تهم  العالقة  الع�سكرية ذات  الوحدات  يف 
التج�رب  من  وال�ستف�دة  والأك�دميية  الع�سكرية 
الن�جحة يف هذا ال�س�أن. واأكد اأهمية مراجعة مع�يري 
القبول يف الكلي�ت الع�سكرية للرتكز على ُبْعِد الكف�ءة 
اإمك�نية  ومدى  والبدين،  العلمي  التميز  واإمك�ني�ت 
ال�ستف�دة من املع�يري املطبقة يف اجل�مع�ت املتميزة 

التي لديه� خربة يف هذا املج�ل
بن  خ�لد  الدكتور  ق�ل  له  �سحفية  ت�سريح�ت  ويف   
اإن  للكلية  الأك�دميية  ال�سوؤون  عميد  اخل�طر  ن��سر 
الهدف من تنظيم ملتقى اخلريجني الث�ين يف كلية 
دائم  توا�سل  ايج�د  هو  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 
بني اخلريجني والكلية لإطالعهم على التطور الذي 
اخلطط  يف  معهم  التن�ق�ض  ويتم  الكلية  يف  يحدث 
وتو�سي�تهم،  مقرتح�تهم  اإىل  وال�ستم�ع  الدرا�سية 
هذه  عرب  اخلريجني  اأفك�ر  من  ن�ستفيد  ونحن 
خريجي  اأن  اخل�طر  الدكتور  واأ�س�ف  امللتقي�ت. 
الكلية موزعون على جه�ت خمتلفة يف املجتمع، ومهم 
جدًا ب�لن�سبة لن� على م�ستوى املع�يري الأك�دميية ان 
نتوا�سل مع اخلرجني ون�أخذ براأيهم يف العتم�دات 

الأك�دميية ونتمنى ان نحر�ض على اق�مة هذا امللتقى 
�سنويً�.  وق�ل: اإن »اأحمد بن حممد الع�سكرية« تطبق 
متنح  حيث  الع�مل،  يف  الأك�دميية  املع�يري  اأف�سل 
الكلية �سه�دات معتمدة من املجل�ض الأعلى للتعليم، 
داخل  ج�مع�ت  مع  متميزة  عالق�ت  للكلية  اأن  كم� 
قطر وخ�رجه�، ودائمً� خططه� وبراجمه� تراجع من 
ج�نب هذه اجل�مع�ت، ونحن ن�ستفيد من مقرتح�تهم 
وتو�سي�تهم حول هذه الربامج، ولذلك نحن نحر�ض 

على اأن نطبق اأف�سل املع�يري الأك�دميية.
عن  ال�سليطي  العزيز  عبد  ركن/  املقدم  وحتدث 
ال�سنوات  الكلية خالل  التي �سهدته�  التطورات  اأبرز 
امل��سية، وقد ركز يف حديثه عن التطورات النوعية 
التي حدثت يف برن�مج التدريب الع�سكري من خالل 
هري�ست  �س�نت  ج�معة  من  متميز  فريق  اإ�سراف 
التي حدثت  الجن�زات  اإىل  اأ�س�ر  كم�  الربيط�نية.  
املقررات  حتديث  وعن  للكلية،   التحتية  البنية  يف 
ح�سلت  التي  التغريات  مع  تتن��سب  التي  الع�سكرية 
امل�ستقبلية  الروؤية  اإىل  �سي�دته  اأ�س�ر  كم�  الكلية،  يف 
الق�دمة  ال�سنوات  اإجرائه� خالل  املنتظر  للتو�سع�ت 
ترقى  والتي  العملية،  التدريبية  ب�لحتي�ج�ت  لتفي 
مب�ستوى خريجي الكلية اىل م�ستوى خريجي الكلي�ت 

الع�ملية والقليمية املن�ظرة.
خمي�ض  الرائد  األق�ه�  ب�مللتقى  للخريجني  كلمة  ويف 
ب�لكلية  الث�نية  الدفعة  خريجي  من  املريخي  حممد 
اإن  الداخلي »خلوي�«، ق�ل:  الأمن  ومن من�سوبي قوة 
ت�ستحق  ومتميزة  رائدة  فكرة  هو  اخلريجني  ملتقى 

التقدير والتحية، م�سريًا اإىل اأن الكلية هي مك�ن غ�ل 
على قلوبن� امدن� بزاد تدريبي وعلمي ومعريف اأهلن� 

مب� و�سلن� اليه اليوم من قيمة وخربة. 
وتوجه الرائد املريخي ب��سم اخلريجني ب�ل�سكر اإىل 
فخر  موؤكدًا  امللتقى،  على  والق�ئمني  الكلية  قي�دة 
الذي  وثمرته�  الكلية  هذه  اأبن�ء  ب�نهم  اخلريجني 
تبلور واقعً� يزهو بوطنه ويزهو وطنه به. واأ�س�ر اإىل 
بخريجيه�،  مميزة  العريقة  الع�سكرية  الكلي�ت  اأن 
كم� ان اخلريجني املتميزين يتميزون بتميز ال�سرح 

الذي تخرجوا منه.
الطالب  بني  مفتوحة  نق��سية  حلقة  اللق�ء  و�سهــــد 
و�س�رك  الأ�س�تذة  من  وعدد  واخلريجني  احل�ليني 
ن��سر  خ�لد  والدكتور  النعيمــي  العميد  احلوار  يف 
مط�لب  بحث  النق��سية  احللقة  وتن�ولت  اخل�طر.  
ق�سم  الكلية  يف  يكون  ب�أن  اخلريجني  من  العديد 
النعيمي  العميد  من  كل  اأكد  وقد  العلي�  للدرا�س�ت 
تخريج  للكلية،  الأول  الهدف  اأن  اخل�طر  والدكتور 
وتكون  والت�أهيل  الكف�ءة  من  ع�ل  قدر  على  �سب�ط 
الأجهزة  جميع  مع  التع�مل  على  القدرة  لديهم 
وهذا  الكف�ءة،  من  ع�ل  بقدر  الع�سكرية  واملعدات 
يف  الع�سكرية  الكلي�ت  جلميع  اأ�س��سي  هدف  الأمر 
العميد  ولفت  ع�سكريً�.  املتقدمة  الع�مل  دول  معظم 
القي�دة  راأت  اذا  م�  ح�لة  يف  انه  اإىل  النعيمي 
اأمت  الكلية �ستكون على  الق�سم ف�إن  ا�س�فة مثل هذا 
يف  يرغب  مل  من  انه  اإىل  لفت�  لذلك،  ال�ستعداد 

ا�ستكم�ل درا�سته العلي� التوجه اإىل كلية جوع�ن.
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الدكتور خالد اخلاطر: حتر�س الكلية على 
تقدمي برامج متميزة والإلتزام باملعاير 

الأكادميية املتعارف عليها عامليًا

املقدم ركن عبد العزيز ال�شليطي:

الكلية تخطو نحو م�شتقبل م�شرق بروؤى 
وا�شحة وخطط مدرو�شة

الرائد خمي�س املريخي:

 ملتقى اخلريجني هو فكرة رائدة ت�شتحق 
التقدير والتحية



بن  الركن حمد  اللواء  �سع�دة  وبح�سور  رع�ية  حتت 
الدف�ع نظمت كلية  ل�سوؤون  الدولة  العطية وزير  علي 
 19 املوافق  الثنني  يوم  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 
ين�ير 2015  حفال لتوزيع �سه�دات التخرج ملر�سحي 
عددهم  الب�لغ  الكلية  منت�سبي  من  الع��سرة  الدفعة 
الع�سكرية  العلوم  دبلوم  دورة  وخريجي  مر�سح�   92

للج�معيني رقم 1 الب�لغ عددهم 9 مر�سحني. 
بن  غــ�من  طي�ر  الركن  الــلــواء  �سع�دة  احلفل  ح�سر 
وكب�ر  امل�سلحة  القوات  اأركــ�ن  رئي�ض  الغ�من  �س�هني 
الق�دة بفروع ووحدات القوات امل�سلحة. كم� ح�سره 

عدد كبري من اأولي�ء اأمور واأ�سدق�ء املر�سحني. 
العطية  علي  بن  حمد  الركن  اللواء  �سع�دة  ق�م  ثم 
رئي�ض  الغ�من  �س�هني  بن  الركن غ�من  اللواء  و�سع�دة 
بن  حمد  الــركــن  والعميد  امل�سلحة  الــقــوات  اأركـــ�ن 
على  ال�سه�دات  بتوزيع  الكلية  ق�ئد  النعيمي  اأحمد 
مر�سحي الدفعة الع��سرة وخريجي دورة دبلوم العلوم 

الع�سكرية للج�معيني رقم 1. 
اخلطوة الأوىل للنجاح

حم�د  بن  ن��سر  �س�بط  املر�سح  الدفعة  اأول  واألقى 
النعيمي من �سلطنة عم�ن ال�سقيقة كلمة اخلريجني 
الدولة  وزير  �سع�دة  من  بكل  بدايته�  يف  رحب  التي 
ل�سوؤون الدف�ع و�سع�دة رئي�ض اأرك�ن القوات امل�سلحة 

كلية  ق�ئد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  الركن  والعميد 
كبري  �سرف  انه  موؤكدا  الع�سكرية،  حممد  بن  اأحمد 
اأن يقف يف هذا املق�م ليلقي الكلمة ني�بة عن زمالئه 
اخلريجني معربًا فيه� عن كل مع�ين ال�سكر والعرف�ن 

لكل من اأت�ح له هذه الفر�سة. 
"اأنه�  زمالئه  ني�بة عن  الع��سرة  الدفعة  اأول  واأعلن 
النج�ح  طريق  على  الأوىل  اخلطوة  واأنــهــ�  البداية 
بعد تخرجن�  الكلية  اأ�سوار  التي نخطوه� خ�رج  تلك 
وثمن  بــ�هلل  والإميـــ�ن  والعلم  ب�لن�سب�ط  م�سلحني 
مث�ل  خري  كنتم  ق�ئال:  الكلية  و�سب�ط  قي�دة  جهود 
الأعلى،  واملثل  القدوة  مبث�بة  لن�  وكنتم  به  ُيحتذى 
هذه  اإىل  و�سلن�  حتى  واإخــال�ــض  ب�سرب  رافقتمون� 
ال�سكر  جزيل  من�  فلكم  حي�تن�  يف  الف�رقة  اللحظة 

والثن�ء. 
وطيب  اجلــزيــل  ب�ل�سكر  اخلريجني  ممثل  وتــوجــه 
علين�  يبخلوا  مل  الذين  واملعلمني  لالأ�س�تذة  العرف�ن 
فلهم من� حق  الدرا�سة  �سنوات  ن�فع طوال  بكل علم 
ال�سكر والتقدير. كم� نتقدم اإىل مدربي الكلية الذين 
ب�لكلية  م�سريتن�  خالل  وا�سحة  ب�سم�ت  لهم  ك�نت 

بخ�ل�ض ال�سكر والعرف�ن. 
تطوير التعليم الع�صكري

وق�ل �سع�دة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير 

الدولة ل�سوؤون الدف�ع يف ت�سريح�ت �سحفية يف نه�ية 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ح�سرة  توجيه�ت  ان  احلفل: 
ال�ستثم�ر  هي  البالد  اأمــري  ث�ين  اآل  حمد  بن  متيم 
امل�سلحة  القوات  فــ�إن  املنطلق  هذا  ومن  التعليم  يف 
لتطوير  م�ستمرة  وب�سفة  ج�هدة  ت�سعى  ج�نبه�  من 
الكلية  اإن�س�ء  الع�سكري حيث �سيجري قريب�  التعليم 
معرب�  الفنية  الكلية  اإن�س�ء  �سيتم  وكذلك  البحرية 
عن اأمله اأن تظهر تلك ال�سروح التعليمية للوجود يف 

القريب الع�جل. 
واأكد اللواء العطية اأن القوات امل�سلحة ت�سعى من اأجل 
القي�دة  تريده�  حيثم�  لتكون  دائم�  قدراته�  تطوير 
الر�سيدة والوطن العزيز. وتوّجه وزير الدولة ل�سوؤون 
متمني�  وذويهم  اخلريجني  للطلبة  ب�لتهنئة  الدف�ع 
الغ�يل قطر كم� هن�أ  التوفيق يف خدمة وطنهم  لهم 
لهم  متمني�  ال�سقيقة  الــدول  ابن�ء  من  اخلريجني 

التوفيق يف حي�تهم العملية وخدمة اأوط�نهم. 
الكلية مواكبة للتطورات 

الكعبي  عبدالرحمن  عبداهلل  الركن  العميد  وقــ�ل 
الع�سكرية  حمــمــد  بــن  احــمــد  كلية  قــ�ئــد  م�س�عد 
القوات  مــن  ط�لب�   92 ت�سم  الع��سرة  الدفعة  اأن 
الأمريي  واحلر�ض  وخلوي�  الداخلية  ووزارة  امل�سلحة 
هي  �سقيقية  دول   4 مــن  ط�لب�   12 اىل  ب�لإ�س�فة 

وزي�����ر الدول������ة ل�ش�����وؤون الدف����اع يرع�����ى ح�ف��������ل 

الكلية  يف  ال��ع��ا���ش��رة  ال��دف��ع��ة  خل��ري��ج��ي  ال�����ش��ه��ادات  ت��وزي��ع 
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الكويت،  عم�ن،  �سلطنة  املتحدة،  العربية  الإمــ�رات 
جزر القمر. و�سملت الدورة تخ�س�س�ت بك�لوريو�ض 
وبك�لوريو�ض  الأعــمــ�ل  اإدارة  بك�لوريو�ض  الق�نون، 
نظم املعلوم�ت، بك�لوريو�ض املح��سبة. وك�نت مدته� 
4 اعوام حيث بداأت يف 26 �سبتمرب 2010 وتنتهي يف 
العلوم  فيه�  امل�س�ركون  در�ض  وقد   .2015 ين�ير   29
كم�  والق�نون  الأعم�ل  واإدارة  والع�سكرية  ال�سرطية 

ح�سلوا على دورتي �س�عقة وقفز مظلي. 
 واأ�س�ر العميد الكعبي اإىل اأن الكلية ت�سعى دائم� من 
التعليمية  وبراجمه�  اإمك�ن�ته�  تطوير وحتديث  اأجل 
الداخلية  ووزارة  الــدفــ�ع  وزارة  احتي�ج�ت  لتلبية 
واحلــر�ــض الأمـــريي والأجــهــزة الأمنية الأخـــرى يف 
الـــوزارات  تلك  تــطــورا يف  اأن هن�ك  واأكـــد  الــدولــة. 
بن  اأحمد  كلية  على  يتعني  ــه  واأن الأمنية  والأجــهــزة 
هذا  ومن  التطور  هذا  تواكب  اأن  الع�سكرية  حممد 
القبيل الأ�سلحة اجلديدة التي تدخل القوات امل�سلحة 
اأكف�ء  اإىل �سب�ط  الأ�سلحة حتت�ج  ان هذه  فال �سك 

للتع�مل معه�. 
كم� اأ�س�ر اإىل اأن عملي�ت التطوير يف الكلية ل تقت�سر 
اأي�س�  هن�ك  اإن  بل  فقط  الأكــ�دميــي  اجل�نب  على 
يجري  حيث  الإن�س�ئي  اجل�نب  يف  تطوير  عملي�ت 
اإ�س�يف  تعليمي  ملحق  بن�ء  اأجــل  من  ح�لي�  العمل 
من  الع�م  ون�سف  ع�م  بعد  به  العمل  ينتهي  و�سوف 
الآن ويجري اأي�س� اإن�س�ء م�سم�ر للتدريب الري��سي 
 GB الر�س��ض  ب�ل�سالح  اخل��سة  الرم�ية  ومــيــدان 
الأوملبية  احلواجز  وميدان  اليدوية  القن�بل  وميدان 
والع�سكرية. واأكد اأن كلية احمد بن حممد الع�سكرية 
امل�سلحة  القوات  يف  الأوىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هي 
�سمن  املي�دين  هــذه  كل  وجــود  ب�سرف  حتظى  التي 

من�س�آته�.  
للخريجني  التهنئة  بخ�ل�ض  الكعبي  العميد  وتقدم 
اأنهم  وقــ�ل  الوطن  خدمة  يف  التوفيق  لهم  متمني� 
اجت�زوا مرحلة مهمة يف حي�تهم العملية اإل اأن الأهم 

م� هو ق�دم.

معلومات عن الدفعة العا�صرة: 
1. امل�صرتكني بالدورة: 

تف��سيلهم  مر�سح   )92( بــ�لــدورة  امل�سرتكني  عــدد 
ك�لأتي : 

اأ . عدد )38( م/�ض ، القوات امل�سلحة .
ب. عدد )15( م/�ض ، وزارة الداخليـة .

جــــ.  عـــدد )11( م/�ـــض ، قـــوة الأمــــن الــداخــلــي 
)خلوي�(.

د. عدد )07( م/�ض ، احلر�ض الأمريي .
هـ.  عدد )09( م/�ض ، جه�ز امن الدولة .

و.  عدد )05( م/�ض ، )دولة الإم�رات(.
ز. عدد )04( م/�ض ، )دولة الكويت(.

ح. عدد )01( م/�ض ، )�سلطنة عم�ن(.
ط. عدد )02( م/�ض ، )جزر القمر(.

2. التخ�ص�صات الأكادمييــة .
اأ . بك�لوريو�ض اإدارة اأعم�ل عدد )29( مر�سح .
ب. بك�لوريو�ض الق�نــون عـــــــــدد )34( مر�سح .
جـ. بك�لوريو�ض املح��سـبة عــــدد )23( مر�سح .

 )06( عــــدد  ــومــ�ت  ــل ــع م ــظــم  ن بـــكـــ�لـــوريـــو�ـــض  د. 
مر�سح. 

3. مـدة الـدورة:
بداأت يف 2010/09/26م  �سنوات(  الدورة )4  مدة 

وانتهت يف 2015/01/29م.

4. موا�صيع الدورة .
اأ. العلوم الع�سكرية . ملن�سوبي ) وزارة الدف�ع + احلر�ض 

الأمريي + الدول ال�سقيقة وال�سديقة( 
 + الداخلية  )وزارة  ملن�سوبي   . ال�سرطية  العلوم  ب. 
قوة الأمن الداخلي) خلوي�( + جه�ز امن الدولة ( .

جـ. دورة القفز املظلي . 
د. دورة ال�س�عقة . 

الق�سم  يف  اأعــمــ�ل  اإدارة  تخ�س�ض  درا�ــســة  هــــ. 
الأك�دميي للكلية .

الأك�دميي  الق�سم  يف  الق�نون  تخ�س�ض  درا�سة  و. 
للكلية .

الأك�دميي  الق�سم  يف  املح��سبة  تخ�س�ض  درا�سة  ز. 
للكلية .

الق�سم  يف  املــعــلــومــ�ت  نظم  تخ�س�ض  ــة  درا�ــس ح. 
الأك�دميي للكلية .

05 النتيجة العامة للدورة:
الع�سكرية م�سرتكة   الأك�دميية  للنتيجة  الع�م  املعدل 

.)%70(
اأ. حت�سل عدد )04( مر�سح على تقدير ممتــــــ�ز .

جيد  تقدير  على  مر�سح   )11( عــدد  حت�سل  ب. 
جدًا. 

تــقــديــر  ــى  عــل ــح  ــس مــر� عــــدد )24(  جـــــ. حتــ�ــســل 
جيـــــــــــــد. 

د. حت�سل عدد )53( مر�سح على تقدير مقبــــــــول .
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العميد الركن
عبد اهلل عبد الرحمن حممد الكعبي
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حتــت رعــايــة �ــصــعــادة الــلــواء الــركــن حمد بن 
على العطية، مت اإقامة حفل توزيع ال�صهادات 
وقد  العا�صرة،  الدفعة  من  اخلريجني  على 

كان لنا هذه املقابلة مع اإثنني منهم :

الول على الدفعة والول فى تخ�ص�ص الأدارة 
نا�صر حمــــاد �صليمان النعيمي

ت�ريخ امليالد 1991/1/27م 
؟وكم  الث�نوية  املرحلة  فى  درا�ستك  ك�نت  اأيــن   •

ك�نت ن�سبتك؟
فى   %93 ن�سبة  على  وح�سلت  عم�ن  فى  در�ست  اأنــ� 

الث�نوية الع�مة العم�نية.
· مل�ذا ح�سرت اىل قطر؟

عم�ين  ال�سلط�ين  اجلــو  �ــســالح  اىل  تقدمت  لقد 
هن�ك  اأن  ابلغوين  �س�بطً�،ثم  مر�سحً�  به  لاللتح�ق 
فر�سة لاللتح�ق بكلية اأحمد مبنب حممد الع�سكرية 

فى قطر فجئت اىل هن�.
فى  درا�ستك  اثن�ء  فى  مالحظ�تك  اأهم  هي  • م� 

قطر؟
اهم مالحظ�تي تتمثل فى ان الكلية مليئة ب�لتحدي�ت 
اأهم� التحدي الك�دميي ممثاًل  التى رمب� يكون من 
بني  والتوفيق  الوقت  تنظيم  على  املر�سح  قــدرة  فى 
الدرا�سة  واجنــ�ز  والأكــ�دميــي،  الع�سكري  اجل�نبني 

بكف�ءة، وت�أدية المتح�ن�ت بنج�ح وتفوق.
اأهم�  ف�إنه  الع�سكري  اجل�نب  بتحدي�ت  يتعلق  وفيم� 

هو اللي�قة البدنية والتم�رين والتدريب�ت.
مقرتح�تك؟ اأهم  هي  • م� 

مثل  فيه�  الأدبـــي  اجل�نب  تنمية  الكلية  من  اأمتني 
ال�سعر والق�سة والرواية، وب�سفة ع�مة ميكن القول 
ان اجل�نب الثق�يف كله فى ح�جة اىل ت�أكيد وتعميق 
واإت�حة الفر�سة  للمواهب الأدبية فى الكلية وبخ��سة 

فى جم�ل ال�سعر العربي.
واأنت ح�مل �سيف ال�سرف؟ �سعورك  لن�  • �سف 

ل�سك اأنني �سعيد جدًا لأنني اأمثل بالدي عم�ن هن� 
ى قطر، واأن هذه املن��سبة عزيزه على قلبي ل اأن�س�ه� 
وعلين� ان نتعلم اأن �سيف ال�سرف هو حلم كل مر�سح 
ويجب الجته�د من اأجل احل�سول عليه وقد وفقني 

اهلل لذلك.

فى هذه  قوله�  تود  التى  الأخرية  الكلمة  هي  م�   •
املن��سبة؟

اأن  عليهم  اأنــه  هي  الكلية  فى  املر�سحني  لكل  اأقــول 
يعلموا بجد واجته�د من اأجل احل�سول على مبتغ�هم 
ف�مل�ستقبل لي�ض هوية واإمن� هو اإجن�ز يجب العمل من 

اأجل احل�سول علية.
كلية  فى  عم�ن  �سلطنة  بتمثيل  ت�سرفت  لقد  واأخــريًا 
الق�ئمني  جميع  واأ�سكر  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 
ومدربني  واأ�س�تذة  و�سب�ط  الكلية  قي�دة  من  عليه� 

وكل من ك�ن له ف�سل علًى بعد اهلل تع�ىل. 

الثاين على الدفعة والأول على تخ�ص�ص املحا�صبة
ح�صــن عبد الرحمن ح�صن بوج�صوم البــدر

ت�ريخ امليالد 1992/3/24م 
الث�نويه؟ فى  درا�ستك  ك�نت  • اأين 

الث�نوية  لقد تخرجت فى مدر�سة عمر بن اخلط�ب 
�سنه 2010 مبعدل %86

اخرتت كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية؟ • مل�ذا 
انه بعد تخرجي فى الث�نوية الع�مة، فقد تقدمت اىل 
ج�معة قطر وكلية اأحمد بن حممد الع�سكرية. وبعد 
تقدم  ب�أنه�  متت�ز  حممد  بن  اأحمد  كلية  علمت  ان 
وفيه�  اأك�دميية  تخ�س�س�ت  عدة  فى  البك�لوريو�ض 
اإ�س�فة  املح��سبة  وهو  فيه  اأرغــب  الذى  التخ�س�ض 
رغبتي  زادت  فقد  الع�سكري،  الدبلوم  �سه�دة  اىل 
الأهــل  م�س�ورة  وبعد  الع�سكرية  الكلية  دخــول  فــى 

وا�ستج�بة رب الع�ملني فقررت الدخول فى كلية اأحمد 
بن حممد الع�سكرية.

فى  درا�ستك  اثن�ء  فى  مالحظ�تك  اأهم  هي  • م� 
الكلية؟

يتوقعه�  التى  ب�ل�سهولة  لي�ست  الكية  فى  الدرا�سة 
حممد  بن  اأحمد  كلية  اأن  ذلــك  الن��ض؛  من  الكثري 
فال  الدرا�سية  وخلططه�  ملن�هجه�  مع�يري  لديه� 
اجل�مع�ت  فى  مثيالته�  عن  مــواردهــ�  �سعوبة  تقل 
كثريًا  اأحمد  كلية  فى  الط�لب  يلقى  لذلك  الخــرى. 
من ال�سعوب�ت لتخ�س�سه املعدل املطلوب ا�ستج�بة 
لرفعة مع�يريه� العلمية، ولعل اأهم �سعوبة فى ذلك 
هو الوقت؛ حيث يجب على الط�لب ب�لكلية اأن ين�سق 

وقته حتى يتمكن من اجتي�ز املرحلة
• م� هي اأهم املقرتح�ت التى تراه� من��سبة للكلية؟
املزيد  بفتح  حممد  بن  اأحمد  كلية  تقوم  ان  اأمتني 
من التخ�س�س�ت الأك�دميية التى تتوافق مع رغب�ت 

الطالب املختلفة.
املن��سبة؟ هذه  فى  للطالب  توجهه�  اخرية  • كلمة 

اإنني اب�رك لأخواين املر�سحني على تخريجهم. ولقد 
هو  ــع  الرب ال�سنوات  هــذه  فى  اأكــرب مك�سب ىل  كــ�ن 
ك�سب معرفتهم. واأقول لإخواين اإنه� لي�ست ال جمرد 
غ�ل  كل  لبذل  ولإخــواين  ىل  الطويل  الطريق  بداية 
من  لكل  ب�ل�سكر  اأتقدم  كم�  وطنن�.  خلدمة  ونفي�ض 
�سب�ط  من  الدفعة  تخريج  على  و�سهر  وعمل  اأ�سهم 

واأ�س�تذة ومدربني.

ح����وار م������ع اأوائ������ل الدفع�����ة العا�ش�������رة

كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية - جملة الكلية 10



األوائل المتفوقون

اأول الدفعة 
مر�ضح �ضابط

نا�سر بن حماد بن �سليمان النعيمي

الأول يف العلوم الع�ضكرية
الأول يف تخ�ض�ص اإدارة الأعمال

�ضلطنة ُعمان

ثالث الدفعة 
مر�ضح �ضابط

�سعود حممد �سعد الرقيب التميمي

الأول يف العلوم ال�ضرطية
الأول يف تخ�ض�ص القانون 

وزارة الداخلية

ثاين الدفعة 
مر�ضح �ضابط

ح�سن عبد الرحمن ح�سن بوج�سوم البدر

الأول يف تخ�ض�ص املحا�ضبة 
وزارة الدفاع
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الأطر العامة للتمرين 
الكلية الذي يجمع بني  1 - ال�ستف�دة من نظ�م 
املر�سحني من القوات امل�سلحة و احلر�ض الأمريي 
قي�دات   ، الــدولــة  – اأمــن  – خلوي�  ال�سرطة   -
احلــدث،  هــذا  تنفيذ  على  والق�ئمني  امل�ستقبل 

وذلك للتن�سيق والتع�ون بينهم� . 
1.   تعظيم مفهوم العمل اجلم�عي والرتك�ز على 
اأ�س�ض عملية مدرو�سة من خالل تكليف املر�سحني   
اأجهزة  وكل  املُجتمعية  لل�سراكة  �سين�ريو  بعمل 

الدولة يف ت�أمني فع�لي�ت ك�أ�ض الع�مل. 
عمله  جــهــة  ح�سب  كـــاًل  املــر�ــســحــني  تكليف   .2
للتنفيذ لنج�ح هذا  الإجراءات املطلوبة  بتحديد 

احلدث العظيم . مث�ل: 
مر�سح القوات امل�سلحة يقوم بعر�ض دور الوزارة 
ت�أمني  حيث  مــن  الــعــ�مل  كــ�أ�ــض  فع�لي�ت  ــنــ�ء  اأث
اجلبهة اخل�رجية وغريه� من اإجراءات الت�أمني،   
الت�أمني  اإجراءات  ال�سرطة يقوم بعر�ض  ومر�سح 
ــة وتـــ�أمـــني املــلــعــب وحتــركــ�ت  ــدول ــل ــي ل ــل ــداخ ال

املــروريــة  واحلــركــة  واجلمهور  ال�سيوف 
مع  والتن�سيق  املدين  والدف�ع 

امل�سلحة  القوات 
يف 

احلرائق الكربى وكذلك الأزم�ت الكربى .
كيفية  بعر�ض  يقوم  الدولة  اأمن  مر�سح  وكذلك   
واأهمية توافر املعلوم�ت عن امل�س�غبني واملجرمني 
من البالد املختلفة  وغريه� من اأدوار خمتلفة  مت 

عر�سه� من قبل املر�سحني اأثن�ء التمرين .
هــدف التمرين

لتنظيم  ودعمه�  وتف�عله�  الكلية  م�س�ركة   .1
نه�ئي�ت ك�أ�ض الع�مل 2022 .

بينهم لإجراءات  والتن�سيق  املر�سحني  2. تدريب 
ت�أمني فع�لي�ت افتت�ح ك�أ�ض الع�مل 2022.

3. تفعيل م�س�رات التع�ون بني الكلية وكل اأجهزة 
الدولة، وبني مر�سحي الكلية من القوات امل�سلحة 

ومن�سوبي وزارة الداخلية.
تنفيذ التمرين : 

املكان : غرفة العمليات الرئي�صية 
عقد  مت  الـــبـــدايـــة  يف   •

اجتم�ع بغرفة 

العملي�ت الرئي�سية املوحدة ،  �سم كل املر�سحني 
اخت�س��س�ت  لتحديد  التمرين  يف  امل�س�ركني 
وواجـــبـــ�ت ومــ�ــســوؤولــيــ�ت كــل جــهــة الــتــي ميثله� 

املر�سح. 
وممثل  املدين  املجتمع  ممثلي  اإىل  • ب�لإ�س�فة 
والــدور  التطوعي  العمل  اأن  ب�عتب�ر  املتطوعني 
احلكومية  غري  املنظم�ت  به  تقوم  الــذي  اله�م 
واجلمعي�ت اخلريية يف الظرف الطبيعية وكذلك 

يف الظروف غري الطبيعية .  
لعن�سر  اجلــيــد  ال�ــســتــعــداد  عــلــى  الــتــ�أكــيــد   •

املف�ج�أة الذي يربك اجلميع وخ��سة 
اأعم�ل الغ�ثة . 

سيناريو تدريبي إلجراءات تأمين افتتاح
 كأس العالم  قطر2022 

اإعداد 
1 – م �ض /  ن��سر حمد م�سفر  - القوات امل�سلحة

2 – م �ض /  ن��سر هزاع ن��سر  -  احلر�ض المريي
3 – م �ض /حممد خ�لد حممد   -  وزارة الداخلية

4 – م �ض /عبد العزيز م�سفر -   خلوي�
5 – م �ض/ ابراهيم حممد �س�هني -  امن الدوله

ا�صراف 
الدكتور / احمد الرفاعي

، وتف�عله� مع املجتمع  للعلم والن�سب�ط  القي�دي  الع�سكرية  اأحمد بن حممد  ت�أكيدًا لدور كلية 
وم�س�ركته� للجهود الوطنية املخل�سة ال�س�عية اإىل تنظيم هذا البلد الأمني نه�ئي�ت ك�أ�ض الع�مل 

لكرة القدم 2022 .
لكرة  الع�مل  ك�أ�ض  نه�ئي�ت  تنظيم  ل�سرف  والوزارات  املج�لت  كل  ال�ستعدادات يف  وتزامنً� مع 

القدم 2022  
ب�أبع�د هذه  الكلية  الواعي ملر�سحي  الإدراك  واإنطالقً� من   ، املن��سبة  لهذه  التحليلية  وب�لقراءة 

املن��سبة كونه� اأحد اأهم العن��سر التي تر�سم �سورة حل�س�رة الدولة ومدى تقدمه�.
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تنظيمية  اجـــــراءات  فــر�ــض  عــلــى  الــتــ�أكــيــد   •
وت�أمينية م�سددة. 

• الت�أكيد على ا�ستخدام وتوفري  اأحدث الو�س�ئل 
والآلي�ت جلميع القوات امل�س�ركة ب�خلدم�ت .  

امل�صوؤوليات   ، الواجبات   ( الــدفــاع  وزارة   : اوًل 
اثناء افتتاح كاأ�ص العامل ( .

وكذلك  ال�سم�ء   ت�أمني  الدف�ع  وزارة  تتوىل   •
الدف�عي  منظومة  وتفعيل  البحرية  ال�سواحل 

اجلوي. واإ�ستنف�ر جميع القوات . 
يف  املدنية   ال�سرطة  م�س�عدة  اإىل  ب�لإ�س�فة   •
ـــــ�ت الــكــربى مــثــل احلــرائــق ،  الـــكـــوارث والأزم

الأعم�ل الره�بية بجميع �سوره� واأ�سك�له�
اأحدث  ب��ستخدام  املتفجرات  على  الك�سف   •

الو�س�ئل والآلي�ت
القوات  جميع  مع  الك�مل  والتن�سيق  التدريب   •
ح�لة  يف  املــالعــب  اخـــالء  كيفية  يف  املــ�ــســ�ركــة  

حدوث ط�رئ. 
• ت�أمني م�س�در الكهرب�ء واملي�ه اأثن�ء الفع�لي�ت. 
ثانياً : وزارة الداخلية )الواجبات و امل�صوؤوليات 
كاأ�ص  افتتاح  اأثــنــاء 

العامل(.  
الــبــحــث  ادارة   •

اجلنائي : 
جـــمـــع املــعــلــومــ�ت 
ال�ـــســـتـــخـــبـــ�ريـــة و 
ـــع دائـــــــرة  ـــي ـــس ـــو� ت
جميع  يف  ال�ستب�ه 
اأمــــــ�كــــــن تـــواجـــد 
ــواء  ــس املــ�ــســجــعــني �

داخل امللعب اأو خ�رجة . والقب�ض على العن��سر 
اخلطرة  ومداهمة كل البوؤر الجرامية . 

• الأمن العام : 
اخلــدمــ�ت  بتوفري  تــقــوم  ال�سرطة  اأقــ�ــســ�م  كــل   
اأمنية  خطة  بتجهيز  وتــقــوم  الــالزمــة  الأمــنــيــة 

للحدث العظيم. 
• ادارة املرور: 

املرورية  تي�سري احلركة  اللخوي� يف  مع  التن�سيق   
�سواء قبل املب�ري�ت اأو بعد انته�ئه� وكذلك اأثن�ء 
وذلك  احل�سور  لهم  املقرر  الدول  روؤ�س�ء  و�سول 

ب�لتن�سيق مع احلر�ض المريي .
• غرفة العمليات الرئي�صة :

لكل  ت�سوير  من  الفنية  امل�س�عدات  كل  جتهيز   
الــتــحــركــ�ت وو�ــســ�ئــل اتــ�ــســ�لت لــكــل اجلــهــ�ت 

املتواجدة ب�خلدم�ت لت�أمني ك�أ�ض الع�مل . 
الأمريي  احلر�ص  وم�صوؤوليات  واجبات   : ثالثا 

اأثناء افتتاح كاأ�ص العامل .
وح�سورهم  و�سولهم  املقرر  الدول  روؤ�س�ء  ت�أمني 
 – ال�سري  – ت�أمني حترك�ت  الع�مل  ك�أ�ض  افتت�ح 
مع  الك�مل  التن�سيق  مع  ترددهم  اأم�كن  الفن�دق 
ال�سرطة وا�ستخراج ت�س�ريح خ��سة  للمتواجدين 
يف الدائرة الأوىل لروؤ�س�ء اأو ال�سخ�سي�ت اله�مه. 
الأمــــن  ادارة  ومــ�ــصــوؤولــيــات  واجـــبـــات   : رابـــعـــا 

الداخلي )خلويا ( 
الداخل  مــن  املــالعــب  لت�مني  ال�س��سية  املــهــ�م 
تغيري  ومنطقة  امل�سجعني  ومنطقة  واخلــــ�رج 
للخوي�  مب��سر  م�سوؤولية  هي  واحلك�م  املالب�ض 
واملــخــ�رج  املــداخــل  جميع  بت�مني  تــقــوم  كــذلــك 
الك�مل  ب�لتن�سيق  وتقوم خلوي�  الكهرب�ء.  وغرفة 

مع كل اجله�ت المنية يف ح�لة حدوث اأي ط�رئ 
ل قدر اهلل �سواء عمل اره�بي اأو حريق اأو غريهم. 
خام�صاً : واجبات وم�صوؤوليات جهاز اأمن الدولة 

اثناء افتتاح كاأ�ص العامل 
ومعرفة   . ال�ــســتــخــبــ�ريــة  املــعــلــومــ�ت  جــمــع   •

التكتيك�ت احلديثة للعملي�ت الره�بية 
التنظيم�ت  اأع�س�ء  عــن  املعلوم�ت  اعـــداد   •
احل�سول  وكذلك  عليهم  وال�سيطرة  املتطرفة 
وذلك  امل�س�غبني  امل�سجعني  عن  املعلوم�ت  على 
من الدول ال�سديقة وكذلك من النرتبول الدويل 
– وتزويد كل من ال�سرطة واحلر�ض الأمريي بكل 

املعلوم�ت ال�ستخب�رية .
كل  لر�سد  الع�سكرية  املخ�برات  مع  التن�سيق   •
ال�سغب  ب�إث�رة  للعن��سر امل�ستبه فيهم  التحرك�ت 
داخل املالعب وجتنيد امل�س�در قبل افتت�ح ك��ض 
الع�مل واأثن�ء الفع�لي�ت وت�أمني املن�طق ال�سي�حة 
بكث�فة  فيه�  اجلمهور  تواجد  املقرر  من  والتي 

وذلك ب�ملالب�ض املدنيه. 
اخلامتة 

واملــ�ــســوؤولــيــ�ت  ــواجــبــ�ت  ال اأن مت حتــديــد  وبــعــد 
الع�مل  كــ�أ�ــض  تــ�أمــني  يف  امل�س�ركة  اجلــهــ�ت  لكل 
القوات  لتحرك  الزمني   الت�سل�سل  حتديد  يتم 
وتوزيعه� على الأم�كن املحددة  قبل بدء الفتت�ح 
ب�سالم  الفع�لي�ت  انته�ء  حني  الفتت�ح  واأثــنــ�ء 
اليج�بي�ت  وحتليل  تقييم  يتم  واأخــريًا   . واأمــ�ن 

وال�سلبي�ت .   

الدكتور/ اأحمد الرفاعي
�سعبة العلوم ال�سرطية
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لقاءات   العدد

�سبب التح�قي ب�لعمل الع�سكري هو الوالد اأط�ل اهلل 
الأمريي  احلر�ض  من  متق�عد  عميد  والدي  بعمره، 
وهو مثلي الأعلى يف هذه احلي�ة وبحكم عمل الوالد 
لب�سه  لب�ض  اأ�سوفه  دائمً�  كنت  الأمريي  احلر�ض  يف 
الع�سكري لياًل ونه�رًا وك�ن يحب عمله كثريًا بحكم 
عمله يف ال�سرية اخل��سه ب�لأمري فك�ن له كبري الأثر 
على قراري ب�للتح�ق ب�لعمل الع�سكري و�سرف نيل 

اخلدمه الع�سكرية.
• ما هي طبيعة عملكم، وما هي امل�صوؤوليات التي 
ت�صطلعون بها يف كلية اأحمد بن حممد الع�صكرية؟

اأكــون من  بــ�أن  ال�سرف  ال�س�بق يل  قلت لك يف  كم� 
يف  عملت  والك�دميي  الع�سكري  ال�سرح  هذا  اأبن�ء 
جميع اق�س�م واجنحة وادارات الكلية بدون ا�ستثن�ء 
)مر�سح  كط�لب  1996م  عــ�م  ب�لكلية  والتحقت 
�س�بط( وتخرجت فيه� ع�م 2001م،  وعملت فيه� 
يف عدة من��سب بدايــة يف لواء الطلبه ق�ئد ف�سيل ثم 
ق�ئد �سرية ومن ثم نقلت اىل جن�ح التدريب رئي�سً� 
الربيط�ين  الفريق  �سمن  وعملت  ال�سلحة  ل�سعبة 
الكلية  ومن  الذي عمل على تطوير من�هج وبرامج 
ع�مه  عــالقــ�ت  ركــن  الكلية  قــيــ�دة  اإىل  انتقلت  ثــم 
الطبي  املركز  اأن� يف من�سب مدير  واليوم  ومرا�سم 

ب�لوك�لة.
عاتقكم  على  امللقاة  للم�صوؤولية  تنظرون  كيف   •
مديراً لهذا املركز الذي ينتظر من�صوبو الكلية منه 

الكثري؟

الطبي من قبل قي�دة  للمركز  عند اختي�ري كمدير 
الكلية نظرت للمو�سوع على انه م�سئوليه كبريه وثقه 
اأكرب من امل�سئولني بي واإنه� تعترب يل كتحدي جديد 
الطبي  املج�ل  عن  بعيد  اأنني  بحكم  جديد  نوع  من 
م�سئولية  حتمل  يف  وبـــداأت  التحدي  قبلت  ولكنني 
هذا املركز الذي ان� �سعيد جدًا مل� و�سلن� اإليه اليوم 
ملن�سوبي  وكذلك  الكلية  ملن�سوبي  تقدمي خدم�ت  من 

القوات امل�سلحة.
• ما اأهمية هذا املركز الطبي؟ وما الإ�صافة التي 

ي�صكلها؟
اأحمد  اأهمية املركز الطبي من وجوده يف كلية  تنبع 
من   يق�رب  م�  تواجد  وبحكم  الع�سكرية  حممد  بن 
)1500( ط�لب متواجدين طوال اليوم ووجود عدة 
اأن�سطة منه� الري��سية والتدريبية والع�سكرية �سواًء 
داخل البلد اأو خ�رجه�. واملركز اأي�سً� يقدم خدم�ته 
للمع�سكرات واملن�طق القريبه من الكلية،  واأعتقد اأن 
ال�س�فه التي يقدمه� املركز الطبي هو اأنه �سريك يف 
املنظومه الع�سكرية الأك�دمييه التي تخدم امل�سلحه 
الإر�س�دات  تقدمي  الكلية مثل  ان�س�ء هذه  العلي� من 
للقبول  اللي�قة  فحو�س�ت  وعمل  للمر�سى  الوق�ئية 
املو�سمية  املط�عيم  واإعــطــ�ء  ب�أنواعه�  واملــهــمــ�ت 
وكذلك  املختلفة.  الت�سخي�سية  الفحو�س�ت  واإجراء 
امل�س�ركه يف خلق بيئة �سحية داخل الكلية. لقد ازداد 
اإهتم�م املركز الطبي مبو�سوع تطبيق تنوع اخلدم�ت 
عن  والفع�لية  الكف�ءة  من  ع�لية  بدرجة  الطبية 

طــريــق تــنــوع املــــوارد املــتــ�حــة مــن الــقــوى الب�سرية 
للنهو�ض  الــالزمــة  الطبية  والتجهيزات  واملــرافــق 
ب�سحة الطلبة واملجتمع، فيقدم خدم�ته عن طريق 
املقدمة  ب�سرعة اخلدمة  وذلك  اخل�رجية  العي�دات 

والت�سخي�ض الدقيق للح�لت.

بتقدميها  �ــصــوف يخت�ص  الــتــي  اخلــدمــات  مــا   •
املــركــز الــطــبــي؟ ومـــا قــدرتــه عــلــى �ــصــد احتياجات 

الكلية من اخلدمات الطبية؟
متك�ملة  طبية  اإمك�ني�ت  على  الطبي  املركز  يحتوي 

من حيث:
)طب  تخ�س�ض   )12( يف  الطبية  خدم�ت  يقدم   ·
واأذن  اأنف  الب�طني/  الطب  ال�سرة/  طب  العيون/ 
الع�مة/  اجلــراحــة  اله�سمي/  اجله�ز  وحنجرة/ 
البولية/  امل�س�لك   / اجللدية  الــعــظــ�م/  جــراحــة 

القلب/ طب الطوارئ/ الأ�سن�ن(.
· وجود ال�سجل الطبي الإلكرتوين الذي يوفر �سرعة 

الو�سول ملعلوم�ت املري�ض واإ�ستعرا�سه� ب�سهولة.
· وجود املختربات الطبية بفحو�س�ته� املتنوعة. 

الطبقي  والت�سوير  الت�سخي�سية  الأ�سعة  وحــدة   ·
ب�ل�س�فه اىل ق�سم تفتيت احل�سى.
· وحدة املن�ظري للجه�ز اله�سمي. 
· ق�سم العملي�ت للح�لت اليومية.

· العن�ية الف�ئقة والق�مة الق�سرية.

املركز الطبي بالكلية: الإجن���������ازات والطم��������وح

ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل���ن���ظ���وم���ة  يف  ����ش���ري���ك  ه����و  ال���ط���ب���ي  امل����رك����ز  من�������الن:   / رك�����ن  امل����ق����دم 

الأك����ادمي����ي����ة ال���ت���ي ت���خ���دم امل�����ش��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ك��ل��ي��ة اأح����م����د ب����ن حم���م���د ال��ع�����ش��ك��ري��ة

• يف البدايـة ها لنا اأن نتعرف ب�صخ�ص �صعادتكم؟
على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
اأ�سرف الأنبي�ء واملر�سلني نبين� حممد )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( يف البداية ا�سكركم على هذه ال�ست�س�فة. اأن� 
املقدم ركن / علي عو�ض منالن احلب�بي من مواليد 
اأنني  ال�سرف  ويل  اأطف�ل   )5( ولدي  متزوج  1977م 
من اأبن�ء هذه الكلية ومن �سمن خريجي الدفعه الأوىل 

ح��سل على درجة البك�لوريو�ض يف الإداره الع�مة.
له  قــرار  الع�صكرية  الــولــوج يف احلــيــاة  اأن  ل �صك   •
اتخذمت  كيف  حدثتنا  فهل  حياتكم،  يف  خ�صو�صيته 

هذا القرار وما هي الدوافع وراءه؟
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• مــا مـــدى اهــتــمــامــكــم بــتــوفــري اجلــهــاز الإداري 
الــكــفء ل�صمان تقدمي  الــطــبــي  والـــكـــادر  والــفــنــي 
خدمات طبية متميزة؟ وما هي جهودكم لالرتقاء 

بهذا اجلانب؟  
ينبع من جن�ح  اأو من�س�أه  اأي منظمه  اأن جن�ح  لبد 
ن�سعى  اأن  من  لبــد  لذلك  والفني  الداري  اجله�ز 
دائمً� اإىل تطوير اآلي�ت العمل وكذلك تدريب وتطوير 
العن�سر الب�سري ب�سكل م�ستمر ، ولدين� تع�ون وثيق 
مع اخلدم�ت الطبية الع�سكرية وكذلك موؤ�س�سة حمد 
الطبية يف جم�ل التوظيف والتدريب مل� يتمتعون به 

من خربه طويلة يف املج�لت الطبية.
اإدارتـــك  يف  فل�صفتك  عــن  املــقــدم، حدثنا  �صيادة   •
لعملك، وما هي القيم واملعتقدات التي توؤمن بها 

يف حياتك؟
عمل  منظومه  اأو  اليه  ان�س�ء  من  لبد  اأنــه  اأرى  اأنــ� 
دون  املن�س�أه  عن��سر  جميع  فيه�  ي�س�رك  متك�مله 
حجم  ح�سب  امل�س�ركة  هــذه  تكون  ولكن  ا�ستثن�ء، 
امك�ني�ت ال�سخ��ض فكاًل ي�س�رك بح�سب اأمك�ني�ته 
الآلية  هذه  تكون  واأن  والعلمية  والعقليه  اجل�سدية 

قويه ل تت�أثر او تتغري بتغري ال�سخ��ض اأو املن��سب 
ت�س�عد  من��سبة  بيئة  توفر  من  لبد  دائمً� 

التفكري  وعــلــى  الــعــمــل  عــلــى اجنـــ�ز 
املوجودة  املواهب  ودعم  والبــداع 

وبث روح التطوير واملن�ف�سه.
تقت�صر  املــركــز  هـل خــدمــات   •
هناك  اأم  الكلية  منت�صبي  علـى 

توجه لتو�صيع نطاق هذه اخلدمة 
لت�صمل باقي فئات املجتمع القطري؟

الكلية  ومنت�سبـــي  طــالب  يخدم  الآن  املركز 
منت�سبي  وكذلك جميـــع  الول  املق�م  وع�ئالتهم يف 
املق�م  يف  وع�ئالتهـــــم  القطرية  امل�سلحة  القـــوات 
الث�ين، ونحن جزء مكمــــــل للخدم�ت التي تقدمه� 

وحدة اخلدم�ت الطبية الع�سكرية.

• هل �صتجرى التحاليل املتخ�ص�صة يف املركز؟
يعترب خمتربالتح�ليل الطبية متعدد الخت�س��س�ت، 
يحتوي على جتهيزات متطورة للقي�م ب�أهم التح�ليل 
علم  اإخت�س��سي  اإ�س�فة  مــوؤخــرًا  مت  وقــد  الطبية. 
اجلــراثــيــم الــدقــيــقــة )املــ�يــكــروبــيــولــوجــيــ�( وعلم 
الطبية  الجهزه  اأحــدث  بتوفري  وذلــك  الهرمون�ت 
بــدوره  للقي�م  ج�هزا  لي�سبح  الخت�س��سني،  يف 
العديد  املتك�مل على اح�سن وجه، كم� يحتوي على 
املهم�ت  يف  ت�ستخدم  للنقل  الق�بلة  الأجــهــزة  من 

حر�سً�  وذلك  الكلية  ملر�سحي  اخل�رجية  التدريبية 
على  لهم  الالزمة  اخلدم�ت  وتقدمي  �سحتهم  على 
اكمل وجه. ويف كل الظروف يقدم املخترب خدم�ته 
اإىل ال�سب�ط و املر�سحني و الع�سكريني و اأفراد  الكلية 
اإ�س�فة اإىل جميع منت�سبي القوات امل�سلحة القطرية 
و ع�ئلتهم، كم� ي�س�هم يف اإجراء الفحو�س�ت الأولية 

لقبول املر�سحني اجلدد.

• هــل �ــصــتــجــرى عــمــلــيــات جــراحــيــة كـــرى داخــل 
املركز؟ و ما نوع تلك العمليات؟

الكربى  العملي�ت  الوقت احل�يل لن�ستطيع عمل  يف 
بحكم اأنه� حتت�ج اإىل املتطلب�ت اخل��سة ولكن من 

�سمن خمطط�تن� القريبة جدًا البدء بعملي�ت اليوم 
هن�ك  اأن  حيث  املن�ظري،  وحــدة  وت�سغيل  الــواحــد 
والتي  الع�م  التخدير  حتت  الواحد  اليوم  عملي�ت 
نف�ض  يف  ويخرج  للمبيت  بعده�  املري�ض  ليحت�ج 

اليوم ومنه�:
· رفع املرارة ب�لن�ظور.

· عالج البوا�سري ال�سرجية.
· عالج النوا�سري ال�سرجية. 

· عملي�ت الفتق املغبني.
· عملي�ت خ�سية مه�جرة.

· دوايل اخل�سية.
· قبلة م�ئية. 

· رفع عقد ملف�ويه من الرقبة والبط. 
· بزل خراج حول ال�سرج.

· ا�سالح الفتق ال�سري.
· ا�سالح فتق فوق ال�سرة. 

· اأزالة اللوز.
التخدير  حتــت  الجــــراءات  بع�ض  اإىل  بــ�لإ�ــســ�فــة 

املو�سعي يف عي�دة الغي�رات اجلراحية ك�لآتي:
· خي�طة اجلروح.

كي�ض   ، �سحمي  ورم  مثل  احلميده  الأورام  رفــع   ·
دهني، كي�ض زليل ، الث�لول، م�سم�ر حلمي.

مثل  الــ�ــســرطــ�نــيــة  ــد  اجلــل لورام  جــرعــه  اخـــذ   ·
امليالنوم�.

· رفع بع�ض الورام ال�سرط�نية للجدل. 
· بزل خراج حتت اجللد. 

· رفع اأظفر ن��سز. 
· رفع الج�س�م الغريبه.

ما روؤيتكم امل�صتقبلية لهذا   •
ال�صرح الطبي؟

م�  ــوم  ي يف  ن�سل  اأن  اأمتــنــى 
اىل اإن�س�ء م�ست�سفى ع�سكري 
امل�سلحة  الــقــوات  ب�إ�سم  يليق 
طبية  خــدمــ�ت  ويــقــدم  القطرية 

على اأعلى م�ستوى يف الدولة.

• هل من كلمة اأخرية تودون ختم هذا اللقاء بها؟
اأحمد  بن  حمد  الركن/  العميد  الكلية  ق�ئد  اأ�سكر 
النعيمي على دعمه الالحمدود للمركز الطبي وعلى 
يقدمه�  التي  املركز واخلدم�ت  دور  ب�أهمية  قن�عته 

يف حتقيق الر�س�لة العلي� للكلية. 

املرك��ز يق��دم خدمات��ه الطبية يف 

اثنت��ي ع�شرة تخ�ش�ش��ًا طبيًا، ومن 

املخط��ط اأن يك��ون موؤه��اًل قريب��ًا 

الواح��د الي��وم  بعملي��ات  للقي��ام 

ميتلك املركز خمتربًا للتحاليل الطبية 

وبتجهيزات  الخت�شا�ش��ات،  متعدد 

التحالي��ل  باأه��م  للقي��ام  متط��ورة 

الطبي��ة، مب��ا فيه��ا املتعلق��ة بعل��م 

اجلراثيم الدقيقة وعلم الهرمونات
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اأعــ�ــصــاء جملة  الــلــقــاء با�صمي واإ�ــصــم  بــدايــة  •  يف 
ا�صتجابتكم  عــلــى  ونــ�ــصــكــركــم  بــكــم  نــرحــب  الــكــلــيــة 
الفقرة  هــذه  اإثـــراء  فــى  معنا  للم�صاركة  الكرمية 
مــن املـــجـــلـــة.....و قــبــل الــبــدء يف احلــــوار هــل لك 
الكرمي  �صخ�صك  عــن  خمت�صرة  نبذة  تعطينا  اأن 
 - الدرا�صية  – املــوؤهــالت  امليالد  تاريخ   - ال�صم   (

تاريخ التخرج......( ؟
ال�ســـــم /  �س�لـــم مبـــ�رك اله�جري  ت�ريخ امليالد  
7 / 3 / 1978 ومتزوج. التحقت ب�خلدمة الع�سكرية 
 – الع�سكرية  حممد  بن  احمد  كلية  يف   1996 �سنة 

الدفعة الويل – وتخرجت يف 24 / 1 / 2001.
• حدثنا عن كيفية اللتحاق باخلدمة الع�صكرية 

و كيف اتخذت هذا القرار؟ 
الذي  والــدي  اأكــون مثل  اأن  اأحلم  واأنــ�  منذ طفولتي 
ك�ن �س�بط ب�لقوات امل�سلحة ومن هن� ن�س�أت رغبتي 

اللتح�ق ب�لقوات امل�سلحة.
لاللتحاق  توجيهك  يف  دور  لــلــوالــد  كـــان  هــل   •

بالع�صكرية؟  
ب�لكلي�ت  األتحق  ان  يرغب  والــدي  كــ�ن  البداية  يف 
يف  متقدمة  دراجــ�ت  على  حل�سويل  وذلــك  املدنية 

املرحلة الث�نوية. 
ولكن عند ان�س�ء الكلية 1996ووجود اأق�س�م اأك�دميية 
�سجعني والدي على اللتح�ق وذلك جلمع الكلية بني 

الدرا�س�ت املدنية والدرا�س�ت الع�سكرية 
التي  واملــدنــيــة  الع�صكريه  الـــــدورات  هــي  مــا    •

ح�صلت عليها؟
ح�سلت على العديد من الدورات منه�:

بن  احمد  –كلية  الع�مة  الإدارة  بك�لوريو�ض   –  1
حممد الع�سكرية 

2- دبلوم العلوم الع�سكرية  
3 – دورة ال�س�عقة 

4- دورة ق�دة الف�س�ئل م�س�ة لل�سب�ط 
5– دورة متقدمة م�س�ة  

6– دورة الرك�ن ال�سغرى امل�سرتكة رقم / 25
7-دورة القي�دة والرك�ن امل�سرتكة رقم / 17 

م�سطلح�ت  ــة.  ــزي ــي الجنــل الــلــغــة  يف  دورة   –8
ع�سكرية– كلية �س�ند هري�ست 

• �صيادة املقدم  حدثنا عن مرحلة ما بعد التخرج. 
ثالث  ملــدة  اجلوية  ب�لقوات  تعييني  مت  البداية  يف 
انتقلت  ثم   ، الهليكوبرت  جن�ح  حرب  ارك�ن  �سنوات 

للكلية ع�م 2004 على مرتب الكلية 
التي  املــ�ــصــئــوؤولــيــات  و  عــمــلــك  طبيعة  هــي  مــا   •

ت�صطلع بها يف كلية اأحمد بن حممد الع�صكرية؟
ثم  املر�سحني  بكتيبة  ف�سيل  ق�ئد  كنت  البداية  يف 

من  الكثري  مع  وعملت   ، �سرية  ق�ئد  حتي  تتدرجت 
الدفع�ت ، من  الدفعة الث�لثة حتي الدفعة الع��سرة. 
التدريب  بجن�ح  والتطوير  التخطيط  ب�سعبة  وح�لي� 

الع�سكري .
اإدارتــك  يف  فل�صفتك  عن  حدثنا  املقدم   • �صيادة 
لعملك، و ما هي القيم واملعتقدات التي توؤمن بها 

يف حياتك؟
الع�سكرية  الفل�سفة  هي  العملية  حي�تي  يف  فل�سفتي 
واحــرتام  واجلــديــة  الن�سب�ط  وهــي  ع�مة  ب�سفة 
للمم�ر�سة  للمروؤو�سني  الفر�سة  واإتــ�حــة  الــوقــت، 
مه�مهم يف امليدان ، وقد تكون الإدارة مركزية ويف 

اأوق�ت اأخرى ل مركزية
• �ــصــيــادة املـــقـــدم ....هـــــل تــعــتــر خــدمــتــك بكلية 
اأحمد بن حممد الع�صكرية مف�صل هام يف حياتك 

العملية ؟
ل �سك اأن التح�قي ب�لكلية ميثل نقلة نوعية يف حي�تي 
العملية ، وذلك لطبيعية العمل من تعليم وتدريب و 
وخ��سة  املخلتفة  الع�سكرية  املنه�ج  على  الطــالع 
منه�ج كلية �س�نت هري�ست ، والتي كنت اول م�سوؤول 

على تطبيقه للدفعة ال�س�د�سة .
ع�يٍل  م�ستوى  على  زمالء  بجوار  العمل  ب�لإ�س�فة   
الكلية  قي�دات  حتت  ذلك  كل  والتدريب  العلم  من 

اأ�س�ف لن� الكثري  يف اكت�س�ب اخلربات . 
ع�صر   الرابعة  املر�صحني  ال�صباط  دفعة  • تعتر 
بالكلية،  اإلتحقت  الــتــي  عـــددا  الــدفــعــات  اأكـــر  مــن 
اإيجابي  ماذا تري يف هذا احلدث؟ وهل هو تطور 

يف روؤية  املجتمع القطري للكليه؟
ب�سكل  القطري   للمجتمع  اإيج�بي  تتطور  ميثل  هذا 
ع�م، ب�لإ�س�فة اىل اأنه حتدٍي للكلية التي  اأ�سبحت 
ــرًا لــقــوة بــرنــ�جمــهــ� وكــفــ�ءة  ــظ مــعــروفــة عــ�ملــيــً� ن

ا�ستيع�ب  على  اهلل  ب�إذن  ق�درين  ونحن  خريجيه�. 
هذا العدد ب�لكلية .

الأوىل  للكتيبة  كــقــائــد  من�صبك  خـــالل  مــن   •
اأن هناك  بالكلية ومن خالل خرتك؟ هل تعتقد 
نتيجة  املر�صحني  وتواجه  تواجهكم  حتديات  ثمة 
يف  وع�صكري  اأكادميي  لرنامج  املر�صحني  خ�صوع 
اآن واحد؟ وما هي طبيعة هذه التحديات؟ وما هي 
الأويل  للكتبة  كقائد  قبلكم  من  املبذولة  اجلهود 

لتديل هذه ال�صعاب اإن وجدت؟
قبل م� يكون عبء فهو ميزة – وحتدى للط�لب لبذل 
اجلهود امل�س�عفة ، للو�سول للهدف املن�سود واأي�س� 
الذي  للتحقيق هدفه  املر�سح  من  والإ�سرار  الرغبة 

التحق ب�لكلية من اأجله .  
يف حياتنا،  ملح  مطلب  الأهداف  وبلوغ  • النجاح 

فهل حققت النجاح املن�صود؟
احلمد هلل حققت �سيًء منه ، ولكن اطمع يف حتقيق 

املزيد يف حي�تي العملية امل�ستقبلية . 
• ما هي ن�صيحتكم ملر�صحي الكلية؟ 

الكــ�دميــي  التح�سيل  يف  بــ�لجــتــهــ�د  اأن�سحهم 
داخل  الع�سكرية  ب�لتدريب�ت  ــزام  ــت والإل واجلــديــة 
بجميع  الدولة  ان  يعلم  اأن  ولبد   ، وخ�رجه�  الدولة 
الوطن  اأمــل  فهو    ، اأم�نة  علية  ي�سعوا  م�سوؤوليته� 
وق�ئد امل�ستقبل وح�مي الدي�ر من الداخل واخل�رج . 
•    �صيادة املقدم  هل من كلمه اأخرية حتب اأن نختم 

بها حوارنا؟
هذا  معي  املق�بلة  لإجــراء  اختي�ري  على  اأ�سكركم 
العدد الذي �سوف ي�سدر يف حفل اخلريجني 2015 
كل  له  ون�ستعد  ننتظره  الــذي  ال�سنوي  العر�ض  وهو 

ع�م، كم� اأمتنى للجميع التوفيق وال�سداد.
يف النه�ية ن�سكر �سي�دتكم  

مقدم ركن الهاجري: اإلتحاقي بالكلية نقلة نوعية يف حياتي
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اأع�صاء  وا�ــصــم  با�صمي  الــلــقــاء  بــدايــة  •    فى 
جمــلــة الــكــلــيــة نــرحــب بــكــم ونــ�ــصــكــركــم على 
ا�صتجابتكم الكرمية للم�صاركة معنا يف اإثراء 
فى  البدء  قبل  املجلة...و    الفقرة من  هــذه 
احلوار هل لك اأن تعطينا نبذة خمت�صرة عن 
�صخ�صك الكرمي ) ال�صم - تاريخ امليالد – 
املوؤهالت الدرا�صية - تاريخ التخرج......( ؟

ت�ريخ  الكبي�سي،  جمعة  اهلل  ال�ــســم/عــبــد 
امليالد  4 / 9 / 1984 ومتزوج ويل ولد وبنت. 
يف   2003 �سنة  الع�سكرية  ب�خلدمة  اإلتحقت 
الدفعة   – الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية 

الرابعة – مرتب وزارة الداخلية .
• حدثنا عن كيفية اللتحاق باخلدمة الع�صكرية 

و كيف اتخذت هذا القرار؟ 
م�سرية  اأ�ستكمل  اأن  اأحلم  واأن�  طفولتي  منذو 
كــ�ن �سمن مرتب  الـــذي  اهلل  رحــمــه  والـــدي 
القوات امل�سلحة .وا�ست�سهد اثن�ء ت�أدية عمله. 

ويف �سبيل الوطن .
على كيفية ا�صت�صهاد الوالد  حتدثنا  ان  لك  • هل 

رحمة اهلل؟
اأتــ�ــســرف بــ�لــتــحــدث عــن والـــدي  طبع� واأنــــ� 
الــقــوات  �سمن  يعمل  كـــ�ن  حــيــث  ال�سهيد، 
اخل��سة ) املغ�وير ( واأثن�ء اإ�سرافه وتدريبه 
TNT ( حـــدث عــطــل يف  املــتــفــجــرات )  عــلــى 
املــفــجــر،  تــوجــه والــــدي وبــعــد اتــخــ�ذ ك�فة 
الوقت  ا�ستنف�ذ  مــن  الأمــنــيــة  الحــتــيــ�طــ�ت 
املحدد لالنفج�ر، وذلك لنزع املفجر حتي ل 
ي�س�ب احد من القوات بعد التمرين – واأثن�ء 
انفجر   ) فعل  �س�ء  ومــ�  اهلل  قــدر   ( و�سوله 
قطر  ــة  دول يف  الأوىل  احل�لة  وتعترب  اللغم، 

وك�ن ذلك ع�م 1986 .
اإلتحاقك  يف  دوراً  ال�صهيد  لــلــوالــد  كـــان  هــل   •

بالعمل الع�صكري؟ 
ـــ�أن يحدث  طــبــعــً�، وبــرغــم خـــوف والــدتــي ب
كنت  اأنني  اإل   ، والــدي  لل�سهيد  حدث  م�  يل 
يف  الوالد  م�سرية  ا�ستكم�ل  على  العزم  ع�قد 
والداتي  ا�ست�سعرت  الوطن.وعندم�  خدمة 
الدخول  يف  بت�سجعي  ق�مت  ال�ــســرار،  ذلــك 

ب�خلدمة .
• ما هي الدورات الع�صكرية واملدنية التي ح�صلت 

عليها؟
ح�سلت على العديد من الدورات منه�:

1 - دبلوم اإدراة الأعم�ل     

2- دبلوم العلوم ال�سرطية 
3 - دورة ال�س�عقة        

4 -  القفز املظلي 
5 - فرقة القي�دات الأوىل لل�سب�ط 

6 – دورات متقدمة  يف اللغة الجنليزية . 
7- دورة التفتي�ض لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة. 
املهمات التي  اأهم  عن  حدثنا  اأول  املالزم  • �صيادة 

قمت بها  خارج الدولة ؟ 
من اأهم امل�أموري�ت خ�رج الدولة امل�س�ركة يف 
زي�رة  مع مدراء مط�رات دول جمل�ض التع�ون 
للتعرف على  املتحدة المريكية  الولي�ت  ايل 
اأحدث الطرق يف ت�أمني املط�رات . كم� قمت 
مبهم�ت تفتي�سية لتب�دل اخلربات مع �سرطة 
و�س�رل ديقول .   ، مط�ر  هيرثو  وم�ن�سي�سرت 
مدراء  مع   اجتم�ع�ت  ح�سور  اىل  ب�لإ�س�فة 
الكويت  بدولة  التع�ون  جمل�ض  دول  مط�رات 

ال�سقيقة. 
•  ما هي طبيعة عملك و امل�صئوليات التي ت�صطلع 

بها يف كلية اأحمد بن حممد الع�صكريه؟
العلوم  �سعبة  رئي�ض  من�سب  اأ�سغل  ح�ليً� 
ال�سرطية واأ�سرف علي جميع مر�سحي وزارة 
ال�سراف  اإىل  ب�لإ�س�فة  ب�لكلية  الداخلية 
حيث  من  ال�سرطية  العلوم  دبلوم  تنفيذ  على 
املقررات واملح��سرات و التدريب�ت الداخلية 

واخل�رجية  . 
• مــا هــو الــرنــامــج الــتــدريــبــي خــــارج الـــدولـــة او 

داخلها ملر�صحي ال�صرطة؟ 
املر�سحني  تــدريــب  يتم  الــدولــة  داخـــل  اأوًل: 
ب�إدارات الأمن املختلفة، كذلك التدريب ب�أمن 

اأم�   . املدين  والدف�ع  املرور  واإدارة  ال�سواحل 
�سرطة  يف  الطلبة  تدريب  يتم  الدولة  خــ�رج 
اجلن�ئي  التحقيق  اأعــمــ�ل  على  م�ن�س�سرت 
املتعلقة  الأعــمــ�ل  وكــ�فــة  اجلــرميــة  وم�سرح 

برجل ال�سرطة الع�سري . 
• �صيادة املالزم اول  ....هل تعتر خدمتك بكلية 
اأحمد بن حممد الع�صكرية مف�صل هام يف حياتك 

العملية ؟
بدون �سك ك�نت خطوه ونقلة مهمة يف حي�تي 
لأن  العمل بجوار زمالء على م�ستوي ع�يل من 
اىل  ب�لإ�س�فة  منة  ا�ستفدت  والتدريب  العلم 
الكثري  ا�س�ف يل  الكلية  قي�دات  العمل حتت 

خ��سة تب�دل اخلربات يف حم�ية الوطن.  
ع�صر   الرابعة  املر�صحني  ال�صباط  دفعة  • تعتر 
من اأكر الدفعات عددا التي اإلتحقت بالكلية، ماذا 
تــرى يف هــذا احلـــدث؟ وهــل هــو تطور اإيــجــابــي يف 

روؤية  املجتمع القطري للكلية؟
القطري   للمجتمع  ايج�بي  تتطور  ميثل  هذا 
اأن  اإىل  ب�لإ�س�فة  احلــمــد.  وهلل  عــ�م  ب�سكل 
لقوة  نــظــرًا  ع�مليً�  معروفة  اأ�سبحت  الكلية 
الدفع�ت  مــن  خريجيه�  وكــفــ�ءة  برن�جمه� 
ال�س�بقة.  ب�لإ�س�فة ايل ميالد كلية ال�سرطة 
ت�س�ف  قــوة  اأي�س�  وهــذا ميثل  الــعــ�م،   هــذا 
الداخل  من  الوطن  حم�ية  يف  املرابطني  اىل 

واخل�رج  . 
اأول هل من كلمة اأخرية حتب اأن  املالزم  •    �صيادة 

نختم بها حوارنا؟
معي  املق�بلة  لإجــراء  اختي�ري  على  اأ�سكركم 

هذا العدد واأمتنى للجميع التوفيق وال�سداد.

مالزم اأول �شرطة الكبي�شي: العمل حتت قيادات الكلية اأ�شاف يل الكثر
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زار الدكتور �سلط�ن توفيق اأبو عرابي العدوان، اأمني 
ع�م احت�د اجل�مع�ت العربية كلية اأحمد بن حممد 
الأك�دميية  الربامج  ك�فة  على  واطلع  الع�سكرية، 
بن  الركن حمد  العميد  والتقى خالله�  والع�سكرية، 
اأحمد النعيمي ق�ئد الكلية، والدكتور خ�لد بن ن��سر 
اخل�طر عميد ال�سوؤون الأك�دميية و�سب�ط واأ�س�تذة 

الكلية. 
التعليم  »واقع  عنوان  حتت  ب�لكلية  حم��سرة  ويف 
تن�ول  العربي«  الوطن  يف  العلمي  والبحث  الع�يل 
الوطن  يف  الع�يل  التعليم  ت�ريخ  عرابي  اأبو  الدكتور 
العربية،  ب�جلزيرة  الإ�سالم  بداية  منذ  العربي 
م�ستعر�سً�  ومغ�ربه�،  الأر�ض  م�س�رق  يف  وانت�س�ره 
منذ  الإ�سالمي  الع�مل  يف  الع�يل  التعليم  تطور 
بداية القرن الث�من امليالدي واإن�س�ء اأول ج�معة يف 
الع�مل هي ج�معة الزيتونة بتون�ض ع�م 734م، ومن 
اإن�س�ء  وتاله�  859م،  ع�م  يف  القرويني  ج�معة  ثم 
وقرطبة  وامل�ستن�سرية  ال�سريف  الأزهر  ج�مع�ت 
اجل�مع�ت  هذه  ك�نت  حيث  الأندل�ض  يف  وغرن�طة 
ك�فة  من  والأ�س�تذة  الطالب  لتعليم  مك�ن�  اآنذاك 

اأن  اإىل  واأ�س�ر  اأوروب�.  من  خ��سة  الع�مل،  اأنح�ء 
من  الكثري  يواجه  العربي  الوطن  يف  الع�يل  التعليم 
واعتم�د  التعليم  جودة  ومنه�  واملعوق�ت  التحدي�ت 
احت�د  واأن  اجل�مع�ت،  بتلك  الأك�دميية  الربامج 
اجلودة  �سم�ن  جمل�ض  ب�إن�س�ء  ق�م  اجل�مع�ت 

هذه  بني  اجلودة  ثق�فة  ن�سر  بهدف  والعتم�د 
اأ�سرف  التي  واملراجع  الأدلة  خالل  من  اجل�مع�ت، 
عليه� الكثري من الأ�س�تذة واخلرباء من اجل�مع�ت 
و�سب�ط  الكلية  ق�ئد  املح��سرة  وح�سر   . العربية. 

واأ�س�تذة الكلية و�سيوف من خ�رج الكلية.

األمين العام  التحاد الجامعات العربية في محاضرة بالكلية
 يتحدث عن واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

أخبار وأنشطة الكلية

الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  ان�سم�م  اإط�ر  يف 
الفح�ض  جلنة  ق�مت  العربية  اجل�مع�ت  لحت�د 
من  واملكونة  لالحت�د  الع�مة  الأم�نة  من  امل�سكلة 

ثالثة خرباء وهـــــــــــــــــم:
عرابي  اأبو  توفيق  �سلط�ن  الدكتور/  الأ�ست�ذ  اأ. 
العربية  اجل�مع�ت  لحت�د  الع�م  الأمني  العدوان   

)رئي�ض اللجنة(.
الأميـن  راأفت حممود  الدكتور/ حممد  الأ�ست�ذ  ب. 

العــ�م امل�س�عد لالحت�د )ع�سو اللجنة(.
النعيمي  �س�لح  اإبراهيم   / الدكتور  الأ�ست�ذ  ت. 

رئي�ض كلية املجتمع/قطر )ع�سو(. 
 بزي�رة الكلية يوم اخلمي�ض املوافق 2014/12/25م 
وبراجمه�  وخططه�  من�س�آته�  على  لالطالع 
تو�سي�ته�  مت�سمنً�  تقريره�  لتقدمي  الأك�دميية 
العربية  اجل�مع�ت  لحت�د  الع�م  املوؤمتر  اإىل  لرفعه 

واملرافق  املن�س�آت  على  جتواله�  يف  اللجنة  واطلعت 
واملالعب  الطبي  املركز  ومنه�  للكلية  احلديثة 

الري��سية وال�سكن اجلديد للطلبة.

الدكتور/  الأك�دميية  ال�سوؤون  عميد  ق�م  وقد   
يف  التطورات  لآخر  بتقدمي عر�ض  اخل�طــــــر  خ�لد 
وم�ستقبل  الأك�دميية  والربامج  واملن�هج  اخلطط 

الكلية يف املج�ل الع�سكري الأك�دميي.

زيارة لجنة اتحاد الجامعات العربية  للكلية
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يف اإط�ر مبداأ التع�ون الأك�دميي امل�سرتك بني الكلية والكلي�ت املن�ظرة له�، 
من  عدد  ق�م  حيث  املجتمع،  كلية  مع  امل�سرتك  التف�هم  اإتف�قية  تفعيل  مت 
الزي�رات  اإجراء  اإىل  ب�ل�س�فة  املجتمع   كلية  ب�لتدري�ض يف  الكلية  اأ�س�تذة 

املتب�دلة من اأجل تطوير اللغة الجنليزية واملكتبة.  
جدير ب�لذكر اأن الكلية قد وقعت  مذكرة تف�هـم بيـن كلية اأحمد بن حممد 
ق�ئد  النعيمي  اأحمد  بن  حمد  الركن  العميد  ب�سع�دة  ممثلة  الع�سكرية، 
�س�لح  بن  اإبراهيم  الدكتور  الأ�ست�ذ  ب�سع�دة  املجتمع ممثلة  وكلية  الكليـة، 
الركن  العميد  الكلية  ق�ئد  م�س�عد  بح�سور  املجتمع،  كلية  رئي�ض  النعيمي 
عبد اهلل عبد الرحمن الكعبي و�سب�ط الكلية، والدكتور خ�لد اخل�طر عميد 

ال�سوؤون الأك�دميية واأع�س�ء هيئة التدري�ض ب�لكليتني.  
ورحب ق�ئد الكلية ب�حل�سور، مو�سًح� اأهمية التع�ون العلمي بني اجل�مع�ت 
وموؤ�س�س�ت التعليم الع�يل و�سرورة توثيق الروابط وتعميق الأوا�سر الثق�فية 

مب� يخدم الأهداف امل�سرتكة.

ف�سل  كل  كع�دته�   - املتفوقني  الطالب  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  كّرمت 
درا�سي – هذه املرة لف�سل الربيع الف�ئت للع�م 2014م ) القوائم الثالث: ق�ئمة 
الأك�دميية(،  ال�سوؤون  عميد  وق�ئمة  التدريب،  جن�ح  ق�ئد  وق�ئمة  الكلية،  ق�ئد 
بح�سور العميد الركن حمد بن اأحمد النعيمي ق�ئد الكلية، والعميد الركن حممد 
الكلية  والدكتور خ�لد اخل�طر عميد  التدريب،  الفطي�ض ق�ئد جن�ح  بن عبداهلل 
م�سيدًا  القي�دة  كلمة  الكلية  ق�ئد  الركن  العميد  األقى  وقد  الأك�دميية.  لل�سوؤون 
ب�لطالب املتفوقني وبهذه ال�سّنة احل�سنة يف تكرمي التميز ورع�يته و حثَّ يف كلمته 
والتفوق، داعيً� وم�سجعً�  العط�ء  املتميزين املكرمني على موا�سلة ذلك  الطالب 
من مل يكّرم هذه املرة لبذل جهد اأكرب والعمل بروح قوية لدخول حلبة املن�ف�سة 
ال�سريفة، وح�سد التفوق، متمنيً� للجميع النج�ح والت�ألق الدائم. وقد ق�م العميد 

الركن ق�ئد الكلية بتكرمي املتفوقني يف ق�ئمة ق�ئد الكلية ب�سه�دات التفوق.
    وبدوره ق�م العميد الركن ق�ئد جن�ح التدريب بتكرمي ق�ئمة ق�ئد جن�ح التدريب 
عميد  الدكتور  بقي�م   الأك�دميي  ب�لتكرمي  اخلت�م  ك�ن  فيم�   التفوق،  ب�سه�دات 
ال�سوؤون الأك�دميية بتوزيع �سه�دات التفوق على الطالب املتفوقني يف ق�ئمة عميد 

ال�سوؤون الأك�دميية. 

جمموعة  الإن�س�ن  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ا�ستقبلت 
بكلية  اجل�معيني  دورة   يتلقو  الذين  ال�س�بط  من 
التع�ون  اإط�ر  يف  وذلك  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 
الدائم وامل�ستمر بني اللجنة والكلية . وتن�ولت الزي�رة 
حم��سرة حول اإن�س�ء اللجنة واخت�س��س�ته� واآلي�ت 
اأو�س�ع  ر�سد  يف  اللجنة  وجمهودات  ال�سك�وى  تلقي 
حقوق الإن�س�ن ب�لدولة. وكذلك دور اللجنة يف عملية 
خالل  من  الإن�س�ن  حقوق  ثق�فة  واإر�ــســ�ء  التوعية 
والندوات  التدريبية  والــدورات  التعريفية  احلمالت 
على  اللجنة  تنظمه�  التي  واملوؤمترات  العمل  وور�ض 

ك�فة امل�ستوي�ت املحلية والإقليمية والدولية.

الوطنية  الــلــجــنــة  ــ�م  ــس اأقــ� ــــ�رة  زي ومت 
حلقوق الإن�س�ن وم� تقوم  به من دوره� 
املتعلقة  املج�لت  ك�فة  يف  ال�ست�س�ري 
ــ�ن ولــكــل الــفــئــ�ت التي  ــ�ــس بــحــقــوق الإن
ت�سكل املجتمع املحلي يف دولة قطر من 
حكومية  وموؤ�س�س�ت  ومقيمني  مواطنني 

وخ��سة. 
ج�بر  ال�سيد  قــدم  ــ�رة  ــزي ال خــتــ�م  ويف 
الق�نونية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  احلويل 

درع اللجنة للمالزم اأول تركي عبد اله�دي الدو�سري 
م�س�رك  اأ�ست�ذ  الرف�عي  اأحمد   / الدكتور  وبح�سور 

ال�سرطية . وكذلك مت توجيه  العلوم  الق�نون ب�سعبة 
ال�سكر اإىل كل الق�ئمني  ب�للجنة الوطنية مع الت�أكيد 

على  التوا�سل والتع�ون بني الكلية واللجنة.

حفل لتكريم الطلبة المتفوقين بالكلية تفعيل مذكرة تفاهم بين الكلية العسكرية وكلية المجتمع

زيارة اللجنة الوطنية حقوق اإلنسان
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كلية  يف  الإجنليزية  اللغة  تدري�ض  تطوير  اإطــ�ر  يف 
موؤخرًا  الكلية  ق�مت  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 
بعقد امتح�ن الآيلت�ض IELTS لطالب الدفعة الث�لثة 
ع�سرة حتت اإ�سراف مركز اللغة الإجنليزية ب�ملجل�ض 
الربيط�ين British Council ومب�س�عدة وحدة اللغة 

الإجنليزية يف الكلية. 
ــنــوع من  اإن الــغــر�ــض الأ�ــســ��ــســي مــن عــقــد هـــذا ال
الإجنليزية  اللغة  م�ستوى  معرفة  هو  المتح�ن�ت 
لطالب الكلية وقي��ض م�ستواهم يف امله�رات الأربعة  
�سوء  وعلى  وال�ستم�ع  واملح�دثة  والقراءة  الكت�بة 
الطالب  �سيتم حتديد م�ستوى  المتح�ن  نت�ئج هذا 
ونق�ط  �سعفهم  نق�ط  ومعرفة  الإجنليزية  اللغة  يف 
قوتهم حتى يت�سنى لوحدة اللغة الإجنليزية بتنظيم 
اللغة  تدري�ض  مب�ستوى  للرقي  م�ستقبلية  دورات 
الع�سكرية.  حممد  بن  اأحمد  كلية  يف  الإجنليزية 
ولذلك من املفيد هن� اإعط�ء و�سف موجز لمتح�ن 
هــذا  عــن  الــوعــي  م�ستوى  لــرفــع   IELTS الآيــلــتــ�ــض 

المتح�ن املهم وال�سروري.
اللغة  يف  امتح�ن  هو   :  IELTS الآيلت�ض  هو  م�   •
اإتق�ن  م�ستوى  لقي��ض  خ�سي�سً�  م  ِمّ �سُ الإجنليزية 
الكت�بة  الأربــعــة  املــهــ�رات  يف  الإجنــلــيــزيــة   اللغة 
ب�لدرجة  والإ�ستم�ع. وهو موجه  واملح�دثة  والقراءة 
الرئي�سية للراغبني يف الدرا�سة اأو العمل اأو الهجرة 
لدى الدول التي لغته� الر�سمية هي اللغة الإجنليزية 
مثل الولي�ت املتحدة الأمريكية وبريط�ني� وا�سرتالي� 
المتح�ن معرتف  هذا  نت�ئج  واإن  ونيوزلندا.  وكندا 
به� يف اأكرث من 9 اآلف موؤ�س�سة على امل�ستوى الع�ملي 
وال�سرك�ت  احلكومية  والوك�لت  اجل�مع�ت  ت�سمل 
الأخرى.  الدولية  املنظم�ت  وبع�ض  الهجرة  ومك�تب 
هي  العربية  اجلــ�مــعــ�ت  بع�ض  اأ�سبحت  ومــوؤخــرًا 
ــراغــبــني يف الــدرا�ــســة  ــطــالب ال الأخـــــرى تــلــزم ال
المتح�ن�ت  هــذه  يف  ع�لية  درجــة  على  احل�سول 

ك�سرط اأ�س��سي لاللتح�ق بهذه اجل�مع�ت.
IELTS؟ تعقد هذه  تعقد امتح�ن�ت الآيلت�ض  اأين   •
المتح�ن�ت يف اأكرث من 30 دولة حول الع�مل مبعدل 
يومي  الأ�سبوع  يف  مرتني   ، ال�سهر  يف  مــرات  اأربــع 

ال�سبت واخلمي�ض.

اإن   :IELTS الآيلت�ض  اإمتح�ن�ت  نت�ئج  تقييم   •
هو  المتح�ن  هــذا  ت�سميم  من  الأ�س��سي  الغر�ض 
املتقدمني  لــدى  الإجنليزية  اللغة  مــهــ�رات  تقييم 
لهذا المتح�ن يف امله�رات الأربعة الكت�بة والقراءة 
ر�سوب  هن�ك  لي�ض  ولــذلــك  وال�ستم�ع  واملــحــ�دثــة 
درجــ�ت  حت�سب  واإمنــ�  المتح�ن  هــذا  يف  جنــ�ح  اأو 
المتح�ن على مقي��ض من �سفر  اإىل ت�سعة كم� هو 

مبني يف اجلدول الت�يل:
The IELTS Band Score Scale

Band Score Skill level
Band 9 Expert user
Band 8 Very good user
Band 7 Good user
Band 6 Competent user
Band 5 Modest user
Band 4 Limited user
Band 3 Extremely limited user
Band 2 Intermittent user
Band 1 Non-user
Band 0 Did not attempt the test

ت�سفح  ميكنه  املعلوم�ت  من  املزيد  يف  يرغب  ملن 
www.ielts.org املوقع الر�سمي

IELTS : هن�ك نوع�ن من  الآيلت�ض  اإمتح�ن  • اأنواع 
امتح�ن الآيلت�ض IELTS ، النوع الأول ي�سمى الآيلت�ض 
الأك�دميي Academic   IELTS والنوع الث�ين ي�سمى 
 .General Training  IELTS الع�م  التدريب  اآيلت�ض 

وفيم� يلي ملحة موجزة عن كل نوع:
 :Academic IELTS الأكــــ�دميــــي  ــ�ــض  ــت ــل الآي  .1
الــراغــبــني  لــلــطــالب  ــحــ�ن  المــت هـــذا  ت�سميم  مت 

)الــبــكــ�لــوريــ�ــض(  الأوىل  اجلــ�مــعــيــة  ــة  ــس ــدرا� ال يف 
والدرا�س�ت العلي� )امل�ج�ستري والدكتوراه(.  ويعترب  
هذا المتح�ن هو الأهم والأ�سعب مق�رنة ب�متح�ن 
اآيلت�ض التدريب الع�م وذلك لأنه يحتوي على من�ذج 
لغوية ومق�لت علمية خمتلفة  كتلك التي ت�ستعمل يف 
الدول التي تتخذ من اللغة الإجنليزية لغة ر�سمية له� 
مثل الولي�ت املتحدة الأمريكية وبريط�ني�.  ويقي�ض 
الإجنليزية  اللغة  الط�لب يف  م�ستوى  المتح�ن  هذا 
واملح�دثة  ــقــراءة  وال الكت�بة  الأربــعــة  املــهــ�رات  يف 
م�ستواه  لتحديد  معينة  بدرجة  ومط�لبته  والإ�ستم�ع 
اللغوي من اأجل املوافقة على طلب قبوله يف اجل�معة.
 :General Training  IELTS 2. اآيلت�ض التدريب الع�م
اإىل  ب�لهجرة  للراغبني  المتح�ن  هذا  ت�سميم  مت 
الإجنليزية  اللغة  هي  الر�سمية  لغته�  التي  البلدان 
للراغبني  وكذلك  ونيوزلندا  وكندا  ا�سرتالي�  مثل 
هذا  ويقي�ض  اجل�معي.  امل�ستوى  دون  م�  ب�لدرا�سة 
الإجنليزية  اللغة  يف  الــطــ�لــب  م�ستوى  المــتــحــ�ن 
واملح�دثة  ــقــراءة  وال الكت�بة  الأربــعــة  املــهــ�رات  يف 
لتحديد  معينة  بــدرجــة  مط�لبته  دون  وال�ستم�ع 

م�ستواه اللغوي.
• �سالحية امتح�ن الآيلت�ض IELTS: نتيجة المتح�ن 
ملدة  املفعول  �س�رية  تبقى  عليه�  احل�سول  يتم  التي 
علمً�  ال�سالحية.  تلك  تنتهي  وبعده�  فقط  �سنتني 
ب�أنه يتم دفع ر�سوم معينة من املتقدم عند اجللو�ض 

لهذا المتح�ن.

عقد اختبارات اللغة اإلنجليزية للدفعة الثالثة عشرة

أخبار وأنشطة الكلية
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�س�ركت كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية بجن�ح متميز له� يف معر�ض قطر الدويل 
الفرتة من  للمع�ر�ض خالل  الدوىل  اأقيم مبركز قطر  الذى  للج�مع�ت  اخل�م�ض 
26 – 28 اأكتوبر 2014م ، حيث ا�ستقبل جن�ح الكلية اأعدادًا كبرية من املواطنني 

والطالب الراغبني يف اللتح�ق ب�لكلية ليكونوا ق�دة و�سب�طً� ، حم�ة للوطن .
�سع�دته  عن  الع�يل  التعليم  هيئة  مدير  احلر  حممد  خ�لد  الدكتور  اأعرب  وقد 
املعر�ض  اأن  موؤكدًا  الرابعة،  دورته  يف  للج�مع�ت  الدويل  قطر  معر�ض  بتنظيم 
الع�يل  التعليم  وموؤ�س�س�ت  النخبة  بج�مع�ت  الث�نوي  طلبة  تعريف  اإىل  يهدف 
املحلية والإقليمية والع�ملية وتعزيز توا�سلهم معه�، ودعمهم واإعدادهم وتهيئتهم 
ب�سورة مبكرة للمرحلة اجل�معية، وذلك من خالل مدهم ب�ملعلوم�ت واحلق�ئق 
والبي�ن�ت واملقرتح�ت يف جم�ل الإر�س�د اجل�معي والأك�دميي، م�سيدًا ب�لفر�ض 
واخلي�رات الأك�دميية التي توفره� موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل امل�س�ركة يف املعر�ض.

وق�ل اأي�سً� اأن معر�ض قطر الدويل قد اأ�سبح ملتقى �سنويً� ي�ستهدف زي�دة وعي 
الطلبة ب�أهمية الإر�س�د الأك�دميي واجل�معي اإذ يجمع حتت مظلته ك�فة اأطراف 
�سيحقق  واأنه  واحد  �سقف  حتت  ب�جل�مع�ت  القبول  وم�سوؤويل  التعليمية  العملية 
اأكرث من هدف، منه� م� هو تعريفي وت�سجيعي واإر�س�دي ليعرف الط�لب اخلي�رات 
املتوفرة اأم�مه �سواء لالبتع�ث اأو الدرا�سة املحلية، ب�لإ�س�فة اإىل هدف اإجرائي 

يتمثل يف م�س�عدة الط�لب احل�سول على قبول .
الأعلى  ب�ملجل�ض  البعث�ت  مكتب  مدير  البوعينني  علي  ال�سيد  اأكد  ج�نبه،  من 
عن  امل�سوؤولة  العمل  قط�ع�ت  ملختلف  الفر�سة  يتيح  املعر�ض  اأن  للتعليم 
متهيدًا  الطلبة  على  العمل  يف  املهنية  مزاي�ه�  لعر�ض  ب�لدولة  البتع�ث 
ب�لإ�س�فة  لديه�،  للعمل  �سمهم  ثّم  ومن  الدرا�سية  لبعث�ته�  ل�ستقط�بهم 
والتحدث  املعر�ض  يف  امل�س�ركة  ب�جل�مع�ت  القبول  م�سوؤويل  مق�بلة  اإىل 
العمل.  و�سوق  التخ�س�س�ت  جم�ل  يف  امل�ستجدات  على  والتعرف   اإليهم 

القطرية  والأ�سر  املدر�سية  والإدارات  اأمورهم  واأولي�ء  الطلبة  البوعينني  ودع� 
الفر�سة  انته�ز  والعلي�  اجل�معية  درا�ستهم  اإكم�ل  يف  الراغبني  وكل  واملوظفني 
حل�سور هذا املعر�ض وامل�س�ركة يف فع�لي�ته، وذلك ملعرفة املزيد من املعلوم�ت 

واكت�س�ف الفر�ض واخلي�رات الأك�دميية التي توفره� هذه اجل�مع�ت. 

وفد من طالب  به�  ق�م  علمية  زي�رة  القطري  الأحمر  الهالل  مقر  �سهد 
كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية حتت اإ�سراف كل من مالزم اأول / ترك 
ط�رق   / د  مكي،  اهلل  ف�سل  حممد  املالزم/  الدو�سرى،  اله�دى  عبد 
حيث  اجلوية،  القوات  ملر�سحي  التدريبي  الربن�مج  �سمن  وذلك  خريت، 
�سملت الزي�رة قي�م 52 مر�سحً� ل�س�بط من الدفعة 13 جوية بجولة بني 
خمتلف الإدارات والأق�س�م للتعرف على اأهم الأن�سطة والأعم�ل الإغ�ثية 
والإن�س�نية التي ينفذه� الهالل حمليً� ودوليً�، ب�لإ�س�فة اإىل ال�ستم�ع اإىل 

حم��سرة ه�مة حول الق�نون الدويل الإن�س�ين.  
وك�ن يف ا�ستقب�ل الوفد �سع�دة الأمني الع�م �س�لح بن علي املهندي وعدد 
من م�سوؤويل الهالل ومتطوعيه، حيث ا�ستهل الأمني الع�م اللق�ء مع الزوار 
ب�لرتحيب بهم وتعريفهم بت�ريخ الهالل الأحمر القطري ون�س�أته، ثم اأثنى 
ي�سهم يف  �سوف  وربط ع�سكري  به من �سبط  يتمتعون  وم�  الطالب  على 
واكت�س�ب  العلم  طلب  على  املث�برة  اإىل  ودع�هم  �سخ�سي�تهم،  �سقل 
اخلربات العملية التي ينفعون به� وطنهم. و�س�رت جمري�ت اللق�ء ب�سكل 
تف�علي بني الطالب وم�سوؤويل الهالل من خالل تب�دل الأ�سئلة والتعليق�ت 
تثقيفية  ق�نونية  حم��سرة  تقدمي  ذلك  اأعقب  املن�ق�سة،  اإثراء  بهدف 
للطالب األق�ه� د. فوزي �سديق رئي�ض العالق�ت الدولية والق�نون الدويل 
الإن�س�ين ب�لهالل، وتن�ول فيه� ن�س�أة احلركة الإن�س�نية الدولية واأهدافه� 
ومب�دئه� الأ�س��سية، والق�نون الدويل الإن�س�ين من حيث ن�س�أته ورك�ئزه، 
حر�ض  اخلت�م  ويف  الإ�س�فيني.  وبروتوكوليه�  الأربعة  جنيف  واتف�قي�ت 
الطالب على التق�ط ال�سور التذك�رية مع م�سوؤويل الهالل، واأعربوا عن 
�سع�دتهم الب�لغة بهذه الزي�رة، موؤكدين ا�ستف�دتهم العميقة من املعلوم�ت 

التي تلقوه� وف�ئدته� اجلمة ب�لن�سبة حلي�تهم العملية وامل�ستقبلية.

الكلية تشارك فى فعاليات
 معرض قطر الدولي الخامس للجامعات

زيارة طلبة الكلية
للهالل األحمر
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اإنه ملن دواعي �سرورن� اأن ن�سهد اإ�سدار العدد الأول 
للعلوم  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  جملة  من 
الإدارية والق�نونية، حيث تنه�ض الكلية مبهمة تدريب 
وتعليم املر�سحني ع�سكريً� واأك�دمييً� مزودين ب�لعلم 
ليواجهوا  للوطن،  والولء  ال�سرف  والقيم  واملعرفة، 
بروؤية  الأ�سعدة  ك�فة  على  الط�رئة  املتغريات 
الأك�دميية،  ال�سئون  عم�دة  من  واقتن�عً�  واقتدار. 
ب�أن البحث العلمي هو ال�سبيل نحو النه�سة العلمية 
والثق�فية والجتم�عية للمجتمع�ت يف املدى الق�سري 
والبعيد، وحتت رع�ية عم�دة ال�سئون الأك�دميية يف 
الكلية �سدر العدد الأول من املجلة مت�سمنً� خم�سة 
يف  مو�سوع�ته�  توزعت  حمّكمة  اأك�دميية  بحوث 
الكلية  تقوم  التي  والتخ�س�س�ت  العلوم  خمتلف 

بتدري�سه�، وج�ءت الأبح�ث على النحو الت�يل:
يف  الإلكرتونية  املحررات  "حجية  الأول:  البحث 

الإثب�ت وفقً� لأحك�م الق�نون القطري املق�رن" 
- الدكتور حممد �سعيد اأحمد ا�سم�عيل

لنظرية  التطبيقية  "الإ�سك�لي�ت  الث�ين:  البحث 
حتول العقد – درا�سة مق�رنة"

- الدكتور حممد عم�ر تركم�نية غزال
الــولء  علــى  املوؤثــرة  العوامــل   " الث�لث:  البحث 
مط�حن  �ســرك�ت  عمالء  ح�لة  التج�ريــة:  للعالمة 

الغــالل بولية اجلزيرة–  ال�سودان "
- الدكتور الف��سل تيم�ن اإدري�ض وال�سيد الأمني عبد 

الرحمن البوب
و�ســيط  كمتغري  التنظيمية  "الثقــة  الرابع:  البحث 

الف�ســ�د  وانت�ســ�ر  التوزيع�ت  عدالة  بني  العالقة  يف 
ب�لوحدات  الع�ملني  على  تطبيقية  درا�سة  الإداري: 

املحلية مبح�فظة املني� "
- الدكتور جم�ل عبد احلميد حممد

احل�س�ب�ت  مراجعي  اعتم�د   " اخل�م�ض:  البحث 
البنوك  يف  الداخلي  املراجع  على  اخل�رجيني 

ال�سودانية "
عمرو  زهري  والدكتور  عبيد  اأحمد  عبيد  الدكتور   -

دردر
لتدعيم  ج�ء  املجلة  من  الأول  العدد  �سدور  واإن 
جم�لت  يف  املتخ�س�سني  بني  العلمي  التوا�سل 
والعالق�ت  والقت�س�د  واملح��سبة  والإدارة  الق�نون 
هذه  ت�سيف  حيث  املعلوم�ت،  نظم  وكذلك  الدولية 
املجلة قن�ة اأك�دميية متميزة للن�سر العلمي مب� يو�سع 
تندرج  التي  والدرا�س�ت  البحوث  من  الإف�دة  دائرة 
علمية  جملة  وهي  الجتم�عية،  العلوم  مظلة  حتت 

دورية، ن�سف �سنوية، حمّكمة.
وليدة  لي�ست  املجلة  اأن  ب�لذكر  اجلدير  ومن 
وحم�ولت  �س�بقة  جهود  ثمرة  هي  بل  احل��سر، 
ج�دة تعود اإىل فرتة �س�بقة من الزمن، ومن ح�سن 
التوفيق اأن امل�سروع مل يتوقف واأن الفكرة وجدت من 
بلورته� ب�سكٍل علمي، حيث ق�مت عم�دة  يعمل على 
ال�سئون الأك�دميية بتفعيل املقرتح والدفع اإىل تنفيذه 
هيئة  اأع�س�ء  اختي�ر  مّت  ولقد  الواقع،  اأر�ض  على 
والهيئة ال�ست�س�رية ممن ميثلون خمتلف  التحرير، 
ولهم  وخ�رجه�  الكلية  من  العلمية  التخ�س�س�ت 

اهتم�م�ت علمية خمتلفة، الأمر الذي يخدم املجلة 
ب�لو�سط  ومك�نته�  ب�أهميته�  يليق  الذي  ب�ل�سكل 

العلمي.
تقبل  املجلة  اأن  الب�حثني  جلميع  نعلن  اأن  وي�سعدن� 
البحوث الأ�سلية اجل�دة التي ت�سهم يف تطوير العلوم 
البحوث  وُتقبل  املجلة،  به�  تهتم  التي  الجتم�عية 
البحوث  تر�سل  حيث  الإجنليزية،  اأو  العربية  ب�للغة 
ويتم  ت�مة،  ب�سرية  متخ�س�سني  حمكمني  اإىل 
املتع�رف  الدولية  العلمية  للمع�يري  وفقً�  حتكيمه� 

عليه� يف املجالت العلمية املتخ�س�سة.
ال�سكر  بخ�ل�ض  نتقدم  اأن  اخلت�م  يف  لن�  ويطيب 
العمل  هذا  اإخراج  يف  اأ�سهم  من  لكل  والتقدير 
التحرير،  يف  عمل  من  وكل  الوجود،  حيز  اإىل 
ذلك  يف  مب�  للمجلة،  النه�ئي  والإخراج  واملراجعة، 
التحرير،  واأع�س�ء هيئة  ال�سئون الأك�دميية،  عم�دة 
ببحوثهم  املجلة  بتزويد  �س�ركوا  الذين  والب�حثني 

ودرا�س�تهم.

الكلية تصدر العدد األول من مجلتها العلمية المّحكمة

ف�ز الأ�ست�ذ الدكتور/ ع�دل حرحو�ض �س�لح املفرجي مبنحة بحثية مع جمموعة من 
 ، University of Pahang الأ�س�تذة امل�ليزيني يف ج�معة  به�جن امل�ليزية

علمّ� ب�أن التك�ليف امل�دية للمنحة البحثية �ستغطى م�ليّ� من قبل اجل�معة امل�ليزية،  
و�سيتوىل فريق البحث الذي ح�سل على هذه املنحة ن�سر بحثني علميني مبجالت 
ط�لب  تخريج  اىل  ب�لإ�س�فة    ،  Impact Factor على  ح��سلة  مرموقة  ع�ملية 
م�ج�ستري.  هذا وقد مت الإ�س�رة يف ر�س�لة القبول للمنحة اىل اأن الأ�ست�ذ الدكتور/ 
ع�دل حرحو�ض �س�لح املفرجي هو اأحد منت�سبي كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية يف 

قطر.
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فوز الكلية بمنحة بحثية من إحدى الجامعات الماليزية



رائدة،  انتخ�بية  جتربة  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  قدمت 
اأول انتخ�ب�ت مب��سرة لع�سوية الهيئة الإدارية  حت�سب له�، ب�إجراء 
لن�دي اأع�س�ء هيئة التدري�ض، حيث مت يوم الأربع�ء 15 اأكتوبر عقد 
جتمع انتخ�بي لأع�س�ء الهيئة التدري�سية يف الكلية، بح�سور الدكتور 
ت�سّكلت جلنة  وقد  ب�لكلية،  الأك�دميية  ال�سئون  خ�لد اخل�طر عميد 

الإ�سراف على العملية النتخ�بية من كٍل من :
عالء  والدكتور  العط�ر  جالل  والدكتور  الن�س�ر  جم�ل  الدكتور   

اجلن�بي.
الذين  الأ�س�تذة  الإخوة  اأ�سم�ء  ب�إعالن  النتخ�بية  العملية  بداأت 
اأ�سم�وؤهم  دّونت  للن�دي،  الإدارية  للهيئة  اأنف�سهم  برت�سيح  تقدموا 

على اللوحة اخل��سة بذلك، حيث تقدم للرت�سيح كٌل من :
الدكتور  والأ�ست�ذ  حج�زي،  زكري�  والدكتور  �سعيد،  اأحمد  الدكتور 
والدكتور  عبيد،  اأحمد  عبيد  والدكتور  ال�سالم،  عبد  عبدالرحمن 

حممد �سعيد اإ�سم�عيل.
 46 احل��سرون  بلغ   ( احل��سرة  النتخ�بة  الهيئة  جمموع  ومن 
كٍل  ح�سول  عن  واملب��سر  احلر  القرتاع  عملية  اأ�سفرت  ع�سوًا(، 

منهم على الأ�سوات على النحو الآتي :
�سوتً�  40 حج�زي  زكري�  • د. 

�سوتً�  34 ال�سالم  عبد  عبدالرحمن  • اأ.د. 
اأحمد �سعيد 27 �سوتً� • د. 

�سوتً�   19 عبيد  اأحمد  عبيد  • د. 
�سوتً�  18 اإ�سم�عيل  �سعيد  حممد  • د. 

وبذلك ح�سل الأ�س�تذة الثالثة  احل��سلون على اأعلى الأ�سوات على 
ع�سوية الهيئة الإدارية لن�دي اأع�س�ء هيئة التدري�سة ب�لكلية .

عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ست�ذ  بينهم  من  الف�ئزون  انتخب  وقد 
عبدال�سالم لرئ��سة الن�دي.

انتخاب هيئة إدارية
 لنادي أعضاء هيئة التدريس بالكلية

     ُد�سن ال�س�لون الثق�يف لن�دي اأع�س�ء هيئة التدري�ض ب�لكلية ن�س�طة الثق�يف 
عميدال�سئون  اخل�طر  خ�لد  الدكتور  بح�سور   ، 2014/12/10م  الأربع�ء  يوم 
ال�سالم  عبد  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ست�ذ  الن�دي  ورئي�ض   ، ب�لكلية  الأك�دميية 
والأخوين ع�سوي الهيئة الإدارية للن�دي الدكتور زكري� حج�زي والدكتور اأحمد 
�سعيد، والإخوة اأع�س�ء هيئة التدري�ض ب�لكلية مبقر ن�دي جممع الن��سرية)1(.  

الأ�ست�ذ   : الكبريين  الزائرين   لالأ�ست�ذين  قيمتني  مبح��سرتني  البداية  ك�نت 
الدكتور حممد حمفوظ اأ�ست�ذ الق�نون ب�جل�معة التون�سية ، والدكتور عبدالرحمن 

ال�سعف�ين رئي�ض ق�سم اللغة العربية واآدابه� بكلية الآداب، ج�معة �سنع�ء.
 ج�ءت حم��سرة الدكتور حمفوظ حتت عنوان )احلقيقة بني الق�نون والأدب( 
الأحك�م  ونق�ئ�ض  واجلن�ئية،  املدنية  امل�دتني  يف  الإثب�ت  لو�س�ئل  فيه�  تعر�ض 
رواية  خالل  من  لذلك  وتعر�ض  الأدب�ء  به  اهتم  م�  وهذا   ، التطبيق  يف  خ��سة 
لرونيه فلوريو عنوانه�) احلقيقة ترتبط بخيط(. وقد حفلت ب�لعديد من الأ�سئلة 
على  اأ�سفى  املو�سوع.  يف  مهمة  جد  جوانب  واأ�س�ءت  اأف�دت  التي  والنق��س�ت 
الدكتور ال�سعف�ين فقد ج�ءت  اأم� حم��سرة  الف�ئدة.  املح��سرة من علمه كرث 

حتت عنوان :) اللغة العربية بني الف�سحى والع�مية(
كل  ازده�ر  وعوامل  الن�س�أة  حيث  من  والع�مية  الف�سحى  بني  للعالقة  تعر�ست 
منه� جزءًا  كل  بو�سف  ال�سراع؛  بينهم� لتقوم على  العالقة  اأن  واأكدت  منهم�، 
مهم� من مكون الأمة الثق�يف واللغوي �سريطة اأن يظل لكل منهم� جم�له ؛ ف�لع�مي 
يبقى يف ح�سوره ال�سف�هي ال�سعبي اليومي يف حني يتم املح�فظة على الف�سحى 
والثق�فة  والعلم  الإبداع  جم�لت  خمتلف  ويف  الر�سمي  الواقع  يف  ون�سرة  حية 

والإعالم ..
انت�س�ره�  طريق  واأن  الكرمي،  ب�لقراآن  حمرو�سة  العربية  اأن  املح��سر  واأكد 
وح�سوره� الع�ملي مرهون�ن بتقدم الأمة العلمي والثق�يف مب� يفر�ض وجود لغتن� 
ع�مليً� ؛ لأن اللغة القوية هي دائمً� لغة الأمة القوية تقوى بتقدم اأبن�ئه� وت�سعف 
اأبدع  املهمة  واملداخالت  الأ�سئلة  من  العديد  املح��سرة  اأث�رت  وقد  ب�سعفهم. 
الف�ئدة جليل  اللق�ء  عظيم  والتعليق عليه� مب� جعل  الإج�بة عنه�  املح��سر يف 

الأداء. 

تدشين الصالون الثقافي
 لنادي أعضاء هيئة التدريس بالكلية
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في ندوة لطالب الكلية بعنوان »الرؤية والطريق إلى النجاح«

الع�سو  ال�سبيعي  العزيز  عبد  اهلل  عبد  ال�سيد  ق�ل 
الريل  ل�سركة  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض  املنتدب 
"عند امت�م بن�ء مرتو الدوحة وت�سغيله ف�إنن� بح�جة 
ا�ستخدام  يف  واأ�سلوبن�   ثق�فتن�  من  التغيري   اإىل 
ثق�فة  اإىل  تنقالتن�  جميع  يف  اخل��سة  ال�سي�رات 
ا�ستخدام املوا�سالت الع�مه وال�ستف�دة من  املرتو. 
ويف كل الأحوال ف�إن امتالك وا�ستخدام كل �سخ�ض  
غري  اأمر  هو  املدينة  يف  للتنقل  اخل��سه   ل�سي�رته 
ال�سك�ين وازدي�د  النمو  م�ستدام  وبخ��سه يف �سوء 
يتوجب  ف�إنه  وعليه  ب�لدولة   القت�س�دي  الن�س�ط 
اأن نهتم بح�سن ا�ستغالل املوارد لبلوغ غ�ي�ت  علين� 
البيئية  واحلم�ية  والقت�س�دية  الجتم�عية  التنميه 
للدولة"، وذلك يف الكلمة التي األق�ه� يف كلية اأحمد 

بن حممد الع�سكرية. 
"الروؤية  العنوان  حتمل  املح��سرةالتي  وك�نت 
للم�س�ركني  كبرية  فر�سة  النج�ح"  اإىل  والطريق 
الجتم�عية  الآث�ر  على  قرب  عن  للتعرف  فيه� 
وم�س�ريع  الدوحة  ملرتو  والبيئية  والقت�س�دية 
املح��سرة  ح�سر  وقد  الأخرى.  احلديدية  ال�سكك 
ق�ئد  النعيمي  اأحمد  بن  الركن حمد  العميد  �سع�دة 
اخل�طر  خ�لد  ود.  الع�سكرية  بن حممد  اأحمد  كلية 
اأحمد بن حممد  اأع�س�ء كلية  الكلية وال�س�دة  عميد 

الع�سكرية وطاليه�. 
عبد  اهلل  عبد  ال�سيد  امتدح  الفتت�حية  كلمته  ويف 
اختي�ر  على  لإ�سرارهم  الطالب  ال�سبيعي  العزيز 
ف�إمن�  هذا  دل  "واإن  ق�ئال   احلبيب  وطنهم  خدمة 
اأن  وا�ستعدادكم  لبلدكم  وحبكم  ولئكم  على  يدل 
تقوموا ب�أ�سعب امله�م حلم�ية �سي�دة وطنن� وتعزيز 
الذات  اإنك�ر  فيكم  اأحيي  .  واأن�  واأمنه  ا�ستقراره  
وا�ستعدادكم للت�سحية وعزمكم على الت�سلح ب�سالح 

العلم و املعرفة والتكنولوجي� والإدارة والتدريب  .
ذلك  ال�سبيعي  العزيز  عبد  اهلل  عبد  ال�سيد    واأردف 
بقوله اإن  الروؤية يف اإق�مة هذه الكلية خلفه� حكمة 
تلعب  اأن  يف  وذلك  احلكيمة  قي�دتن�   من  كبرية 
الروؤية  حتقيق  يف  اأ�س��سيً�  دورًا  امل�سلحة  القوات  
الوطنية 2030 ويف اإر�س�ء قواعد القدرات الدف�عية 
وتر�سيخ املعرفة الفنية والتكنولوجي� وتعزيز البحث 
والتطوير مم� ي�س�هم ويدعم التحول اإىل القت�س�د 

الق�ئم على املعرفة. 
بع�ض  الريل  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  وعر�ض 
و�سيلة  لتقدمي  ال�سركة  تبنته�  التي  ال�سرتاتيجي�ت 

مواقع  وقد مت حتديد  فع�لة.  ع�م  نقل  و  موا�سالت 
يف  لتكون  الدوحة  مرتو  حمط�ت  من  حمطة   38 ل 
هن�ك  اأن  وكم�  ال�سك�نية،  الكث�فة  ع�لية  من�طق 
مع  ب�لتك�مل  الدوحة  مرتو  خدمة  لتو�سيع  خمططً� 
خطة �سركة موا�سالت وا�ستخدام احل�فالت لتغطية 
الو�سول  والتي ل ميكن  للمحط�ت  املن�طق املج�ورة 

اإليه� �سريًا على الأقدام. 
حول  الع�سكرية  الكلية  طالب  اأ�سئلة  على  رده  ويف 
حي�ة  على  احلديدية  ال�سكك  م�س�ريع  ت�أثري  مدى 
عبد  ال�سيد  �سرب  الدولة  يف  واملقيمني  املواطنني 
اهلل عبد العزيز ال�سبيعي اأمثلة من الواقع على الث�ر 
�ستقدمه�  التي  والبيئية  والجتم�عية  القت�س�دية 
القت�س�دي  ال�سعيد  فعلى  للوطن،  امل�س�ريع  هذه 
نتيجة  املحلي  الن�جت  اإجم�يل  يف  الف�قد  �سيقل 
انخف��ض الزمن ال�س�ئع يف تنقل الأفراد والب�س�ئع، 
الريل  م�س�ريع  �ستوؤدي  الجتم�عي  ال�سعيد  وعلى 
من  واحلد  العمرانية  املجتمع�ت  ترابط  زي�دة  اإىل 
احلي�ه  جودة  موؤ�سر  وحت�سن  املرورية  الختن�ق�ت 
 )2( م�س�فة   الدوحه  مرتو  و�سيوفر   ، املدينة  يف 
مليون كيلومرت من التنقل  ب�ل�سي�رة اخل��سة يوميً� 
يف  الكربون  اأك�سيد  ث�ين  ن�سبة  انخف��ض  يعني  مم� 
م�سروع�ت  توؤدي  اأن  املتوقع  من  اإنه  املدينةحيث 
ال�سكك احلديدية اإىل انخف��ض ث�ين اأك�سيد الكربون 
بحوايل  258.000 طن �سنويً�. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك 

العمل  فر�ض  من  العديد  الدوحة   مرتو  �سيتيح 
للكثري من الأفراد وقط�ع ال�سرك�ت املحلية و�سيكون 
الدولة  حتقيق  يف  الرئي�سية  الدع�ئم  من  امل�سروع 
لك�فة جوانب "الروؤية الوطنية 2030" والتي تهدف 
اإىل حتويل قطر اإىل دولة متقدمة ق�درة على حتقيق 
التنمية امل�ستدامة ب�لإ�س�فة اإىل �سم�ن م�ستوى رفيع 
املوا�سالت  بلغة  يعني  وهذا  ل�سعبه�.  املعي�سة  من 
العمل  مق�ر  اإىل  والو�سول  احلركة  �سهولة  والنقل 
ب�سكل   الب�س�ئع  ونقل  الرتفيهية  واملرافق  والتعليم 

ي�سري و �سل�ض مع احلف�ظ على البيئة.   
اأثن�ء  ال�سبيعي  العزيز  عبد  اهلل  عبد  ال�سيد  وق�ل   
الروؤية  هذه  مع  الريل  �سركة  تع�مل  كيفية  �سرحه 
والتميز    اللتزام  مراع�ة  مع  قدمً�  به�  وامل�سي 
التواريخ امل�ستهدفة لبدء  "نحن يف طريقن� لتحقيق 
مراحل مرتو الدوحه وقط�ر لو�سيل وقط�ر امل�س�ف�ت 

الطويلة كم� هو خمطط له� مب�سيئة اهلل "
"لقد  بقوله  املح��سرة   ال�سبيعي  ال�سيد   واختتم 
الروؤية  �سورة  يف  لن�  روؤية  احلكيمة  قي�دتن�  و�سعت 
�سورة  يف  لن�  اإجراءات  وخطت    2030 الوطنية 
على  الآن  وتعتمد  الوطنية،  التنمية  ا�سرتاتيجية 
�سغف كل منظومة وكل فرد من� والتزامه بتنفيذ هذه 
التنموية  الأهداف  لتحقيق  كم� يجب  ال�سرتاتيجية 

املرجوة منه� " .
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واجتماعي��ة  اقت�شادي��ة  اآث��ار  له��ا  الري��ل  م�شروع��ات  ال�شبيع��ي: 

وبيئي��ة كب��رة وتع��د ركي��زة اأ�شا�شي��ة م��ن ركائ��ز التنمي��ة امل�شتدام��ة



عن  عمل  ور�سة  الجتم�عي  والت�أهيل  للحم�ية  القطرية  املوؤ�س�سة  نظمت 
 . 14و2014/12/15  والإثنني  الأحد  يومي  مدار  على   ) والعدالة  )الطفل 
اليوم  ويف  الأك�دميية،  ال�سوؤون  عميد  اخل�طر  خ�لد  الدكتور  الفتت�ح  ح�سر 
الث�ين ح�سر الدكتور / جم�ل الن�س�ر رئي�ض ق�سم الق�نون ومعه جمموعة من 
الطالب من الق�سم ، حيث حتدث يف الور�سة عدد من الأ�س�تذة املتخ�س�سني، 
منهم الدكتور/ اإبراهيم الكعبي الأ�ست�ذ امل�س�رك بج�معة قطر، حيث حتدث 
عن املعوق�ت التي حتول دون و�سول الطفل اإىل العدالة الجتم�عية ، موؤكدًا 
على اأهمية متكينهم من الو�سول اإىل العدالة  والو�سول اإىل املعلوم�ت ذات 
ال�سلة، و�سرورة تثقيف الأطف�ل يف جم�ل حقوقهم، جت�ه الدولة واملجتمع، 
البدائل  عن  املج�ل؛  هذا  يف  املتخ�س�ض  علي  ع�س�م  الأ�ست�ذ  حتدث  كم� 
املطروحة لعدم جلوؤ الأطف�ل اإىل املح�كم�ت عندم� يرتكبون بع�ض اجلرائم، 
وم�سوؤولية البيت واحلي والدولة عن حقوق الطفل، ويف النه�ية ق�مت مديرة 

املوؤ�س�سة بتكرمي املح��سرين وعدد من احل�سور.

طالب القانون في المؤسسة القطرية للحماية  والتأهيل

ق�مت جلنة الن�س�ط ب�ل�سئون الأك�دميية بتنظيم 
مب�س�ركة   2014/11/21 بت�ريخ  ري��سية  اأم�سية 
ب�ل�سئون  والع�ملني  التدري�ض  هيئة  اأع�س�ء 
الأك�دميية على مالعب ن�دى الغرافة الري��سي ، 

و�سمل الن�س�ط مب�ري�ت يف كرة القدم بني الفرق 
امل�س�ركة يف دورى ال�سدا�سي�ت .

وفرق  النجوم  فريق  بني  النه�ئية  املب�رة  وك�نت   
القمر وقد انتهى الزمن الر�سمي ب�لتع�دل وح�سم 

فريق النجوم اللق�ء ب�سرب�ت الرتجيح  ومت تتويج 
الفريق الف�ئز بخت�م الأم�سية يف جو ع�ئلي ملىء 

ب�لتف�وؤل والن�س�ط واحليوية . 

أمسية رياضية للشؤون األكاديمية
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يف اإط�ر التع�ون الق�ئم بني وزارتي العدل والدف�ع 
العملي،  ب�جل�نب  النظري  ربط اجل�نب  اإط�ر  ويف 
يف  الق�نون  تخ�س�ض  الع��سرة  الدفعة  طلبة  ق�م 
مقر  اإىل  بزي�رة  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية 
الأعلى  ب�ملجل�ض  وال�ستئن�ف  التمييز  حمكمتي 
حتت  وذلك   ،2014/12/16 بت�ريخ  للق�س�ء 
الأ�ست�ذ  اخلطيب  عرف�ن  حممد  الدكتور  اإ�سراف 
عبداهلل  اأول  واملالزم  الق�نون  ق�سم  يف  امل�س�رك 
ال�سيد  ا�ستقب�لهم  يف  ك�ن  حيث  الكبي�سي،  حمد 
عمر علي حمد من ق�سم العالق�ت الع�مة والإعالم 

يف املجل�ض. 
مراحل  على  عملي  وب�سكل  الطالب  اطلع  وقد 
مبحكمة  اجلن�ئية  الدائرة  اأم�م  الدعوى  �سري 
الن�سف،  اإبراهيم  الق��سي  برئ��سة  ال�ستئن�ف 

ثم مت اللق�ء مع ال�سيد الق��سي ن��سر يو�سف عبد 
الغني رئي�ض حمكمة ال�ستئن�ف والأ�ست�ذ امل�ست�س�ر 
حممد �سفوت، اللذان تف�سال ب�لإج�بة على اأ�سئلة 
من  ب�لعديد  الق�نونية  معرفتهم  واإغن�ء  الطلبة، 

الأمثلة الق�س�ئية الفعلية.

العميق  �سكره  الزائر  الوفد  قدم  اللق�ء  خت�م  ويف 
لل�س�دة الق�س�ة على حف�وة ال�ستقب�ل وم� يبذلونه 
لأفراد  والعدالة  الق�س�ء  خدمة  يف  جهود  من 
اإعط�ء  مت  كم�  ومقيمني،  مواطنني  من  املجتمع 

الوفد جمموعة من الهداي� التذك�رية.

طالب القانون في رحاب المجلس األعلى للقضاء

ق�م    2014  /12  /1 املوافق  الثنني  يوم  فى 
بن  اأحمد  كلية  من�سوبى  من  ال�سب�ط  مر�سحى 
حممد الع�سكرية )الدفعة الث�نية ع�سر – تخ�س�ض 
حم��سبة( برفقة اأ.د اأحمد يو�سف بزي�رة ميدانية 
حيث  لال�سمنت،  الوطنية  القطرية  ال�سركة  اإىل 
ال�سركة  وذلك فى مت�م  املر�سحني اىل  مت و�سول 
من  ا�ستقب�لهم  ومت  والن�سف،  الت��سعة  ال�س�عة 
قبل ق�سم العالق�ت الع�مة و مرافقتهم فى  جولة 
بداأ  لل�سركة  النت�جية  املراكز  جلميع  ميدانية 
وذلك  التعبئة  مبركز  وانته�ء  التحجري  مركز  من 
�سرح  توىل  الذى  ال�سركة  مهند�سى  احد  ب�سحبة 
تلك املراحل للمر�سحني ، ثم مت النتق�ل بعد ذلك 
املر�سحني   ا�ستقب�ل  فى  ك�ن  حيث  ال�سركة  لدارة 
املدير  من  كل  ق�م  حيث  لل�سركة  امل�ىل  الفريق 
احل��سب  اإدارة  ومدير  التك�ليف  ومدير  امل�ىل 
الآىل ب�أ�ستعرا�ض لتلك النظمة فى ال�سركة ب�سكل 

مب�سط من خالل  �سرح  تو�سيحى ،ت�سمن :  
1 – مقدمة عن ن�س�أة ال�سركة و طبيعة ن�س�طه�

2 – الدورة املح��سبية لالدارة امل�لية ب�ل�سركة.
ال�سركة  فى  املطبق  التك�ليف  نظ�م  طبيعة   –  3

واجراءتة.
ب��ستخدام  الآىل  للنظ�م  مب�سط  عر�ض   –  4

برامج متقدمة للح��سوب والتى حتقق الربط بني
والتك�ليفية  امل�لية  والدارات  النت�جية  املواقع 

ب�ل�ستف�س�ر  املر�سحني   قي�م  ذلك  وتلى  املختلفة 
عن بع�ض النق�ط وقي�م امل�سوؤلني ب�لج�بة عليه�. 
املزاوجة  حتقق  الزي�رات  تلك  مثل  اأن  �سك  ول 
بني الدرا�سة الأك�دميية والواقع العملى وتزيد من 
ترتبط  ك�نت  اإذا  املر�سحني خ��سة  وادراك�ت  افق 

ب�ملو�سوع�ت الدرا�سية للطالب .

طلبة المحاسبة في زيارة إلى الشركة القطرية الوطنية لالسمنت

أخبار وأنشطة الكلية
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الطلبة  لبحوث  ع�سرة  ال�س�د�سة  الدورة  �سمن 
اجل�معني املمولة من قبل ال�سندوق القطري لرع�ية 
ق�سم  طلبة  فوز  مت   ،)2014 )يوليو  العلمي  البحث 
الق�نون يف كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية ببحثني 
اجلن�ئية  "احلم�ية  عنوان:  حتت  الأول  ق�نونني، 
ومب�س�ركة  مق�رنة"،  درا�سة  الإلكرتوين  للتوقيع 
اجلهني  علي  حممد  اأ�سم�ئهم:  الت�لية  الطالب 
احلب�بي،  فهد  اهلل  وعبد  الكواري  اهلل  عبد  وخ�لد 
الأ�ست�ذ  امل�س�عدة،  �سدقي  اأنور  الدكتور  واإ�سراف 
امل�س�رك يف ق�سم الق�نون. والث�ين حتت عنوان: "اأثر 
املدنية  احلم�ية  مفهوم  تطور  على  الرقمية  البيئة 
ومب�س�ركة  مق�رنة،  ق�نونية  درا�سة  للم�ستهلك"، 
اهلل  عبد  خلف�ن  حممد  اأ�سم�ئهم:  الآتية  الطالب 
املن�سوري، واأحمد �سحيم اأحمد العبد اهلل ال ث�ين 

وفهد مب�رك فهد اجلرب النعيمي. 
الأ�ست�ذ  الدكتور حممد عرف�ن اخلطيب،  وا�سراف 
مو�سوع  يتن�ول  حيث  الق�نون.  ق�سم  يف  امل�س�رك 
الذي  الإلكرتوين  التوقيع  مو�سوع  الأول  البحث 

اأ�سبح اأمرًا لزمً� يف العديد من املع�مالت التج�رية 
الق�نونية،  والت�سرف�ت  العقود  مثل:  الإلكرتونية 
واملع�مالت  والفن�دق،  ال�سفر  تذاكر  حجز  البيوع، 

امل�سرفية وال�سترياد والت�سدير. 
احلكومة  ويف  الإلكرتونية  املدنية  املع�مالت  ويف 
واملع�مالت  الأفراد،  خدم�ت  وت�سمل:  الإلكرتونية 
اجلوازات  الت�س�ريح  ومنه�  الإدارية  احلكومية 
وال�سرائب  املختلفة  والرتاخي�ض  واملرور  واجلن�سية 

واجلم�رك.
رقم  بق�نون  املر�سوم  �سدر  فقد  قطر  دولة  يف  اأم� 
والذي  الإلكتــــروين  التوقيع  ب�ســـ�أن  ل�سنة 2010   16
عرفـــه مب� يلي: "التوقيع الإلكرتوين: م� يو�سع على 
اأرق�م،  اأو  حروف،  �سكل  ويتخذ  البي�ن�ت،  ر�س�لة 
ط�بع  له  ويكون  غريه�،  اأو  اإ�س�رات،  اأو  رموز،  اأو 
ومييزه  املَُوّقع،  هوية  لتحديد  ُي�ستخدم  متفرد، 
ر�س�لة  على  املَُوقع  موافقة  بي�ن  وبغر�ض  غريه،  عن 
املتعلقة  املختلفة  الأبع�د  البحث  ويتن�ول  البي�ن�ت" 
البحث  مو�سوع  يتن�ول  حني  يف  املو�سوع.  بهذا 

الرقمية على تطور مفهوم  البيئة  اأثر  الث�ين درا�سة 
البيئة  تطورات  للم�ستهلك يف �سوء  املدنية  احلم�ية 
التي  واملب�دئ  للقواعد  العر�ض  خالل  من  الرقمية، 
التقليدي  اإط�ره�  يف  احلم�ية  هـــذه  عليه�  تقوم 
مرونة  ومدى  تطوره�،  على  الرقمية  البيئة  واأثر 
وتكييف هذه القواعد مع متطلب�ت وتطورات البيئة 
الرقمية، اإن جلهة حتديد نط�ق هذه احلم�ية، بدءًا 
لإبرامه  و�سوًل  العقد،  على  التف�و�ض  مرحلة  من 
ومـــن ثم تنفيذه وطرق الإثب�ت املتعلقة بهذه العملية 
التع�قدية، اأو جلهة احلديث عن اإجراءات احلم�ية 
�سواء  املع�مالت،  هذه  يف  امل�ستهلك  حلقوق  املدنية 
على امل�ستــــوى الق�س�ئي و�سبـــه الق�س�ئي من جهة، 
و�سوًل  والتحكيم.  الق�س�ء  من  كل  بذلك،  ونعني 
لبلــورة فكرة ق�نونية حول اإمك�نية بروز نظرية مدنية 
رقمية جديدة حتكم قواعد هذه احلم�ية يف بعده� 
الرقمي، اإن مل تختلف يف مكون�ته� وعن��سره� عن 
من  كثري  يف  �ستتم�يز  اأنه�  اإل  التقليدية،  نظريته� 

النق�ط عنه�.

طلبة قسم القانون يفوزون بتمويل الصندوق القطري للبحث العلمي لبحثين قانونين نوعيين
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خريف  احل�يل  الدرا�سي  للف�سل  الزائرين  الأ�س�تذة  بتكرمي  الكلية  ق�مت 
2014،  وقد حتدث يف هذه املن��سبة العميد الركن/ حمد بن اأحمد النعيمي 
– ق�ئد الكلية – حيث �سكر الأ�س�تذة الزائرين على جهودهم املتميزة خالل 

هذا الف�سل الدرا�سي،  وحثهم على التوا�سل مع الكلية يف امل�ستقبل.
التع�ون بني  اأوجه  ون�ق�ض معهم  بلدانهم  للكلية يف  �سفراء  اأنهم  واأ�س�ر اىل 

الكلية وكلي�تهم املن�ظرة. 

حفل تكريم لألساتذة الزائرين

ق�مت الدفعة 12 نظم معلوم�ت احل��سوب وبرفقة الدكتور اأحمد �سعيد بزي�رة 
اللكرتونية.  اجلرمية  مركز  الداخلية،  وزارة  يف  اجلن�ئي  البحث  مديرية 
وك�ن يف ا�ستقب�ل الدفعة العميد جم�ل الكعبي ونخبة من �سب�ط املديرية. 
وابتداأ برن�مج الزي�رة ب�سرح مف�سل عن طبيعة عمل املديرية واملركز، ومت 
ا�ستف�س�رات  الإج�بة على  اللكرتونية،  كم� مت  اأنواع اجلرائم  اإىل  التطرق 

املر�سحني.

زيارة الدفعة 12 إلى  مركز الجرائم اإللكترونية



موضوع  العدد

نبذة تاريخية
ال�سمو  �س�حب  ح�سرة  بقي�دة  قطر  دولة  ك�نت  مل� 
اآل ث�ين ت�سهد  ال�سيخ حمد بن خليفة  الوالد  الأمري 
ال�سي��سية  املج�لت  جميع  �سمل  وتو�سعً�  اإمن�ًء 
والأمنية والقت�س�دية والجتم�عية؛ حظيت القوات 
احلكيمة  القي�دة  واأولته�  الب�لغ  ب�لإهتم�م  امل�سلحة 
الوحدات  كل  التطور  ف�سمل  والرع�ية.  العن�ية  كل 
اله�ج�ض  ك�ن  وت�أهياًل.ومل�  تقنية  والإدارية  املق�تلة 
الدائم هو اإعداد الق�ئد املوؤهل للتع�مل مع معطي�ت 
ع�سر العوملة والإنفت�ح؛ فقد اأ�سدر ح�سرة �س�حب 
ال�سمو الأمري الوالد بت�ريخ 1417/6/24 هـ املوافق 

يتوىل  عمل  فريق  بت�سكيل  اأمرًا  1996/11/5م 
تنتهج  )جي�ض/�سرطة(  ع�سكرية  كلية  اإن�س�ء  مهمة 
ب�لتن�سيق  الع�سكرية اجل�معية. وذلك  الكلي�ت  نهج 
ذات  واجله�ت  قطر  وج�معة  الداخلية  وزارة  مع 
اأ�سبح  واملعرفة  ب�لعلم  الت�سلح  اإن  الخت�س��ض. 
واأ�سحى  والنمو؛  النه�سة  تبغي  اأمة  لكل  �سرورة 
وجود ال�س�بط املوؤهل ع�سكريً� واأك�دمييً� اأمرًا مفيدًا 
احلكيم  المريي  القرار  ج�ء  فقد  ولذا  ولوطنه؛  له 
والت�أهيل  الع�سكري  التدريب  بني  الكلية  جتمع  ب�أن 
ب�لكلية  دورة  اأول  تعقد  ب�أن  �سموه  وجه  الأك�دميي.  
بت�ريخ 1996/12/14 م وملدة اأربع �سنوات. على اأن 

الع�سكرية  العلوم  دبلوم  التخرج  عند  املر�سح  مينح 
البك�لوريو�ض  اإىل درجة  ب�لإ�س�فة  )جي�ض/�سرطة( 
املقررة  المتح�ن�ت  اإجت�ز  اإذا  قطر.  ج�معة  من 

عليه ب�سقيه� الع�سكري والأك�دميي.
هذا  لتخطيط  حمددة  توجيه�ت  �سموه  اأ�سدر 
الكلية  مك�ن  ب�إختي�ر  وذلك  املحوري.  امل�سروع 
وت�سكيل ق�داته�. واإن�س�ء جمل�ض له� مع حتديد ك�فة 
الع�سكرية  املن�هج  وو�سع  وحتديد  اإخت�س��س�ته. 
والأك�دميية. ثم الت�أمني ال�س�مل للكلية. وقد و�سعت 
توجيه�ت ح�سرة �س�حب ال�سمو الأمري الوالد مو�سع 

التنفيذ وحتول احللم اإىل حقيقة ي�سهده� الع�مل. 

م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة األول������ى ل��ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة

اأول الدورة 
مر�ســـح �س�بــــــط

�صامل �صعيد حمد املري
وزارة الداخلية

ث�لث الدورة 
مر�ســـح �س�بــــــط

عبداهلل حممد عبداهلل النعيمي
القوات امل�صلحة

ث�ين الدورة 
مر�ســـح �س�بــــــط

جا�صم حممد جا�صم الكواري
القوات امل�صلحة

األوائل المتفوقون في النتيجة المشتركة

الأول م�سرتك يف النتيجة الع�سكرية
مر�ســـح �س�بــــــط

ح�صني �صايف ثواب القحطاين
القوات امل�صلحة

الأول م�سرتك يف النتيجة الع�سكرية
مر�ســـح �س�بــــــط

�صامل �صعيد حمد املري
وزارة الداخلية

اأول تخ�س�ض الإدارة
مر�ســـح �س�بــــــط

حممد علي حممد الهاجري
القوات امل�صلحة

الأول يف الرم�ية
مر�ســـح �س�بــــــط

جا�صم عبداهلل جا�صم املري
القوات امل�صلحة

الأول يف اللي�قة البدنية
مر�ســـح �س�بــــــط

ح�صني �صايف ثواب القحطاين
القوات امل�صلحة

ق�ئد املرا�سم
مر�ســـح �س�بــــــط

فهد عبدالرحمن فهد اخلاطر
القوات امل�صلحة

الأول يف ال�سلوك واملواظبة والكف�ءة القي�دية
مر�ســـح �س�بــــــط

حممد علي حممد ال�صليطي
القوات امل�صلحة

األوائل المتفوقون في التخصصات المختلفة
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ق����س����م ال����ع����الق����ات 
ال������������دول������������ي������������ة
ال����واق����ع وال��ط��م��وح

العالق�ت  ق�سم  اعتم�د  وتوفيقه  اهلل  بحمد  مت  لقد 
لي�سبح  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  بكلية  الدولية 
جمع�ء  العربية  البالد  فى  نوعه  من  الأول  الق�سم 
اجل�مع�ت  وحتى  ع�ملي�  الأوائل  اخلم�سة  فى  ورمب� 
الأك�دميية فى بالدن� العربية اإمن� تدر�ض العالق�ت 
الذى  ال�سى  ال�سي��سية  العلوم  اأق�س�م  �سمن  الدولية 
تف��سيل  فى  الغو�ض  على  ق�در  غري  الط�لب  يجعل 
يتلقى  البك�لريو�ض.  م�ستوي  على  التخ�س�ض  هذا 
الط�لب بكلية اأحمد فى ف�سول ال�سنة الأوىل مع�رف 
مقررات  ا�ستيع�ب  على  ت�س�عده  متنوعة  اأك�دميية 
من  املوا�سيع  حيث  من  تتدرج  والتي  التخ�س�ض 
اأخرى  والتف�سيل من جهة  التعقيد  جهة ومن حيث 
ولقد ق�مت اخلطة الأك�دميية للق�سم على فل�سفة اأن 
النق��ض  فى  املطروحة  املوا�سيع  ب�ستى  الط�لب  يلم 
وكذلك  للتحليل  املختلفة  الطرق  وكذلك  الأك�دميي 
املف�هيم  الذي طراأ على  التغري  اإىل  انتبهت اخلطة 
على  طراأت  التى  التغريات  وفق  التحليل  واأدوات 
امل�ستوي�ت  الرغم من  وعلى  الدولية  العالق�ت  حقل 
امل�ستوي  اأّن  اإّل  اخلطة  ع�جلته�  التي  املختلفة 
الإقليمي ك�ن الأبرز من بينه� وذلك لأهميته العملية 
اأن  اإذ  لطالب العالق�ت الدولية فى اخلليج العربي 
الأمنية  املنظوم�ت  دول  من  كغريه�  اخلليج  دول 
عن  تنعزل  اأن  منه�  لواحدة  لميكن  القليمية 
الأخري�ت فى البحث عن ت�أمني نف�سه� ففكرة الأمن 
القومي لتتحقق ب�سورة دائمه اإل ب�ملنظور الأقليمى 
اجلميع  اإمك�ني�ت  فيه  تت�س�فر  والذي  اجل�مع 

لتحقيق م� يعرف مبجتمع الأمن. 
قد  ال�سيق  الع�سكرى  مبعن�ه  الأمن  مفهوم  اأن  كم� 
الأخط�ر  من  الدولة  حلم�ية  جمدي  غري  اأ�سبح 
نف�سه�  ب�لدول  يتعلق  الأول  ل�سببني  وذلك  المنية 
ففيم� عدا القوي العظمى ي�سعب على دولة العتم�د 
اأن  والث�نى  مطلقة  ب�سورة  ع�سكريــ�  نف�سه�  على 
كثرية  �سعد  من  ت�أتى  اأ�سبحت  الأمنية  التهديدات 
الع�برة  واملهددات  املتنقلة  الوب�ئية  الأمرا�ض  مثل 
للحدود والأخط�ر البيئية واجلرمية املنظمة وجرائم 
الأنرتنت والتى تتطلب التع�ون الدوىل ولي�ض التن�ف�ض 
والتن�حر مم� يوؤكد مرة اأخري على اأهمية امل�ستوي�ت 
فوق القومية فى مع�جلة م�س�ئل الأمن الوطني ولذلك 
كله اأ�سبحت الدولة فى ح�جة م��سة اىل ك�درم�سلح 
ب�لفهم العميق لكل هذه الق�س�ي� وامل�س�ئل ولعل قي�م 
هذا الق�سم فى كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية هو 
ا�ستج�بة عملية من ولة الأمر للتحدي�ت التى تواجه 
والتي  امل�سلحة  القوات  فى  ل�سيم�  والغد  اليوم  دول 
فى  الدولة  واأن  خ�سو�سً�  للدولة  الأم�ن  �سم�م  هي 

قطر قد و�سعت روؤية وطنية طموحة تدخل به� قطر 
وذلك   2030 الع�م  بحلول  املتقدمة  الدول  ن�دى 
يحتم العمل والت�هيل اجل�د لكل كوادر الدولة حتى 
ت�ست�سعر عظم امل�سئولية امللق�ة على ع�تقه� للنهو�ض 
بهذا البلد احلبيب اإىل نفو�ض �سعبه و�سعوب البالد 
كلبنة  الدولية  العالق�ت  وق�سم  والإ�سالمية  العربية 
هذا  ي�ست�سعر  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد  كلية  فى 
الدور وخطورته ويعزم كل العزم اأن يجعل من طالبه 
بف�سل الرع�ية والهتم�م الكبريين من قي�دة الكلية 
الوطنى  اللتزام  فى  منوذج�  طالبه  من  يجعل  اأن 
وق�دة يجمعوا ايل خربتهم الع�سكرية ف�سيلة املعرفة 
هو  م�  بكل  يزودهم  واأن  الدولة  رج�لت  وحنكة 
�سرورى للعب وا�ست�سع�ر واإدراك كل م�حتت�جه دولة 

امل�ستقبل. 
للق�ســـم خطط تدريبيـــة طموحـــة ب�لإ�س�فة للن�س�ط 
ى تقوم على العديد من الأن�سطـــة بغية �سقل  ال�سفِّ
التع�مل  وكيفية  والدبلوم��سية  احلوارية  القدرات 
العمــــل  ور�ض  خالل  من  وذلك  امل�سئولية  واقع  مع 
اخل�رجية  فى  ب�مل�سئولني  واللتق�ء  واملح�ك�ة 
اإىل  ب�لإ�س�فة  امل�س�بهة  الطبيعة  ذات  واملوؤ�س�س�ت 
م�ستوى اخلليج  على  ك�ن ذلك  الرحالت اخل�رجية 
العربي اأو على م�ستـــوي الع�لـــم العربى وب�ل�ســـرورة 
الحت�د  موؤ�س�س�ت  فى  متمثاًل  الدوىل  امل�ستوى 
النظ�م  وتطور  على طبيعة جتربة  للوقوف  الأوربــي 
الإقليمية  التج�رب  وكذلك  اأوروب�  فى  القليمى 
الرحلة  وكذلك  الع�مل  ق�رات  بقية  فى  الأخرى 
الك�دميية اىل موؤ�س�س�ت الأمم املتحدة للوقوف على 
الفرعية  واملوؤ�س�س�ت  الدولية  املوؤ�س�سة  عمل  طبيعة 

املنبثقة عنه�. 
م�ستوى  على  يكونوا  اأن  خريجيه  من  الق�سم  يتوقع 
ي�سبحوا  واأن  الفع�ل  املعرفى  الن�سج  من  متقدم 
من�ط امل�سئولية التى �ستلقى على ع�تقهم للم�س�همة 

فى عملية بن�ء دولة قطر احلديثة.

أه�����م�����ي�����ة م���ك���ت���ب 
اإلرش�����اد األك��ادي��م��ي
الآن  الع�مل  ي�سهده�  التي  والتحدي�ت  التغريات  اإن 
جعلت من ال�سعب العتم�د على الأ�س�ليب التقليدية 
والتنمية؛  الإ�سالح  برامج  اإجن�ح  يف  والروتينية 
لذلك ت�سعى دول الع�مل الآن للح�سول على العتم�د 
ك�إحدى الرك�ئز احلديثة ل�سم�ن ال�ستقرار والبق�ء 
الهتم�م  ويعد  والزده�ر.  التقدم  يف  لال�ستمرار 
التي  الروافد  من  مهمً�  رافدًا  وموؤ�س�س�ته  ب�لتعليم 

توؤدي اإىل التقدم والرقي.
ركنً�  الأك�دميي  الإر�س�د  يعد  املنطلق  هذا  ومن 
اأ�س��سيً� يف اإجن�ح اخلطط الإ�سرتاتيجية يف التعليم 
ب�سكل ع�م ويف موؤ�س�س�ت التعليم ب�سكل خ��ض، وكلية 
يف  اأ�س��سي�  �سريكً�  تعد  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 

قطر،  دولة  يف  والتعليمي  الرتبوي  الإ�سالح  عملية 
ع�سكريً�  حمرتفة  ع�سكرية  كف�ءات  من  توؤهل  مب� 
يف  الرئي�ض  املحور  هو  الط�لب  ولأن  واأك�دمييً�، 
الدرا�سي  الع�م  لهذا  تقرر  فقد  التعليمية؛  العملية 
الأك�دميي  الإر�س�د  مكتب  ا�ستحداث   2015/2014
بحيث  للكلية،  الأك�دميية  ال�سوؤون  عم�دة  يف 
ال�سوؤون  عميد  مب�س�عد  مرتبط  املكتب  هذا  يكون 
بني  الو�سل  حلقة  يعد  واملكتب  للكلية.  الأك�دميية 
املكتب  وي�سبح  والطلبة،  التدري�سية  الهيئة  اأع�س�ء 
تقدمي  عن  امل�سئولة  الأ�س��سية  العملي�ت  من  جزءًا 
رع�ية طالبية متميزة، حيث تهدف اإىل اإيج�د ط�لب 
النف�سية  الن�حية  من  متوافق  �سخ�سيته  متك�مل يف 

والتعليمية.

الإر�صاد الأكادميي.. ملاذا ؟!
الكثري  الأك�دميي  الإر�س�د  مكتب  ع�تق  على  تقع 
الطلبة  مب�س�عدة  مرتبطة  تكون  التي  امله�م،  من 
واإر�س�دهم للو�سول اإىل اأعلى م�ستوى اأك�دميي ومن 

هذه امله�م:
1. تنظيم لق�ء تعريفي ب�لأق�س�م الأك�دميية للطلبة 
يف  الطلبة  م�س�عدة  �س�أنه  من  الذي  امل�ستجدين 
اختي�ر التخ�س�ض املن��سب لقدراتهم ورغب�تهم، 
الدرا�سة  يف  ال�سليمة  الطرق  اإىل  واإر�س�دهم 

والتح�سيل.
ونظ�م  ب�لقوانني  وتعريفهم  الطلبة  توعية   .2
الدرا�سة الأك�دميية والأنظمة اخل��سة ب�لعم�دة 
على  ترتتب  التي  والعقوب�ت  للكلية،  الأك�دميية 

من يخ�لفه�.
3. اإعداد حم��سرات عملية للطلبة يتم من خالله� 
�سرح كيفية التع�مل مع نظ�م Blackboard. وتن�سيق 
حم��سرات تقوية اأو حم��سرات تطبيقية لبع�ض 
املواد التي يواجه فيه� الطلبة �سعوب�ت اأك�دميية.

امل�س�عدة  وتقدمي  الطلبة،  �سلوكي�ت  مت�بعة   .4
املن��سبة  احللول  لإيج�د  وال�سعي  لهم  والدعم 
قد  التي  والنف�سية  الأك�دميية  للم�سكالت 

تواجههم، وذلك لإجن�ح م�سريتهم الدرا�سية.
5. دعم وحتفيز الطلبة املتفوقني واكت�س�ف  قدرات 
يعود  فيم�  وتوجيهه�  ومواهبهم  الطلبة  هوؤلء 

ب�لنفع على الطلبة واملجتمع.
6. مت�بعة الطلبة املتعرثين اأك�دمييً� واملنذرين، من 
ب�سكل  وتقييمه�  الدرا�سية  مت�بعة ح�لتهم  خالل 
وعمل  لهم.  والغي�ب  احل�سور  ومت�بعة  دوري، 

خطة اأك�دميية لت�سحيح اأو�س�ع هوؤلء الطلبة.
يف  للطلبة  املعتمدة  النه�ئية  النت�ئج  اإعالن   .7

املقررات الدرا�سية يف كل ف�سل درا�سي.
ج�ء  الأك�دميي  الإر�س�د  مكتب  اإن  القول:  وخال�سة 
مل�س�عدة الطلبة واإر�س�دهم مل� فيه م�سلحتهم ليبذل 
مواهبه  وي�ستغل  قدراته  من  الأعلى  احلد  الط�لب 
ب�لف�ئدة عليه �سخ�سيً� وعلى  تعود  التي  واإمك�ني�ته 

املجتمع والدولة ب�سكل ع�م.
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األنشطة العسكرية والشرطية

�س�رك وفد من طالب كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية يف دورة الألع�ب الع�ملية 
الع�سكرية الث�نية للطلبة الع�سكريني التي اأ�ست�س�فته� الع��سمة الإكوادورية كيتو 
خالل الفرتة من 8/29  اإىل 2014/9/7. حيث �سبق امل�س�ركة مع�سكرًا تدريبيً� 
القوى  األع�ب  منتخب�ت  يف  ممثلة  البطولة  يف  امل�س�ركني  الطالب  ملنتخب�ت 
الع�سكري والرم�ية.   وال�سب�حة واخلم��سي  الط�ئرة  ب�لبو�سلة والكرة  والتوجيه 
من  بتوجيه�ت  امل�س�ركة  هذه  وت�أتي  الع�سكرية  الكلية  لطالب  الث�نية  امل�س�ركة 
ظل  يف  الدف�ع  ل�سوؤون  الدولة  وزير  العطية  علي  بن  حمد  الركن  اللواء  �سع�دة 
الع�سكرية مع طالب  اأحمد بن حممد  حر�ض �سع�دته على توا�سل طالب كلية 

الكلي�ت الع�سكرية يف الع�مل.  
وقد ن�لت هذه امل�س�ركة دعمً� كبريًا من ج�نب �سع�دة اللواء الركن طي�ر غ�من 
بن �س�هني الغ�من رئي�ض الأرك�ن، ومبت�بعة ميدانية من ج�نب العميد الركن حمد 
اأحمد النعيمي ق�ئد الكلية الع�سكرية للمنتخب�ت الع�سكرية ال�ستة امل�س�ركة يف 
هذه البطولة. واجلدير ب�لذكر اأن هذه امل�س�ركة متثل امل�س�ركة الث�نية يف هذه 
الدورة، حيث �سبق و�س�رك طالب الكلية الع�سكرية يف الدورة الأوىل برتكي� يف 
اأكتوبر 2010.. فيم� األغيت الدورة الث�نية التي ك�ن مقرر اإق�مته� يف رو�سي� 2012 
بعد اعتذار الدولة امل�سيفة. 6 منتخب�ت ت�س�رك يف الدورة الع�ملية وت�س�رك كلية 
اأحمد بن حممد الع�سكرية يف هذه الدورة ببعثه تتكون من 72 ع�سوًا منهم 62 
حتت  القوى  األع�ب  وهي  الدورة  يف  امل�س�ركة  ال�ستة  املنتخب�ت  ي�سكلون  ط�لبً� 
اإ�سراف �س�بط الفريق ن�يف حممد �سعيد الكواري. ومنتخب التوجيه ب�لبو�سلة 
الكرة  ومنتخب  القحط�ين..  عبدالكرمي  اأحمد  الفريق  �س�بط  اإ�سراف  حتت 
الط�ئرة حتت اإ�سراف �س�بط الفريق م�جد اأحمد ال�سهواين، ومنتخب ال�سب�حة 
اخلم��سي  ومنتخب  احلميدي،  اأحمد  حممد  الفريق  �س�بط  اإ�سراف  حتت 
الفريق عبداهلل نبيل �سرور، ومنتخب الرم�ية  اإ�سراف �س�بط  الع�سكري حتت 

حتت اإ�سراف �س�بط الفريق خليفة حممد امل�لكي.   

تمرين حد السيف للدفعة العاشرةمشاركة وفد من الكلية في بطولة اإلكوادور 

يعترب مترين حد ال�سيف اأحد اأهم مراحل التدريب العملي نظرًا مل� يواجهه 
من مواقف اأمنية معقدة وغري متوقعة تتطلب منه التنظيم واتخ�ذ القرار 
من دون توجيه. حيث يهدف التمرين لتعليم وتطبيق قي�دة عملي�ت فر�ض 
ال�سرطة  لقوات  امل�سلحة  القوات  م�س�ندة  تطلب  والتي  املدن،  النظ�م يف 
فيه� لفر�ض �سيطرته� واإقرار الأمن والنظ�م، وذلك ب��ستخدام �سين�ريو 
ولتطوير  ومعقدة  ط�رئة  ح�لة  �سمن  التمرد  ومك�فحة  ال�سالم  دعم 
اأجل  من  وذلك  وُمع��سرة،  حقيقية  بيئة  يف  القي�دة  ومه�رات  ال�سيطرة 
جعل الأمور تبدو اأكرث واقعية وممكنة التطبيق يف ظروف قد جتد القوات 
امل�سلحة القطرية نف�سه� مكلفة به�.  نفذ مترين حد ال�سيف يف مع�سكر 
التمرين  يبداأ  اأي�م،  اأربعــــــة  مــــدى  على  اجلنوبية  ب�ملنطقة  الب�سري 
املدن  التنفيذ داخل  يليه� مراحله  �س�عة،  تعليمية متتد ملدة 36  مبرحلة 
التي تنق�سم اإىل ثالث اأجزاء منف�سلة ويف كل جزء من املرحلة تتخلله� 
الث�ين  والق�سم  )الدوري�ت(  الأول  الق�سم  وهي  رئي�سية  اأق�س�م  ثالث 
هذه  من  ق�سم  وكل  ال�سريع(،  )التدخل  الث�لث  والق�سم  )احلرا�س�ت( 
هذه  يف  اجلميع  يعمل  بحيث  املر�سحني  بني  فيم�  التبديل  يتم  الأق�س�م 
الأق�س�م ب�لت�س�وي. يقيم املر�سح يف هذا التمرين على املن��سب القي�دية 
على م�ستوى املجموعة والف�سيل. حيث يقوم املعلم الأقدم-ق�ئد ال�سرية-
ق�دة  املر�سحني  على  ل�سيق  ب�سكل  وُي�سرف  بذلك  توجيه�ته  ب�إ�سدار 
الف�س�ئل.  ينتقل بعد هذا التمرين املر�سحني اإىل املراحل النه�ئية من 
التدريب العملي والتي تتميز ب�عتم�د املر�سح على م� تلق�ه من تدريب�ت 
يف اتخ�ذ القرار، وذلك �سمن فع�لي�ت مترين القرار احل��سم الذي عقد 
ب�لتع�ون مع القوات امل�سلحة اليون�نية بدولة اليون�ن وهو من التمرين�ت 
املر�سحون  نفذ  وقد  احلية،  الذخرية  ب��ستخدام  متيزت  التي  العملية 
الع�م  تدربوا عليه� من خالل  التي  والهجومية  الدف�عية  امله�رات  جميع 
الع�سكري، وقد اأظهر املر�سحون كف�ءة ع�لية يف تنفيذ التمرين ب�سه�دة 
اجل�نب  اأو  التمرين   ح�سروا  الذين  الق�دة  �سواء  اجلميع،  وا�ستح�س�ن 

اليون�ين  . 
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دورة  ب�لكلية  درا�سته  اأثن�ء  املر�سح  يتلقه�  التي  الدورات  اأهم  من 
ال�س�عقة، وهذا من اأهم  م� مييز ال�س�بط املتخرج من كلية اأحمد بن 
حممد الع�سكرية عن ب�قي الكلي�ت الع�سكرية يف الدولة او خ�رجه�.  
يف خ�رج كلية احمد بن حممد الع�سكرية ل يح�سل علي هذه الدورة 
اإل من مت اختي�ره �سمن القوات اخل��سة ، ليتم اإعداده ليتلقى دورة 
جمعي�  الع�سكرية  حممد  بن  احمد  كلية  مر�سحي  اأم�   ، ال�س�عقة 
يح�سلوا على هذه الدورة بكف�ءة ع�لية . وتعتمد دورة ال�س�عقة يف 
يتعر�ض  مل�  ، وذلك  الدقيق   الطبي  الك�سف  الأول على اجتي�ز  املق�م 
له الط�لب من تدريب�ت ومت�رين �س�قة وعنيفة. ث�نيً� تعتمد على قوة 
التحمل والإرادة  ،  لأن هدف ال�س�عقة هو اخراج القوة الك�منة من 
املر�سح  للغ�ية. يح�سل  ق��سية  والتع�ي�ض يف ظروف   ، الن�س�ن  داخل 
جميع  اجت�ز  وقد   ، ب�لنج�ح  الدورة  اجتي�ز  عند  عالمة   150 علي 

الدفعة الع��سرة هذه الدورة  ب�لنج�ح دون خ�س�ئر او اإ�س�ب�ت . 

اأق�مت الكلية ندوة عن املرور القطري بني الواقع وامل�ستقبل  بح�سور ق�ئد الكلية 
ومدير اإدارة املرور العميد حممد �سعد اخل�رجي وجميع �سب�ط ومر�سحي الكلية.  

تن�ولت الندوة التي :
لي�ستجيب  لي�أتي  اإىل 2007   القطري من 1968  املرور  ق�نون   تطور  1. مراحل 

ملتطلب�ت النه�سة ال�س�ملة  يف الدولة.
2. التق�سيم احلديث لإدارة املرور القطرية  

· اإداره الدوري�ت والتحقيق املروري  · اإدارة ال�سئون الإدارية وامل�لية 
· اإدارة �سئون الرتاخي�ض  · الإدارة الهند�سية وال�سالمة املرورية 

اأهدافه�    مت ا�ستعرا�ض حملة التوعية عن ) حلظة قد تغري حي�تك  ( مفهومه� 
فيديو  عر�ض  اإىل  ب�لإ�س�فة    ) وطني  واجب   – للم�س�ة  المن  العبور  )وحملة 
النق�ط  نظ�م  ايل  املرور  مدير  وتطرق  قطر.   يف  املرورية  احلوادث  بع�ض  عن 
للمخ�لف�ت وكذلك عدد ال�سي�رات التي يتم ترخي�سه� يوميً� وعدد رخ�ض القي�دة 
اليومية. ويف النه�ية مت فتح ب�ب املن�ق�سة عن م�سكالت الطرق والزدح�م وكيفية 

احللول.

مرشحو الدفعة العاشرة  يجتازون دورة الصاعقة المرور القطري بين الواقع والمستقبل

دورة تدريبية في الضبط الجنائي في مقر شرطة مانشستر
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بطولة القائد لكرة السلة

تمرين القرار الحاسم )منغوليا(

دخول الدفعة الرابعة عشر للكلية

تتويج بطولة القائد لكرة السلة

حفل تكريم فريق كرة القدم بالكلية

مشاركة الكلية في مسابقة القرآن الكريم

األنشطة العسكرية والشرطية
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وفود وزيارات للكلية

الوفد العسكري الُعماني

الوفد العسكري الكويتي

الوفد العسكري البلغاري

الملحق الفرنسي

الوفد العسكري التركي

الوفد العسكري الهندي

الوفد العسكري اإليطالي

زيارة وفد كلية ساند هيرست
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ب�صخ�صكم  نتعرف  اأن  لنا  البدايـة هل  يف   •
الكرمي؟

اأتقدم  اأن  يل  ا�سمحوا  اللق�ء  هــذا  بداية  يف 
ب�ل�سكر اجلزيل ملجلة الكلية والق�ئمني عليه�، 
وعلى ك�فة اجلهود التي تبذل يف �سبيل ذلك. 
�سدقي  حممد  اأنـــور  فــ�أنــ�:  يل  ب�لن�سبة  اأمــ� 
)ب�س�ر  اأبن�ء  اأربعة  وعندي  متزوج  م�س�عدة، 
�سنوات،   10 اأحمد  �سنة،   13 دانــة  �سنة،   15
يف   1970 ع�م  مواليد  من  �سنوات(   4 تولني 
مدر�سة  يف  الث�نوية  درا�ستي  اأمتمت  الأردن، 
اربد الث�نوية للبنني يف �سم�ل الأردن – الفرع 
الق�نون  بك�لوريو�ض  در�ست  وبعده�  العلمي، 
يف ج�معة موؤتة، وامل�ج�ستري يف الق�نون الع�م 
واأخــريًا  البيت  اآل  ج�معة  من  ممت�ز  بتقدير 
عم�ن  ج�معة  من  ممت�ز  بتقدير  الدكتوراة 

العربية للدرا�س�ت العلي�.
حمــمــد  بــــن  اأحــــمــــد  كــلــيــة  تــــــرون  • كـــيـــف 
واأنــتــم ممن  احلــالــيــة  الــفــرتة  الع�صكرية يف 
عا�صرمت ن�صاأتها والتطورات اجلارية فيها؟. 
الكلية  يف  ب�لعمل  ت�سرفت  اأنني  الأمر  حقيقة 
مــنــذ بـــدايـــ�ت ا�ــســتــقــ�للــهــ� الأكـــ�دميـــي عن 
الكلية  بــ�أن  اجلميع  يعلم  وكم�  قطر،  ج�معة 
قد و�سلت مرحلة متطورة وكبرية، �سواء من 
من  اأو  الدرا�سية،  والق�ع�ت  املبـ�ين  حيــث 
والمك�ني�ت  واملختربات،  التجهيزات  حيث 
البن�ء  �ــســري  عملية  ت�سهل  الــتــي  ال�سخمة 

الأك�دميي ب�سكل متميز. 
تنه�صون بتدري�صها يف  التي  املواد  هي  • ما 

الكلية واملهام التي تقومون بها؟
اأقوم ح�ليً� بتدري�ض مقررات الق�نون اجلن�ئي 

يف الكلية، وهي مقررات علم الجرام والعق�ب 
واخل��ض،  الع�م  بق�سميه  اجلن�ئي  والق�نون 
اإىل  ب�لإ�س�فة  اجلن�ئية  الإجـــراءات  وق�نون 

مقرر مب�دئ الق�نون.
الأكادميي  التعليم  م�صتوى  تــرون  كيف   •

يف الكلية؟ 
بخطوات  الكلية  يف  الأكــ�دميــي  التعليم  ــداأ  ب
اأ�س�ض  اإىل  م�ستندة  موفقة  وبداي�ت  را�سخة 
كــ�فــة  مـــن  ومــ�ــســتــفــيــدة  �سحيحة  منهجية 
يف  املوجودة  والتعليمية  الأك�دميية  املدار�ض 
الكلية من خالل الأ�س�تذة الذين يدر�سون يف 
الكلية والذين مت اختي�رهم بن�ء على مع�يري 
ا�ستقطبت  الكلية  ف�إن  ولذلك  وع�لية،  دقيقة 
اأ�س�تذة من ك�فة املدار�ض العلمية على م�ستوى 
متميز مم� ك�ن له اأكرب الأثر يف و�سع خطط 

حوار مع الدكتور اأنور امل�شاعدة 

اأ���ش��ت��اذ ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي امل�����ش��ارك ب��ق�����ش��م ال��ق��ان��ون

حوار العدد

ت��ت��م��ي��ز ال��ك��ل��ي��ة ب��خ�����ش��و���ش��ي��ة اجل��م��ع ب���ني ال���ت���دري���ب ال��ع�����ش��ك��ري وال���درا����ش���ة الأك���ادمي���ي���ة
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متميز  م�ستوى  على  اأك�دميية  ولوائح  درا�سية 
وحمرتف اأي�سً�.

الــتــجــربــة الأكــادميــيــة يف كلية  هـــذه  • بــعــد 
اأحمد بن حممد الع�صكرية هل ميكن القول 
الأكـــادميـــي  للتعليم  خ�صو�صية  ثــمــة  بــاأنــه 

فيها؟
الع�سكرية  والأك�دميي�ت  الكلي�ت  ك�فة  تتميز 
الع�سكري  التدريب  بني  اجلمع  بخ�سو�سية 
خريجه�  فــ�إن  ولذلك  الأك�دميية،  والدرا�سة 
برتبة  �سيتخرج  طرفيه،  من  املجد  �سيجمع 
ب�لت�يل  وهـــذا  اأكــ�دميــيــة  و�ــســهــ�دة  ع�سكرية 
يلقي عليه املزيد من العبء والواجب�ت ويبقى 
اأي ميدان  اأحمد متميزًا دائمً� يف  خريج كلية 

يعمل به.
بن  اأحــمــد  كلية  عــن  انطباعاتكم  هــي  مــا   •
حمــمــد الــعــ�ــصــكــريــة خــ�ــصــو�ــصــاً ودولــــة قطر 

عموماً؟
كلية  يف  ب�لعمل  املحظوظني  من  نف�سي  اأعترب 
نف�سي  اأعترب  كم�  الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد 

من املحظوظني اأكرث ب�لعمل يف دولة قطر.
�صكلتها لديكم  الــتــي  الإ�ــصــافــات  هــي  مــا   •
التجربة التدري�صية يف كلية اأحمد بن حممد 

الع�صكرية؟
حقيقة الأمر اأن العمل يف مك�ن مثل كلية اأحمد 
امل�ستوى  فيكفي  الكثري،  ال�سيء  للمرء  ي�سيف 
الع�ل من العمل املحرتف الذي نراه يف الكلية، 

الأك�دميي،  اأو  الع�سكري  ال�سعيد  على  �سواء 
بخطوات  وتتقدم  تتطور  الكلية  نــرى  ونحن 
وا�ــســعــة وحتــقــق نــقــالت نــوعــيــة ممــ� جعله� 
حمط اأنظ�ر ك�فة الطالب القطريني خريجي 
الث�نوية الع�مة، كم� جعله� حمط اأنظ�ر الدول 
ال�سقيقة وال�سديقة لبتع�ث طالبهم للدرا�سة 
من  خرباته�  من  ولال�ستف�دة  ن�حية،  من  به� 

ن�حية اأخري.
لعملك،  اإدارتـــك  يف  فل�صفتك  عــن  حدثنا   •
وما هي القيم واملعتقدات التي توؤمن بها يف 

حياتك؟
ر�س�لة،  يقدم  اجل�معة  اأ�ست�ذ  بــ�أن  اأوؤمــن  اأنــ� 
يجب اأن يقوم به� بكل كف�ءة واقتدار واأم�نة، 
الدولة  خلدمة  �سينتقلون  عمله  فمخرج�ت 
ولذلك  والأق�س�م،  والأم�كن  املي�دين  ك�فة  يف 
واأن�  واملعلم،  والأب  املربي  مبث�بة  منهم  فهو 
اأ�س��ض الفالح  اأوؤمن دائمً� ب�أن تقوى اهلل هي 
م�سداقً�  والآخــرة  الدني�  احلي�ة  يف  والنج�ح 
َرًج�،  َ َيْجَعْل َلُه خَمْ لقوله تع�ىل: "َوَمْن َيَتِّق اهلَلّ
َعَلى  ْل  َيَتَوَكّ َوَمْن  َيْحَت�ِسُب  ل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه 
 ُ َ َب�ِلُغ اأَْمِرِه َقْد َجَعَل اهلَلّ ِ َفُهَو َح�ْسُبُه اإَِنّ اهلَلّ اهلَلّ

ِلُكِلّ �َسْيٍء َقْدًرا".
�ــصــعــوبــات واجــهــتــكــم يف عملكم  مــن  هــل   •

الأكادميي وكيف قمتم بالتغلب عليها؟

العمل  بطبيعة  تتعلق  روتينية  �سعوب�ت  هي 
معه�  الــتــعــ�مــل  النــ�ــســ�ن  ي�ستطيع  الــيــومــيــة 
اأ�سح�ب اخلربات الطويلة  ب��ست�س�رة زمالئه 
معهم،  ب�لعمل  حمظوظً�  نف�سي  اأعترب  الذين 
من  النــ�ــســ�ن  اكت�سبه  مــ�  عــلــى  وبــ�لعــتــمــ�د 

مع�رف وخربات يف حي�ته.
• ما هي الكلمة التي تودون خماطبة طلبة 

كلية اأحمد بن حممد الع�صكرية بها؟
واجب  عليهم  امللقى  الواجب  بــ�أن  لهم  اأقــول 
خدمة  يف  كبرية  م�سوؤولية  عليهم  واأن  كبري، 
مت�سلحني  حــيــ��ــســه،  عـــن  والـــــذود  الـــوطـــن 
ــة  ــرف ــع ــعــ�ــســكــري والـــعـــلـــم وامل بــ�لــتــدريــب ال
يف  التوفيق  كــل  لهم  واأمتــنــى  ــني،  الأكــ�دميــي

حي�تهم ال�سخ�سية والعملية. 
تـــودون فيها ختم  اأخـــرية  كلمة  مــن  هــل   •

هذا اللقاء؟
ب�ل�سكر  اأتقدم  اأن  اللق�ء  هــذا  نه�ية  يف  اأود 
اجلزيل من �سع�دة ق�ئد الكلية العميد الركن 
ومن  �سب�طه�  وك�فة  النعيمي  اأحمد  بن  حمد 
�سع�دة عميد ال�سوؤون الأك�دميية الدكتور خ�لد 
بن ن��سر اخل�طر وك�فة الأ�س�تذة الع�ملني يف 
اآمنً�  البلد  يحفظ هذا  اأن  اهلل  واأدعــو  الكلية، 
مطمئنً� يعمه الأمن والرخ�ء والطم�أنينة حتت 
ال�سيخ متيم بن  البالد املفدى  اأمري  ظل �سمو 

حمد اآل ث�ين حفظه اهلل ورع�ه.

اأعترب نف�شي من املحظوظني بالعمل 

يف كلية اأحمد ب��ن حممد الع�شكرية
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حملت  مميزة  مبح��سرة  الفع�لي�ت  د�ّسن  الكلية  يف  الثق�فية  الن�س�ط�ت  �سمن 
عنوان : )تطور دور الفرد يف العالق�ت الدولية( األق�ه� الدكتور ب��سل الغريري 

الأ�ست�ذ الزائر بق�سم العالق�ت الدولية ب�لكلية ت�سمنت املح�ور الأتية :
1. فواعل النظ�م الدويل. 2. التغيري الذي اأ�س�ب بنية العالق�ت الدولية.

3. موقع الفرد يف عملية هذا التغيري. 4. من�ذج خمت�رة من تطور دور الفرد.
5. امل�س�هد امل�ستقبلية.

وقد �سهدت املح��سرة اهتم�م� كبريا من احل�سور من اأع�س�ء الهيئة التدري�سية 
وحداثته  املو�سوع  اأهمية  عك�ست  التي  واملداخالت  الأ�سئلة  خالل  من  ب�لكلية 

وعمقه.
واأ�س�د بتميز املح��سرة  اللق�ء الدكتور زكري� حج�زي الذي �سكر املح��سر  اأدار 
�سكاًل وم�سمونً� و�سكر الإخوة الأ�س�تذة احل�سور الذين اأثروا املو�سوع بتف�علهم 
من  امل�ستوى  بذلك  والندوات  املح��سرات  جميع  تكون  اأن  متني�  اجل�د  العلمي 
اأهداف  يخدم  ومتب�سرة مب�  بروحة ع�مة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اجلدة وحم�ولة 

الكلية واملجتمع.

الأك�دميي  والعتم�د  اجلودة  ب�سوؤون  اخلبري  ملحم  ب��سم  الدكتور  الأك�دميية 
لربامج التعليم الع�يل واأ�ست�ذ الق�نون التج�ري يف كلية ال�سرطة – وزارة الداخلية 
القطرية وكلية احلقوق يف اجل�معة الأردنية لإلق�ء حم��سرة حول مع�يري العتم�د 
اجلودة  هيئة  ملع�يري  وفًق�  الأك�دميية  للموؤ�س�س�ت  اجلودة  و�سم�ن  ع�م   ب�سكل 
الربيط�نية. وتطرق الدكتور ب��سم ملحم اإىل العتم�د ب�سكل ع�م من حيث اأنواعه، 
للموؤ�س�س�ت  العتم�د  اأهمية  بني  كم�  العتم�د،  مع�يري  بو�سع  املخولة  واجله�ت 
الأك�دميية واأهم املع�يري التي يجب توفره� يف اأي موؤ�س�سة اأك�دميية من اأجل جن�ح 

التعليم الع�يل.  
وقدم الدكتور ملحم �سرًح� وافيً� عن منظومة اجلودة واأ�س�ض جن�ح تطبيق مع�يري 
اجلودة يف موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل واأهم العن��سر املكونة ملع�يري �سم�ن اجلودة.  
كم� اأ�س�ر الدكتور ملحم اىل امل�سبب�ت التي اأدت بدول الع�مل لإيج�د هيئ�ت خ��سة 
هيئة  بينه�  ومن  اجل�مع�ت  يف  التعليمية  الربامج  كف�ءة  وتقييم  مبراقبة  تعنى 
اأ�سئلة احل�سور من  على  ملحم  الدكتور  اأج�ب  كم�   .)QAA( الربيط�نية اجلودة 

اأع�س�ء الهيئة التدري�سية والإدارية يف الكلية. 
حممد  بن  اأحمد  لكلية  الكبري  �سكره  ملحم  ب��سم  الدكتور  قدم  النه�ية  ويف 
التدري�سية  الهيئة  واأع�س�ء  الأك�دميية  ال�سوؤون  وعميد  بق�ئده�  ممثلة  الع�سكرية 

على ا�ست�س�فته يف الكلية.

تطور دور الفرد في العالقات الدولية

معايير االعتماد وضمان الجودة األكاديمية

ندوات وورش عمل 
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اللكرتونية_  اجلرائم  عن  حم��سرة  هي�جنة  اأنور  الدكتور  الأ�ست�ذ  قدم   
اللكرتونية  ب�جلرائم  تعريفً�  احتوت  منه�   الوق�ية  و�سبل  خم�طره�_ 
والتطور الت�ريخي لهذه اجلرائم واأق�س�م املجرمني اللكرتونيني واأنواع اجلرائم 
�سبيل  يف  تقف  التي  والتحدي�ت  والعقب�ت  الإنرتنت  عرب  واملرتكبة  اللكرتونية 
مك�فحة اجلرائم اللكرتونية واأي�س� الآث�ر الجتم�عية الن�جتة عن تلك اجلرائم 
و�سبل الوق�ية منه� واختتمت ب�حلديث عن املخدرات الرقمية .. وهل هي حقيقة 

اأم خي�ل و�سن�عة اإعالم .
  واأ�س�ر املح��سر يف مقدمته اإىل اخل�س�ئر الب�هظة ع�مليً� ب�سبب هذه اجلرائم 

على هذا النحو : 
ملي�ر  يق�رب 388  م�  الع�مل ع�م 2011م وحده  الإلكرتونية  كبدت اجلرائم   •
اآث�ر  لإزالة  نفق�ت  اأمريكي  دولر  ملي�ر   114 يق�رب  م�  اىل  ب�لإ�س�فة  دولر 

الهجم�ت.
وعن م�ستخدمي الإنرت نت ع�مليً� ق�ل : 

•  بلغ عدد م�ستخدمي النرتنت ع�م 2013م حوايل 2.5 بليون م�ستخدم ومن 
املتوقع زي�دة مقداره� 150 مليون م�ستخدم ع�م   2014م . 

الدول  بني  النرتنت  ا�ستخدام  يف  الأوىل  املرتبة  قطر  دولة  ت�سدرت  حني  يف 
العربية بن�سبة  تغطية و�سلت 89% ع�م 2014م. 

ك�نت ندوة طيبة اأج�د فيه� املح��سر وقدم املفيد واجلديد فيم� يخ�ض اجلرائم 
الإلكرتونية  م�ستعر�س� ال�سواهد عربيً� وع�مليً�.

الهيئة  اأع�س�ء  الإخوة  اأم�م  حم��سرة   اأحمد  علي  احل�ج  ح�سن  الدكتور  اأق�م   
التدري�سية يف الكلية، حتت عنوان )مراحل انتق�ل الثورات العربية: مدخل موؤ�س�سي 
للتف�سري(. طبقة على ثالث من ثورات الربيع العربية يف م�سر وليبي� وتون�ض . وقد 
التي  واأ�سئلتهم  وتعليق�تهم   ب�هتم�م احل��سرين ومداخالتهم  املح��سرة  حظيت 
اأثرت املو�سوع وعك�ست مدى توق املجتمع�ت العربية لالنعت�ق من الو�سع العربي 

الذي ل ي�سر .

الجرائم اإللكترونية
- مخاطرها - وسبل الوقاية منها اجتماعيًا

مراحل انتقال الثورات العربية
 مدخل مؤسسي للتفسير
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الطلبة  تزويد  اإىل  الداعية  الأك�دميية  ال�سوؤون  عم�دة  �سي��سة  مع  مت��سيً� 
خمي�ض  للرائد/  دعوة  توجيه  مت  الدارة  ق�سم  من  ومبب�درة  ميدانية  بخربات 
الإدارة  لطلبة  الأزم�ت  اإدارة  عن  حم��سرة  لعط�ء  املريخي  خمي�ض  حممد 
الدفعة الث�نية ع�سر، وذلك �سمن مقرر اإدارة الأزم�ت. وللنقيب خمي�ض خربة 
لدى  الوطني  الت�س�ل  �س�بط  من�سب  ي�سغل  اأّنه  حيث  املج�ل  هذا  يف  وا�سعة 

الأمم املتحدة الت�بع لقوات الأمن الداخلي لدولة قطر. 
وقد تطرق املح��سر الرائد خمي�ض يف حم��سرته التي عقدت يوم 2014/10/15 
اىل عّدة مو�سوع�ت مهمة تتعلق ب�دارة الأزمة. بعدم� �سرح بع�ض امل�سطلح�ت 
الدقيقة ن�ق�ض املح��سر مراحل وخ�س�ئ�ض اإدارة الأزمة. ولتي�سريفهم حيثي�ت 
لأحد  حقيقي  فيديو  ب�سريط  املح��سر  ا�ستع�ن  ميدانيً�  ادارته�  وكيفية  الزمة 
الزم�ت احلديثة العهد. بعد ذلك فتح املج�ل للطلبة لالأ�سئلة وال�ستف�س�ر حيث 

عرّب اأغلب الطلبة امل�س�ركني عن ا�ستمت�عهم و تقديرهم لعر�ض املح��سر. 
من اجلدير ب�لذكر اأن الرائد خمي�ض حممد خمي�ض املريخي هو اأحد خريجي 
على  وح�سل  الع�سكرية.  بن حممد  اأحمد  كلية  من   2004 �سنة  الث�نية  الدفعة 

املركز الأول يف ال�سلوك واملوا�سبة والكف�ءة القي�دية على دفعته.

ندوة إدارة االزمات

ك�ن هذا عنوان حم��سرة لالأ�ست�ذ الدكتور حممد حمفوظ الأ�ست�ذ الزائر بكلية 
اأحمد بن حممد الع�سكرية حيث ج�ءت املح��سرة خواطر حول رواية )املح�كمة( 

لفرانز كفك� واأثره� يف الإجراءات الق�نونية.
وقد اأ�س�ر الدكتور حمفوظ اإىل اأن العالقة بني الأدب والق�نون مل تعد من امل�س�ئل 
التي يختلف فيه� املخت�سون اليوم؛ فكم من ظواهر اجتم�عية – كم� يقول - وقع 
الرواي�ت،  طريق  عن  غليه  النتب�ه  وقع  و�سع  من  وكم  الأدب�ء،  قبل  من  تن�وله� 
وك�ن ذلك �سبب� للتح�سي�ض ب�أهمية املو�سوع والتدخل ب�لأحك�م الق�نونية املالئمة 
اأة احلد من خم�طره .وقد طبق ذلك على رواية الأديب  قد تنظيمة يف نق�ئ�سه 

الرباغي فرانز كفك�.
وقد حظي املو�سوع ب�هتم�م الأخوة اأع�س�ء الهيئة التدري�سة احل��سرين من خالل 
طرح الأ�سئلة لالأخ املح��سر ومم� قدموه من تعليق�ت ومداخالت عك�ست العالقة 

الوطيدة بني الأدب والق�نون م�ستح�سرين العديد من ال�سواهد يف هذا املج�ل.

في األدب والقانون

ندوات وورش عمل 
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م�س�رك،  اأ�ست�ذ  خريت  ط�رق  للدكتور  حم��سرة  مو�سوع  هو  العنوان  هذا  ك�ن 
الأو�س�  اأك�دميية  من  املعتمد  املدرب  والتف�و�ض،  الأزم�ت  اإدارة  اخت�س��سي 

الأمريكية يف الأمن وال�سالمة..
املح��سرة  حمور  ك�نت  والآلي�ت  املفهوم  الأزم�ت  واإدارة  اخلبرية  والنظم       
الأ�س��ض، حيث اأ�س�ر املح��سر اإىل اأن النظم اخلبرية هي اأحد تطبيق�ت الذك�ء 
ال�سن�عي وهي جمموعة من الربامج التي تقوم بو�سع احللول يف املج�ل املطلوب 
اإن�س�ء النظ�م اخلبري له، وق�ل : يالحظ اأنه يطلق عليه لفظ system ولي�ض 
النظم  وت�ستخدم  لدعم قرارالأزمة  اأخرى  ي�سمل مكون�ت  اأن  لأنه يجب  برن�مج 
نظمً�  النظم  هذه  وتعترب  واحد  تخ�س�ض  ويف  حمددة  اأزم�ت  حل  يف  اخلبرية 
تخ�س�سية �سممت من اأجل  حم�ك�ت الطرق التي ي�ستخدمه� املتخ�س�سون يف 

اتخ�ذ قرار م�.

دور النظم الخبيرة في إدارة األزمات والتفاوض

نظمت ندوة ت�ريخية اأثرية عن مدينة الزب�رة الأثرية �سم�ل غرب دولة قطر، ق�م 
الن�س�نية،  العلوم  ق�سم  يف  والآث�ر  الت�ريخ  اأ�ست�ذ  �س�دق  معني  الدكتور  ب�لق�ئه� 
ج�معة قطر، والذي �سبق اأن ق�م ب�لتنقيب عن الآث�ر يف هذه املدينة، وكذلك يف 
بلدة مروب العب��سية  بجوار بلدة النعم�ن �سم�ل غرب قطر. ك�نت الندوة بعنوان 
املكت�سف�ت  �سوء  يف  واقت�س�دية  وعمرانية  اجتم�عية  درا�سة  الزب�رة:  "مدينة 
الأثرية"، وت�أتي اأهمية هذا املو�سوع كون مدينة الزب�رة قد اأ�سبحت موقع تراث 
)اليون�سكو(  والثق�فة  والعلوم  للتعليم  املتحدة  الأمم  منظمة  قرار  مبوجب  ع�ملي 
يف اجلل�سة التي عقدت يف مملكة كمبودي�  بت�ريخ 22 يونيو )حزيران( من الع�م 

.3102

ندوة عن تاريخ وآثار مدينة الزبارة األثرية
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�سهدت دولة قطر تطورًا كبريًا يف املج�ل القت�س�دي، 
ك�ن من املتوقع اأن يكون له ت�أثري مب��سر على التعليم 
املح��سبي والدور الذي يجب اأن تقوم به املوؤ�س�س�ت 
واملراجعة  املح��سبة  مبهنة  النهو�ض  يف  التعليمية 
يف  الدرا�س�ت  من  الكثري  واأ�س�رت  به�.  والرتق�ء 
بني  فجوة  هن�ك  اأن  اإىل  والن�مية  املتقدمة  الدول 
اجل�مع�ت  يف  تقدم  التي  املح��سبي  التعليم  من�هج 
ومراجعني  حم��سبني  من  العمل  �سوق  واحتي�ج�ت 
ومن  والكف�ءة،  الت�أهيل  من  مرتفع  م�ستوى  على 
لديهم القدرة على تطبيق اأنظمة حم��سبية متطورة 
والتكنولوجية  القت�س�دية  التطورات  مع  تتن��سب 
تطورات  فهن�ك  الأعم�ل.  منظم�ت  تواجه  التي 
وتغريات كثرية ح�سلت على املهنة نتيجة للتحدي�ت 
والتطورات  والتن�ف�سية  العوملة  فى  املتمثلة  اجلديدة 
تغيري  اإحداث  ال�سرورى  من  واأ�سبح  التكنولوجية. 
التدري�ض،  واأ�س�ليب  وطرق  املح��سبي  التعليم  فى 
التعليم  خريجوا  ميتلكه�  التى  املع�رف  تقت�سر  واأل 
املح��سبي على امله�رات الفنية فى جم�ل تخ�س�سهم 
واملع�رف  امله�رات  ب�ستى  الهتم�م  من  لبد  واإمن� 
مثل  اجلديدة  الأعم�ل  بيئة  حتت�جه�  التى  الع�مة 
امل�سكالت،  وحل  الن�قد  والتفكري  الت�س�ل  مه�رات 
ومه�رات  الجتم�عي،  والعمل  الأخالقي  والوعي 

اتخ�ذ القرارات وغريه�.
واملراحل  املح��سبي  التعليم  يف  املت�أخرة  البداية 
التي مر به� وال�سعوب�ت وامل�س�كل املتعلقة ب�لربامج 
املهنة،  حول  العلمية  والأبح�ث  الدرا�سية  واخلطط 
املعنية  واجله�ت  اجل�مع�ت  بني  والتع�ون  والعالقة 
لتدري�ض  التقليدية  والطريقة  الدولة  يف  ب�ملهنة 
ذات  احلكومية  اجله�ت  اهتم�م  وعدم  املح��سبة، 
من  املختلفة  املح��سبة  مهنة  مبوا�سيع  العالقة 
قوانني وت�سريع�ت وجمعي�ت مهنية ك�ن له ت�أثري على 
يف  املح��سبة  مهنة  الدولة.واقع  يف  املهنة  مم�ر�سة 
دولة قطر يف الوقت احل��سر ل يتواكب مع م�ستوى 
اإليه.  و�سلت  الذي  املتميز  القت�س�دي  التطور 
فهن�ك ق�سور وا�سح يف القوانني التي حتكم املهنة 
 ،2004 ل�سنة  احل�س�ب�ت  مراجع  تنظيم  ق�نون  مثل 

يف  الكبري  والنق�ض   2002 ل�سنة  ال�سرك�ت  وق�نون 
مهنة  مزاولة  جم�ل  يف  الع�ملة  القطرية  الكوادر 
للمك�تب  وا�سح  غي�ب  وهن�ك  احل�س�ب�ت،  مراجع 
مع�يري  وجود  عدم  اإىل  املهنة  تفتقر  كم�  الوطنية. 
تكفل  رق�بية  وبرامج  �س�ملة  مهنية  �سلوك  وقواعد 

جودة الأداء.
التعليم فى دولة قطر ك�نت ع�م 1956م،  اإن بداية 
اإيف�د  على  يقت�سر  واملح��سبي  الع�يل  التعليم  وك�ن 
من  عدد  فى  للدرا�سة  بعث�ت  فى  الطالب  بع�ض 
اللتح�ق  طريق  عن  العربية  واجل�مع�ت  املوؤ�س�س�ت 
الأوىل.  اجل�معية  الدرجة  مل�ستوى  النت�س�ب  اأو 
القطريني  املح��سبني  من  جيل  للعمل  تخرج  وقد 
املهنة  مم�ر�سة  وتركت  ال�سبعيني�ت.  بداية  فى 
الذين  املح��سبني  ورغب�ت  لجته�دات  ب�لك�مل 
ومعظمهم  والعلمية  الأك�دميية  خلفي�تهم  تتف�وت 
غري قطريني وك�نت الدولة تع�ين من نق�ض وا�سح 
املح��سبة  جم�ل  يف  املتخ�س�ض  املهني  الك�در  يف 

والتدقيق.
الإدارة  كلية  قطر  ج�معة  اأن�س�أت  1985م  ع�م  ويف 
من  املجتمع  احتي�ج�ت  تلبية  بهدف  والقت�س�د 
والإدارة  املح��سبة  مثل  معينة  مهنية  تخ�س�س�ت 
تزيد  الكلية  فى  القطريني  ن�سبة  تكون  اأن  على  ؛ 
الكلية  اإن�س�ء  متَّ  كذلك  و  املقيدين.  75%من  عن 
التكنولوجية ع�م 1990م ؛ وتخت�ض ب�لتعليم التقني 
فى  وعمليً�  علميً�  تدريبً�  املدربني  كف�ءات  واإعداد 

جم�ل التخ�س�س�ت املختلفة التي منه� املح��سبة. 
وك�ن هن�ك الكثري من املالحظ�ت على هذه الفرتة 
من التعليم املح��سبي، من اأهمه� اأن ال�سه�دة ك�نت 
حم��سبة(،  )�سعبة  والقت�س�د  الإدارة  فى  مُتنح 
وكذلك افتقد الربن�مج اإىل التدريب العملي ونق�ض 
تطبيق  وعدم  الأك�دمييني،  الأ�س�تذة  فى  وا�سح 
التطورات  مع  تتن��سب  متطورة  حم��سبية  اأنظمة 
منظم�ت  تواجه  التي  والتكنولوجية  القت�س�دية 
ومت  للمح��سبني.  امل�ستمر  التعليم  وقلة  الأعم�ل، 
على  التي ح�سلت  الوطنية  الكوادر  انخراط معظم 
الوظ�ئف احلكومية نظرًا  املح��سبة يف  �سه�دات يف 

على  املالحظ�ت  اأهم  ومن  اإليهم.  امل��سة  للح�جة 
درا�سية  خلطة  قطر  ج�معة  تطبيق  هو  الفرتة  هذه 
لتخ�س�ض املح��سبة لفرتة طويلة جدًا من 1985اإىل 
2000، و بدون اأي تعديالت عليه� خالل تلك الفرتة. 
التعليم  �سهد  والع�سرين  الواحد  القرن  بداية  وفى 
املح��سبي فى الدولة تغريات كبرية ومالمح جديدة 
لتطويره؛ حيث مت و�سع خطط وبرامج جديدة لق�سم 
املح��سبة، وا�ستحدث لأول مرة برن�مج البك�لوريو�ض 
وت�سمن  الإجنليزية،  ب�للغة  املح��سبة  فى تخ�س�ض 
الدولة  ت�سهده  الذى  التطور  تعك�ض  مقررات جديدة 
من  جدد  اأ�س�تذة  ا�ستقط�ب  ومت  املح��سبة  وعلم 
خمتلف اأنح�ء الع�مل، ومت اإدخ�ل مقررات املح��سبة 
العملي  والتدريب  املتقدمة  واملح��سبة  املتو�سطة 
من  ولكن  الطلبة  اأداء  م�ستوى  يف  ملمو�ض  وحت�سن 
برن�مج  واجهت  التي  وامل�س�كل  ال�سعوب�ت  اأهم 
التدري�ض  من  التحول  قرار  هو  املح��سبة  تخ�س�ض 
الإجنليزية  ب�للغة  التدري�ض  اإىل  العربية  ب�للغة 
ت�أثري كبري على  اإذ ك�ن له  ب�سكل ك�مل ع�م 2001؛ 
اخلريجني  ن�سبة  انخف�ست  حيث  اخلريجني؛  عدد 
كذلك  وم�س�كل   .%50 اأكرثمن  اإىل  القطريني 
الإجنليزية  ب�للغة  الطلبة  ومه�رات  بقدرات  تتعلق 
التعليم  من  الفرتة  وهذه  الت�أ�سي�سي.  والربن�مج 
ملعرفة  وذلك  اأ�سمل  لدرا�سة  حتت�ج  املح��سبي 

ت�أثريه� على املهنة يف الدولة.
الإدارة فى رح�ب ج�معة قطر      وقد نظمت كلية 
مهنة  تطوير  )�سبل  بعنوان  للمح��سبني  موؤمتر  اأول 
 . 2004م  ع�م  وذلك  ؛  قطر(  دولة  فى  املح��سبة 
اإن�س�ء  اأهمه�  اإىل عدة تو�سي�ت من  املوؤمتر  وتو�سل 
جمعية علمية حم��سبية بهدف ن�سر الوعى املح��سبي 
التف�عل بني  لت�سجيع  امل�ستمر  التعليم  اأن�سطة  ودعم 
الدولة  وموؤ�س�س�ت  واملهنية  التعليمية  املوؤ�س�س�ت 

للرقي ب�ملهنة.

ب�إن�س�ء هذه اجلمعية �سروريً�   وك�ن قرار اجل�معة 
يف فرتة �سهدت فراغً� تنظيميً� وا�سحً� ا�ستمر لفرتة 
طويلة جدًا، وك�ن له اأثر �سلبي على مهنة املح��سبة. 

واقع التعليم املحا�شبي يف دولة قطر

دراسات ومقاالت علمية
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تنظيم  يف  التج�رة  لوزارة  حمدود  دور  هن�ك  وك�ن 
واإدارة مهنة املح��سبة ورفع م�ستواه�، وق�سور وا�سح 
فى  جديدة  مرحلة  وبداأت  املهنة.  تنظيم  ق�نون  يف 
التعليم املح��سبي فى الدولة،  بوجود خطط جديدة 
ع�م  القطرية  الق�نونني  املح��سبني  جمعية  وت�أ�سي�ض 
املح��سبني  جمعية  نظمت   2011 ع�م  ويف  2008م.  
العلمية  اجلمعية  مع  ب�لتع�ون  القطرية  الق�نونيني 
عن  مهني  ملتقى  اأول  قطر  بج�معة  للمح��سبني 
التعليم املح��سبي فى دول اخلليج. و�س�رك فى هذا 
اأي�سً�  ومت  الدولة.  فى  املعنية  اجله�ت  اأغلب  امللتقى 
دعوة خرباء من داخل قطر وخ�رجه� حل�سور هذا 
امللتقى من اأجل ال�ستف�دة من اآرائهم واقرتاح�تهم. 
عدة  اإىل  امللتقى  نه�ية  يف  امل�س�ركون  تو�سل  وقد 

تو�سي�ت من اأهمه� :
الدائمة  اللجنة  دور  تفعيل  اأهمية  على  الت�أكيد   .1
لأق�س�م املح��سبة جل�مع�ت دول جمل�ض التع�ون من 
التدري�ض،  وطرق  الدرا�سية،  اخلطط   تطوير  اأجل 
بني  والتع�ون  والتن�سيق  العلمي،  البحث  وت�سجيع 
كيفية  للقي�م مب�سوؤوليته� جت�ه  وذلك  الأق�س�م؛  تلك 

الرتق�ء مبهنة املح��سبة.
2. من��سدة املخت�سني والب�حثني الرتكيز على اإجراء 
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  املو�سوع�ت  يف  الدرا�س�ت 

امللتقى ومنه�:
ومتطلب�ت  املح��سبي  التعليم  بني  الفجوة  واقع   Ø

�سوق العمل يف دول املجل�ض.
تخ�س�ض  خريجو  يواجهه�  التي  ال�سعوب�ت   Ø

املح��سبة عند التح�قهم ب�سوق العمل .
اإك�س�به�  ينبغي  التي  التدريبية  الحتي�ج�ت   Ø

خلريجي املح��سبة وقت التح�قهم ب�سوق العمل .
خريجي  على  ينبغي  التي  واملع�رف  امله�رات   Ø
تخ�س�ض املح��سبة اكت�س�به� من وجهة نظر اأ�سح�ب 

العمل.
الت�أهيلي لطالب املح��سبة  3. الرتكيز على اجل�نب 
وا�ستخدام  لهم  العملية  التدريبية  اجلرعة  وزي�دة 
والربجمي�ت  التقنية  التعليمية  الو�س�ئل  اأحدث 

املع��سرة يف تدري�ض املقررات املح��سبية.

وقد ق�مت اجلمعية العلمية للمح��سبني ب�لكثري من 
الوعى  ن�سر  بهدف  التدريبية  والدورات  الندوات 
املح��سبى وتطوير قدرات واإمك�ني�ت املح��سبني فى 
الدولة بداية 2004. ويف ع�م 2008 �س�ركت جمعية 
رع�ية  وملمو�ض يف  وا�سح  بدور  القطرية  املح��سبني 
من  املجتمع  يف  اأهميته�  حول  الوعي  ون�سر  املهنة، 

خالل الكثري من الأن�سطة املختلفة.  

له�  وك�ن  ح�سلت  التى  التطورات  اأهم  من  ولكن 
ت�أثري على من�هج وخطط درا�سة تخ�س�ض املح��سبة 
والقت�س�د  الإدارة  كلية  ح�سول  قطر،   دولة  فى 
العتم�د  هيئة  قبل  من  الأك�دميي  العتم�د  على 
هن�ك  واأ�سبح   ،2011 ع�م  يف   )AACSB( الدوىل 
املع�رف  مبوا�سيع  اأكرب  ب�سكل  الهتم�م  اإىل  اجت�ه 
والعلوم،  الأدب،  مثل:  اجل�معية  واملتطلب�ت  الع�مة، 
وحل  الن�قد  والتفكري  والإح�س�ء،  والري��سي�ت، 
امل�سكالت، والأخالق وامل�سئولية الجتم�عية؛ بج�نب 
تلك  مق�رنة  وعند  والتخ�س�ض.  الكلية  متطلب�ت 
الحت�د  من  ال�س�درة  التعليم  مع�يري  مع  املتطلب�ت 
فى  وت�سري  متق�ربة  جنده�  للمح��سبني  الدويل 

الجت�ه نف�سه. 

برن�مج  ا�ستحداث  املهمة  التطورات  من  وكذلك 
بك�لوريو�ض يف املح��سبة يف كلية اأحمد الع�سكرية ع�م 
2008، وفتح برن�مج م�ج�ستري يف املح��سبة يف ج�معة 
قرار  يعترب  احل��سر  الوقت  ويف   .2011 ع�م   قطر 
ب�للغة  التدري�ض  اإىل  ب�لعودة  للتعليم  الأعلى  املجل�ض 
املوا�سيع  من  الت�أ�سي�سي  الربن�مج  واإلغ�ء  العربية، 
اجل�معة  بني  اأكرث  وتع�ون  تن�سيق  اإىل  حتت�ج  التي 
واجله�ت املعنية ب�ملهنة؛ للمح�فظة على ا�ستمرارية 
ب�لكوادر  وتزويدهم  املح��سبية،  الربامج  اجلودة يف 

الوطنية املن��سبة كمً� وكيفً�.

اأق�س�م  بني  �س��سعة  فجوة  هن�ك  اأخرى  ن�حية  ومن 
املح��سبة يف ج�مع�ت دول جمل�ض التع�ون اخلليجي 
وك�نت  العلمي.  املج�ل  يف  ب�لتع�ون  يتعلق  فيم� 

اللجنة  اأن�س�أت  قد  التع�ون  ملجل�ض  الع�مة  الأم�نة 
املجل�ض  دول  ج�مع�ت  يف  املح��سبة  لأق�س�م  الدائمة 
اللجنة  ع�سوية  تكون  اأن  على  1993؛  ع�م  يف 
اخلليجية،  اجل�مع�ت  يف  املح��سبة  لأق�س�م  مت�حة 
ق�سم  التدري�ض يف  وميثل كل ج�معة ع�سو من هيئة 
�سرورة  على  الرابعة  امل�دة  يف  ون�ست  املح��سبة. 
التدري�ض  واأ�س�ليب وطرق  الدرا�سية  تطوير اخلطط 
ن�ست  كم�  املح��سبة،  لتخ�س�ض  املوؤهلة  واملن�هج 
من  البينية  والدرا�س�ت  العلمي  البحث  ت�سجيع  على 
والعلمي  املعريف  ب�مل�ستوى  والرتق�ء  النهو�ض  اأجل 
واملهني للمح��سبة. ولكن الت�س�ل الفع�ل، والتع�ون 
امل�أمول مل يتحقق بعد، فلم يعقد اإل اجتم�ع وموؤمتر 
يف  املح��سبة  لأق�س�م  الدويل  املوؤمتر  هو  واحد، 
1996م،  ع�م  الكويت  دولة  يف  اخلليجية  اجل�مع�ت 
واملهني  الأك�دميي  "التطوير  املوؤمتر  عنوان  وك�ن 
ا�ستقراء  اأي  اإجراء  وعند  التع�ون".  جمل�ض  بدول 
ب�سيط لواقع البحوث امل�سرتكة بني اأ�س�تذة املح��سبة 
يف اجل�مع�ت اخلليجية ي�سري اإىل ندرة هذه البحوث 
اإن مل يكن عدمه�. ومل يكن هن�ك ت�سجيع لأ�س�تذة 
على  اخلليجية  اجل�مع�ت  خمتلف  يف  املح��سبة 
جم�ل  يف  املتخ�س�سة  واملوؤمترات  الندوات  ح�سور 
اخلليجية  اجل�مع�ت  تلك  تعقده�  التي  املح��سبة 
اإجراء  على  وحثهم  بينهم  التوا�سل  زي�دة  بهدف 

البحوث العلمية امل�سرتكة.

د. خ�لد اخل�طر
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ب�أنه�  امليزانية  لت�ريخ  الالحقة  الأحداث  تعرف 
تلك الحداث التى تقع بني ت�ريخ امليزانية ) و هو 
ت�ريخ اخر يوم فى ال�سنة امل�لية ( و ت�ريخ اعتم�د 
وا�سدار امليزانية ، حيث تنق�سى فرتة زمنية قبل 
اأن يتم اعداد و ا�سدار القوائم امل�لية للمن�س�أة .                                                                      
الحداث  تلك  من  نوعني  بني  التفرقة  ميكن  و 
الالحقة و ذلك على النحو الت�ىل :                            

1 – احداث ق�ئمة ب�لفعل فى ت�ريخ امليزانية ، ال 
اأنه يتم اكت�س�ف حق�ئق جديدة ترتبط ب�حلدث 
�سحة  مدى  على  جديدًا  دلياًل  تقدم  و  الق�ئم 
قي��ض و تقييم البند املتعلق ب�حلدث. و مثل هذه 
الأحداث تتطلب اجراء ت�سوي�ت حم��سبية له� و 
اثب�ته� فى القوائم امل�لية فى البند املتعلق به� . 
الالحقة �سدور حكم  الأحداث  تلك  اأمثلة  و من 
التزام  وجود  يوؤكد  امليزانية  ت�ريخ  بعد  ق�س�ئى 
ي�ستوجب  و  ي�ستلزم  مم�   ، املن�س�أة  على  ح�ىل 
ت�سوي�ت  اجراء  اأو  جديد  خم�س�ض  تكوين  اإم� 
اأو  ب�لزي�دة  و ذلك  ب�لفعل  ق�ئم  على خم�س�ض 

ب�لنق�ض .    
2 – اأحداث ن�س�أت بعد ت�ريخ امليزانية ) اأى اأن 
امليزانية(،  ت�ريخ  بعد  ب�لك�مل  ن�س�أت  الأحداث 
وحيث اإن مبداأ ال�ستمرار من املب�دىء الأ�س��سية 
ت�أثري  اإذا ك�ن له�  للمح��سبة ف�ن هذة الأحداث 
فى  عنه�  الف�س�ح  من  بد  فال  معنوي  و  ه�م 
املتممة  الإي�س�ح�ت  خالل  من  امل�لية  القوائم 
الف�س�ح  عدم  اإن  حيث  ت�سوي�ت،  اإجراء  دون 
م�ستخدمى  قدرة  على  يوؤثر  الأحداث  تلك  عن 
اأو  �سليمة  تقييم�ت  اجراء  على  امل�لية  القوائم 
اتخ�ذ قرارات ر�سيدة و لذا يجب الف�س�ح عن 
اجلوانب الآتية و التى تتعلق مبثل هذة الحداث 

و هى :       
- طبيعة احلدث                                                                   

- تقدير ت�أثريه امل�ىل اأو ال�س�رة اىل �سعوبة هذا 

التقدير.                       
ت�سوي�ت  تتطلب  ل  التى  احل�لت  تلك  اأهم  ومن 
حم��سبية حدوث اندم�ج�ت كبرية اأو ا�ستحواذ، 
اأو التخل�ض من احدى ال�سرك�ت الت�بعة ، وكذلك 
بني  فيم�  لال�ستثم�رات  ال�سوقية  القيمة  تراجع 
ت�ريخ امليزانية و ت�ريخ ا�سدار القوائم امل�لية.                                                                    
ول تقت�سر م�سئولية مدقق احل�س�ب�ت اخل�رجي 
فى اإبداء الراأي على فرتة القوائم امل�لية و امن� 
اأ�س�ر معي�ر املح��سبة اخل��ض ب�لأحداث الالحقة 
الأحداث  بتلك  تتعلق  التى  الفرتات  تق�سيم   اىل 
اىل ثالث فرتات هى :                                                                                                   
اول ً: الفرتة من ت�ريخ امليزانية حتى ت�ريخ تقرير 
توقيع  املدقق  املدقق اخل�رجي: حيث يجب على 
التقرير و ت�أريخة ب�ليوم الذى اأمت فيه اختب�راته 
وم� ت�سمنه ذلك من اجراءات متعلقة ب�لأحداث 
يكون  األ  و يجب  الت�ريخ،  التى وقعت حتى ذلك 
الإدارة  اعتم�د  ت�ريخ  على  �س�بقً�  التقرير  ت�ريخ 
للقوائم امل�لية ،مع الإ�س�رة اىل قي�مة ب�إجراءات 
مراجعة للح�سول على اأدلة من��سبة ك�فية تتعلق 
ت�ريخ  حتى  وقعت  التى  الأحداث  تلك  ب�إثب�ت 
اف�س�ح  اأو  تعديل  تتطلب  التى  و  تقريره  اإعداد 

عنه� فى القوائم امل�لية .        
ث�نيً� : الفرتة بعد ت�ريخ تقرير مدقق احل�س�ب�ت 
تكون  هن�  و   : امل�لية  القوائم  ن�سر  ت�ريخ  وحتى 
اإدارة املن�س�أة هى امل�سئول الرئي�سى عن الأحداث 
اخط�ر  يجب  حيث  الفرتة  تلك  خالل  الالحقة 
املدقق ب�لأحداث التى توؤثر على القوائم امل�لية، 
و ل يعترب املدقق م�سئوًل عن اأداء اجراءات بعد 
ت�ريخ تقريرة ال اذا علم بوقوع اأحداث جوهرية 
قبل ن�سر القوائم فيجب عليه درا�سته� و بي�ن م� 
من  امل�لية  القوائم  تعديل  اىل  حتت�ج  ك�نت  اإذا 
عدمة و من�ق�سة الأمر مع الإدارة  .                                                     
ث�لثً� : الفرتة بعد ت�ريخ ن�سر القوائم : لي�ض على 

مدقق احل�س�ب�ت اتخ�ذ اجراءات اأو ا�ستف�س�رات 
خالل تلك الفرتة و ل توجد عليه م�سئولية  . اأم� 
اإذا علم املدقق بحدوث واقعة ك�نت موجودة فى 
ت�ريخ تقريرة و مل يكن يعلمه� وقته� و اإنه لو ك�ن 
قد علمه� ف�ن تقريره ك�ن �سيختلف عم� ا�سدره 
مع  الأمر  من�ق�سة  عليه  يجب  احل�لة  هذه  ففى 
اإدارة املن�س�أة لتخ�ذ الجراء املن��سب ، و الذى 
�ستتخذه�  التى  اخلطوات  ب�إختالف  يختلف 
ب�إجراء  املن�س�أة  اإدارة  قي�م  فعند   ، الإدارة 
الإجراءات  بفح�ض  املدقق  يقوم  فهن�  تعديالت 
التى    اتخذته� الدارة للت�أكد من اخط�ر اجله�ت 
التى �سبق ا�ستالمه� للقوائم امل�لية   .                           

كم� يجب على املدقق اأن يت�سمن تقريره اجلديد 
تعديل  وراء  من  ال�سبب  لبي�ن  اي�س�حية  فقرة 
القوائم امل�لية التى �سبق ا�سداره� ، مع الت�أكيد 
بفقرة  معدل  تقرير  هو  التقرير  هذا  اأن  على 
راأى متحفظ.  لي�ض  و  الراأى  اي�س�حية بعد فقرة 
اأن  احل�س�ب�ت  مدقق  على  يجب  ع�م  وب�سكل 
اإدارة  جمل�ض  مع  فع�ل  توا�سل  وجود  يراعى 
مع  كذلك  و  ب�ملن�س�أة  املراجعة  جلنة  و  املن�س�أة 
عالقة  له�  التى  و  املخت�سة  الرق�بية  الهيئ�ت 

ب�ملن�س�أة مثل هيئة الرق�بة امل�لية .        

 م�شئولية مدقق احل�شابات
 عن الأحداث الالحقة  لتاريخ امليزانية 

اأ.د. اأحمد يو�سف 
 الأ�ست�ذ بق�سم املح��سبة 

دراسات ومقاالت علمية
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لوحة  بوا�سطة  يدويً�  امل�لية  البي�ن�ت  اإدخ�ل  اإن 
املح��سبي  النظ�م  يف  الكمبيوتر  وف�أرة  املف�تيح 
من  للكثري  ومنفر  مرهق  اأمر  هو  الإلكرتوين 
احتم�لية  من  يرفع  اأنه  عن  ن�هيك  امل�ستخدمني 
ارتك�ب الأخط�ء ب�سبب عدم الرتكيز اأو الن�سي�ن 
عدد  بي�ن�ت  اإدخ�ل  املطلوب  ك�ن  اإذا  خ��سة 
الن�س�ن  لكن  وامل�ستندات.  الفواتري  من  كبري 
اإجن�ز  يف  للم�س�عدة  احلديثة  التقني�ت  يبتكر 
بني  .  ومن  وي�سر  و�سهولة  ب�سرعة  الأعم�ل 
اآليً�  البي�ن�ت  لإدخ�ل  حديثً�  املت�حة  التقني�ت 
"الـكيو  تقنية  هي  والف�أرة  املف�تيح  لوحة  بدون 
تويوت�  �سركة  التي طورته�   )QRCode( "كود اآر 
خريطة  عن  عب�رة  وهي   ،  1994 ع�م  الي�ب�نية 
مربعة ال�سكل ـ كم� تظهر يف ال�سكل املبني اأعاله، 
ق�درة  نق�ط موزعة بطريقة منهجية  مكونة من 
رمز   4،200 يبلغ  مب�  ثن�ي�ه�  يف  حتتفظ  اأن  على 
الكرتونية  ملواقع  روابط  منه�  عديدة  لبي�ن�ت 
الكمبيوتر  اأو  الذكي  اجلوال  يفتحه�   )URL(
امل�ستخدم ت�سفحه�  ب�إمك�ن  اللوحي فورًا ويكون 
وال�ستف�دة من املعلوم�ت املت�حة فيه� مب��سرة ، 
ومنه� البي�ن�ت ال�سخ�سية على بط�ق�ت الأعم�ل 
Business Cards ، ومنه� ر�س�ئل SMS وغري ذلك. 

واأخذ ا�ستخدام الكيور اآر كود ينت�سر على نط�ق 
واملنتج�ت  ال�سلع  من  العديد  اأغلفة  على  وا�سع 

واملع�مالت التج�رية ، واملجالت ، ويف املكتب�ت. 
تب�دل  هو  كود  اآر  للكيو  الأهم  ال�ستخدام  لكن 
اللكرتونية  املح��سبية  النظم  بني  البي�ن�ت 
بع�ض  اأن  نذكر  ذلك  ولتو�سيح  اآليً�.  املختلفة 
ي�ستخدمه�  التي  اللكرتونية  املح��سبية  الأنظمة 
على  ق�درة  حديثً�  اأ�سبحت  املت�جر  من  عدد 
خريطة  عليه�  مطبوع  للزب�ئن  فواتري  ا�سدار 
 XML الكيو اآر كود مت�سمنة رموزًا م�س�غة بلغة
لبي�ن�ت الف�تورة. واإذا اأراد الزبون اإدخ�ل بي�ن�ت 
هذه الف�تورة اآليً� يف نظ�مه املح��سبي اللكرتوين 
حم��سبي  بنظ�م  يحتفظ  اأن   : اأوًل  منه  مطلوب 
اللوحي  اأو ح��سوبه  الذكي  الكرتوين على ه�تفه 
على  ق�درًا  النظ�م  هذا  يكون  اأن   على  ال�سغري 
يقوم  اأن  ث�نيً�:   . كود  اآر  الكيو  حمتوي�ت  قراءة 
بت�سغيل النظ�م املح��سبي اللكرتوين الذي يوجد 
على جواله اأو كمبيوتره اللوحي مع توجيه ك�مريا 
على  املوجودة  كود  اآر  الكيو  اإىل خريطة  اجله�ز 
�سنتيمرت   10 اإىل   5 م�س�فة  على  من  الف�تورة 
قيد  يف  وتفريغه�  الف�تورة  بي�ن�ت  قراءة  فتتم 
حم��سبي ، ثم يطلب النظ�م من الزبون ال�سغط 
على "موافق" لكي ُيكمل املع�جلة املح��سبية لهذا 
�س��سة اجلوال  ر�س�لة على  ُيظهر  ثم  ومن  القيد 

تقول " الفـــــ�تورة الت�لية من ف�سلك. 
تقنية  ا�ستخدام  اإن   Tim Caprina، 2012 يقـــول 
اأو  الذكية  التليفون�ت  بوا�سطة   QRCode ال 
زمن  اخت�س�ر  من  متكن  اللوحية  الكمبيوترات 
اإدخ�ل بي�ن�ت مع�ملة م�لية ومع�جلته� حم��سبيً� 

من دقيقتني مملتني اإىل خم�ض ثوان ممتعة."
تتميز تقنية الكيو اآر كود بدقة و�سالمة الرتميز 
، وعدم ارتك�ب اأخط�ء يف القراءة خ��سة اإذا مل 
تتعر�ض خريطته� اإىل اأي ت�سويه ، واأنه� ت�ستخدم 
 ، قي��سيً�  عليه�  متع�رف   XML ولغة  خوارزمية 
واأن متطلب�ته� التقنية م�سبقة النت�س�ر وتكلفته� 
ك�مريا  من  اأكرث  اإىل  حتت�ج  ل  حيث  منخف�سة 
اأو  ي�أتي جم�نً�  قراءة  وبرن�مج  متو�سطة اجلودة 
لقد  الإلكرتوين.  املح��سبي  النظ�م  من  كجزء 
اأ�سبح وا�سحً� لن� جميعً� اأنه  مل يعد اأم�م قط�ر 
ي�سل  لكي  طويل  وقت  من  املعلوم�ت  تكنولوجي� 
املع�مالت  فيه�  تتحول  والتي  املثلى  املحطة  اإىل 
التج�رية اإىل التف�عل املب��سر بني نظم املعلوم�ت 
التدخل  دون  املختلفة  الإلكرتونية  املح��سبية 
الآمنة  الت�س�ل  �سبك�ت  خالل  من  الب�سري 

واملوثوق فيه� عرب النرتنت.

 QRCode تقنية

والتليفونات الذكية 

والكمبيوترات 

اللوحية يف خدمة 

املحا�شبة 

QRCode شكل
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مل تعد العالقة بني الأدب والق�نون من امل�س�ئل التي يختلف 
وقع  اجتم�عية  ظ�هرة  من  فكم  اليوم؛  ون  املخت�سّ فيه� 
اإليه  النتب�ه  اأمكن  و�سع  من  وكم  الأدب�ء،  قبل  من  تن�وله� 
ب�أهمية  للّتح�سي�ض  �سبب�  ذلك  وك�ن  الّرواي�ت،  طريق  عن 
املو�سوع والّتدّخل ب�لأحك�م الق�نونية املالئمة ق�سد تنظيمه 
الإط�ر  هذا  ويف  خم�طره؛  من  احلّد  اأو  نق�ئ�سه  تاليف  اأو 
تتنّزل يف نظرن� رواية الأديب الّت�سيكّي الأ�سل، فرانز كفك�: 

"املح�كمة".
للميالد،  ع�سر  الت��سع  القرن  اآخر  يف  الّرجل  ولد  لقد   )I(
تعّد  �سخمً�،  نت�جً�  وترك  الع�سرين؛  القرن  بداية  يف  وم�ت 
الأدب  م� كتب يف  اأهّم  بل من  اأهّمه؛  "املح�كمة" من  رواية 

الع�ملي.
وتتعلق اأحداث الرواية برجل )امل�سرت جوزيف ك...(، وك�ن 
وبينم�  الثالثني،  ميالده  عيد  ويف  ببنك؛  م�ستكتبً�  يعمل 
ا�ستدع�ء  ورقة  له  و�سّلم�  �سخ�س�ن  به  ات�سل  بغرفته،  ك�ن 
عن  ل  تو�سيح،  اأي  حتمل  الورقة  هذه  تكن  ومل  للمح�كمة؛ 
التي  الق�س�ئية  الهيئة  عن  ول  زمنه�؛  اأو  املح�كمة  مك�ن 
ا�سُتدعَي اإليه�؛ ول عن اجلرمية التي تقع حم�كمته لأجله�...

ك...،  جوزيف  امل�سرت  حي�ة  تدحرجت  احلني  ذلك  ومنذ 
واأ�سبحت مبث�بة الك�بو�ض اّلذي ل ميكن اأن يعي�ض ال�ّسخ�ض 
اأ�سبح  احلني  ذلك  ومنذ  املرعب...؛  احللم  يف  اأحداثه 
على  ليبحث  املدينة  حمالت  ك�فة  على  يرتّدد  �س�حبن� 
ذلك  ا�سطّره  وقد  فيه�؛  حم�كمته  تقع  �سوف  التي  املحكمة 
لول  جدوى،  بدون  تقريبً�،  املدينة  عم�رات  ك�فة  دخول  اإىل 
اأن احلّظ قد مّكنه يف اأحد املّرات من ذلك؛ وه�له م� راأى: 
واألفى  ال�ّسوق غري املنّظم؛  اإىل  اأقرب  فم� ي�سّكل حمكمة هو 
اإن  وم�  ال�ّسيوخ؛  الق�س�ة  وبه� جملة من  الأبواب ق�عة  ب�أحد 
فوقع  هيئته�،  اأم�م  للمثول  اإليه  الإ�س�رة  وقعت  حّتى  دخله� 
يجب  مبن  الت�س�ل  يقع  اأن  منه  وطلب  الت�أّخر،  على  لومه 
مكتب؛  اإىل  مكتب  من  يتنّقل  وراح  احلكم؛  موجب�ت  لإمت�م 
اإىل  متّت  ل  التي  ال�ّسلوكّي�ت  بع�ض  يكت�سف  ك�ن  الأثن�ء  ويف 
الق�نون ب�سلة؛ ف��سطّر اإىل تكليف حم�م �س�هم يف مزيد م� 
ك�ن يعي�سه من الي�أ�ض واحلرية؛ وتعّرف على اأ�سخ��ض ميّرون 
بنف�ض الّتجربة ف�أ�س�فوا اإىل م� ك�ن يعي�سه من تيه جغرايف 
و�سي�ع ذهني؛ ودفعه كل ذلك اإىل التع�مل مع اأ�سخ��ض لي�ض 
له� من تكوين ول من قيمة �سوى اأنه� ت�ستغل ب�أ�سغ�ل و�سيعة 
ج�هاًل  والّرجل  ذلك  كّل  )ك�لّدّه�ن(...؛  املحكمة  �سمن 
الّتخمني  من  دّوامة  يف  اأدخله  م�  وهو  جرم؛  من  اقرتفه  مل� 
والّت�س�وؤلت التي م� تنتهي حينً� اإل لتع�وده اأحي�نً�؛ كّل ذلك 
دون اأن يّطلع على ملّفه اأو اأّنه يق�بل ـ ولو مّرة ـ املحّقق معه...؛ 
ويف الأخري، وبنه�ية ع�مه الواحد والثالثني، ي�أتيه �سخ�س�ن 
اأرك�ن  من  ركن  اإىل  به  ويذهب�ن  بيته  من  في�أخذانه  اآخران 
املدينة، حيث ينّفذان فيه حكمً� مل يّطلع عليه، وذلك بغر�ض 

�سّكني يف قلبه... وهكذا ينتهي اأمره...
الّدين  رج�ل  قبل  من  به�  الهتم�م  وقع  قد  الّرواية،  وهذه 
منه�  ي�ستخل�ض  اأن  لكل  ف�أمكن  اآخرين؛  واأدب�ء  والفال�سفة 
وم�آله؛  الإن�س�ن  حي�ة  حول  يراه  م�  ـ  اخت�س��سه  بح�سب  ـ 
اأهّمية  يقّل  ل  الق�نوين  عيد  ال�سّ على  وقعه�  ف�إن  ذلك،  ومع 
اأهّم  يكون  ع�س�ه  بل  الأخرى،  املواّد  �س�ئر  يف  له�  ك�ن  عم� 
النمط  اإىل  النتب�ه  لفت  يف  الف�سل  له�  ك�ن  حيث  واأعمق؛ 
اأو الّتفتي�سي يف الإجراءات اجلزائية، وكيف اأن  ال�ستقرائي 

موؤ�س�سة  قبل  من  الأبح�ث  اإجراء  يف  املتمّثلتني:  يتيه�  خ��سّ
الّرق�بة،  من  وقراراته�  الت�أطري  من  �سالحي�ته�  تخلو  علي� 
ويف اإجراء ذلك بطريقة �سّرّية ودون تعريف املعني به� على 
اأوراق  على  الطالع  من  ومتكينه  جرم  من  اإليه  ين�سب  م� 
ب�لك�ئن  ال�ستخف�ف  اإىل  توؤولن  نف�سه...  والّدف�ع عن  ملّفه 
الب�سري، وب�سعوره وحقوقه... ؛ وهو م� جعل املنظومة الّدولية 
تت�سّمنه�  اأ�سبحت  ب�أحك�م  ال�ّسلبية  اجلوانب  لهذه  تت�سّدى 
حلقوق  الع�ملي  الإعالن  مثل  من  الّدولية  املواثيق  اأهم 
واملتعّلقني  له  املواليني  والعهدين   )1948 )ل�سنة  الإن�س�ن 
الجتم�عية  وب�حلقوق  وال�ّسي��سية  الإن�س�نية  ب�حلقوق  تب�ع� 
م�س�ألة  تقنني  ق�سد  وذلك   )1966 )ل�سنة  والقت�س�دية 
عليه  ي�سطلح  اأ�سبح  م�  اإىل  والت�أليف  اجلن�ئية  الإجراءات 
تفعيل  يف  اأ�س��سً�  املتمّثلة  الع�دلة  للمح�كمة  الع�ّمة  ب�ملب�دئ 
مبداأ �سرعية اجلرائم والعقوب�ت مببداأ �سرعية الإجراءات، 
للمتهم،  الإن�س�نية  واملع�ملة  الرباءة،  قرينة  مبداأ  اإقرار  ويف 
وحق الّدف�ع عن نف�سه وال�ستع�نة يف ذلك مبخت�سنّي واحلق 
يف  القرارات  من  فيه  امل�سنون  �سد  يّتخذ  فيم�  الّطعون  يف 

مرحلة الأبح�ث والتحقيق والأحك�م يف مرحلة املح�كمة...
اإجراءاته�  بق�نون  ذلك  كل  قطر  دولة  تلقت  وقد    )II(
اأمريه�  �سمّو  عن  ال�س�در   ،2004 ل�سنة   23 رقم  اجلن�ئية 
�سة  بت�ريخ 30 جوان 2004؛ فج�ءت امل�ّدة الأوىل منه خم�سّ
ومب��سرته�؛  اجلن�ئية  الّدعوى  بتحريك  الع�مة  الني�بة 
ال�سبط  م�أموري  �سة  خم�سّ منه  بعد  وم�   27 املواد  وج�ءت 
الق�س�ئي مبرحلة جمع ال�ستدللت، واأع�س�ء الني�بة الع�ّمة 
التهم  يف  للنظر  ة  خمت�سّ حم�كم  وعّينت  التحقيق؛  مبرحلة 
مرحلة  كل  الق�نون  واأّطر  املّتهمني؛  على  العقوب�ت  واإ�سدار 
من املراحل املذكورة بجملة من القواعد التي ل يقبل الّزيغ 
عنه�؛ واأخ�سعت كل قرار من القرارات اّلتي قد يقع اتخ�ذه� 
وقرار  التفتي�ض  وقرار  ال�سبط  قرار  ذلك  )ومن  ذلك  اأثن�ء 
القي��ض؛  فيه�  يجوز  ل  ث�بتة،  قواعد  اإىل  وغريه�(  الّندب 
اإجراءات  من  اإجراء  اأي  لإتي�ن  ال�ستدع�ءات  يف  واأوجبت، 
ومنه�  معّينة  وتن�سي�س�ت  �سكاًل حمّددًا  واملح�كمة،  البحث 
التي  الّتهمة  توجيه  يف  عليه�  يعتمد  التي  امل�ّدة  ب�خل�سو�ض 
يقع البحث لأجله� واملح�كمة ب�سببه�؛ مع الأخذ بعني العتب�ر 
اجلزائية  للقوانني  املخ�لف  ين�ل  اأن  يف  املجموعة  حلقوق 
من  املذكور  الق�نون  من   104 امل�ّدة  ك�نت  ورمب�  جزاوؤه؛ 
ج�ءت  التي  الثالثة  فقراته  يف  ذكر  م�  بكل  ي�أخذ  م�  اأبلغ 
ي�سدر،  اأن  الع�ّمة  الّني�بة  "لع�سو  يلي:  مل�  تب�عً�  مت�سمنة 
ح�سب الأحوال، اأمرًا بتكليف املّتهم ب�حل�سور يف ميع�د معنّي 
اأو ب�لقب�ض عليه واإح�س�ره )فقرة 1(. ويجب اأن ي�ستمل كّل 
والّتهمة  اإق�مته  وحمل  ومهنته  ولقبه  املّتهم  ا�سم  على  اأمر 
املن�سوبة اإليه وت�ريخ الأمر وا�سم ع�سو الني�بة الع�ّمة وتوقيعه 
اأمر القب�ض  اّلتي يعمل به�، وي�سمل  للّني�بة  الّر�سمي  واخلتم 
والإح�س�ر تكليف رج�ل ال�ّسلطة الع�ّمة ب�لقب�ض على املّتهم 
واإح�س�ره اأم�م ع�سو الّني�بة الع�ّمة ب�لقّوة اإذا رف�ض احل�سور 

طوعً� يف احل�ل )فقرة 2(. 
الع�مة،  ال�سلطة  رج�ل  مبعرفة  املتهم  اإىل  الأوامر  وُتعلن 
ق�نون  فر�ض  كم�  3("؛  )فقرة  منه�  �سورة  له  وت�سّلم 
م�  على  الق�ئمة  ال�ّسلطة  على  القطري  اجلن�ئّية  الإجراءات 
"التحقيق"  ومرحلة  ال�ستدللت"  "جمع  مبرحلة  اأ�سمته 
الوث�ئق  من  املتهمني  متكني  يقع  اأن  "املح�كمة"  ومرحلة 

وقع  م�  وهذا  ذلك؛  على  واإطالعهم  مللف�تهم،  املكّونة 
مل�  املت�سّمنة  الق�نون  نف�ض  من   67 ب�مل�ّدة  عليه  التن�سي�ض 
ب�حلقوق  وللمّدعي  عليه  وللمجنّي  حم�ميه  اأو  "للمتهم  يلي: 
التحقيق، على �سور  اأثن�ء  اأن يح�سلوا على نفقتهم،  املدنّية 
من الأوراق اأّي� ك�نت، اإل اإذا اقت�ست م�سلحة الّتحقيق غري 
بن�ًء على  الّتحقيق ح��ساًل يف غري ح�سورهم  اأو ك�ن  ذلك، 
الق�نون:  عني  من   176 ب�مل�ّدة  وج�ء  بذلك"؛  �س�در  قرار 
املتهم ب�حل�سور اأم�م املحكمة قبل يوم انعق�د  تكليف  "يكون 
اأي�م يف  اأي�م يف اجلنح واملخ�لف�ت، وبثم�نية  اجلل�سة بثالثة 
وتذكر   .)1 )فقرة  امل�س�فة  ميع�د  اإىل  ب�لإ�س�فة  اجلن�ي�ت، 
اّلتي  الق�نون  ومواّد  الّتهمة،  ب�حل�سور:  الّتكليف  ورقة  يف 
تن�ّض على العقوبة، ومك�ن وزم�ن املح�كمة. ويجوز يف ح�لة 
 .)2 )فقرة  ميع�د  بغري  ب�حل�سور  الّتكليف  يكون  اأن  الّتلّب�ض 
اإعط�ءه ميع�دًا  اإعالن ق�نويّن وطلب  ف�إذا ح�سر املّتهم دون 
امليع�د  عن  يقّل  ل  مبيع�د  املحكمة  له  ت�أذن  دف�عه  لتح�سري 
املبنّي ب�لفقرة الأوىل من هذه امل�ّدة )فقرة 3("؛ كم� اأعطت 
ال�ستع�نة  يف  احلّق  للمّتهمني  القطرية  الإجرائية  املنظومة 
التحقيق  مرحلتي  يف  م�س�حلهم  على  للّدف�ع  يرونه  مبن 
واملح�كمة، ل�سيم� عندم� يتعّلق الأمر ب�أخطر اجلرائم التي 
ي�سطلح عليه� الق�نون اجلن�ئي القطري اأي�س� بـ"اجلن�ي�ت" 
اأي�س�...؛ وقد ج�ء ب�مل�ّدة 221 من الق�نون م� يلي: "يجب اأن 
يكون لكل مّتهم بجن�ية حم�م يدافع عنه، واإذا مل يوّكل املّتهم 
حم�مي�، وجب على املحكمة اأن تندب حم�مي� للّدف�ع عنه"؛ 
ومكنت نف�ض املنظومة املحكوم عليهم لأجل الّتهم املن�سو�ض 
من  جملة  من  العقوب�ت  بق�نون  احل�سر  �سبيل  على  عليه� 
ب�ملواد  ذلك  ك�ن  وقد  الع�دّية؛  غري  وحتى  الع�دية  الّطعون 
263 وم� بعد من الق�نون؛ وهي مواّد عندم� تقروؤه� وحتّلله� 
امل�سرّي  اأو  الفرن�سّي  ب�لق�نون  ت�ألفه  عم�  ب�لغربة  ت�سعر  ل 
م�ن�ت  ال�سّ اإقراره من  وقع  م�  لهم  اأقّرت  اإذ  الّتون�سّي...،  اأو 
املتهمون  يعي�ض  ل  حتى  الّدول  هذه  مبختلف  املتّهمني  ل�س�ئر 
قبل  من  ع��سه  م�  هن�ك  املح�كمة  مبحنة  ميّرون  قد  الّذين 
يف  احلّظ  ال�سّيئ  البطل  ك"  "جوزيف  الب�سرية  يف  اأخوهم 

رواية "املح�كمة" لالأديب فرانز ك�فك�...

يف الأدب والقانون

)خواطر حول رواية »املحاكمة« لفرانز كفكا واأثرها يف الإجراءات اجلنائية(

د.  حممد حمفوظ 

دراسات ومقاالت علمية
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الثورات  بلدان  يف  وقوعة  رغم  الأنظمة  تغيري  اإن 
اإق�مة  اإىل  ب�ل�سرورة  يف�سي  ل  قد  العربية، 
موؤ�س�س�ت جديدة. وتعد املراحل النتق�لية التي متر 
به� تلك الدول فرتات مف�سلية يتوقف عليه� م�سري 
املوؤ�س�س�ت. ويرمي هذا البحث لتحديد العوامل التي 
تتحكم يف التوازن اله�ض للفرتات النتق�لية للثورات 
النظم  وت�سمل   – القدمية  الدولة  موؤ�س�س�ت  بني 
وتت�سمن  الر�سمية  وغري  الر�سمية  والقواعد  والقيم 
اآلي�ت تنظيمية- والنخب امل�ستفيدة منه� من جهة؛ 
التي  القوى  بع�ض  ت�سعى  التي  اجلديدة  واملوؤ�س�س�ت 
من  الرغم  وعلى  لتكوينه�.  الثوري  التغيري  اأحدثت 
التوازن  فيه�  يتف�عل  التي  ال�سي��سية  البيئ�ت  تب�ين 
رئي�ض  �سوؤال  يبقى  العربية،  الثورات  دول  يف  اله�ض 
هن� كيف ميكنن� اأن نحدد الرابط الن�ظم بني هذه 
النتق�ل  ح�لت  تف�سري  يف  ي�سهم  والذي  احل�لت 

العربية؟.
الت�ريخية  املوؤ�س�سية  مدخل  على  البحث  يعتمد 
للتحليل  الأ�س��سي  الهتم�م  ويكمن  اجلديدة. 
تب�ين  ت�أثري   درجة  معرفة  يف  املوؤ�س�سي  الت�ريخي 
اأو  بعينه  خمرج  على  وترتيب�ته�  املوؤ�س�سية  الأ�سك�ل 
على خمرج�ت حمددة. ويهتم التحليل ب�لت�ريخ لأن 
املوؤ�س�سة مبجرد تكوينه� يف اأي فرتة ت�ريخية ت�ستمر 
يف البق�ء لفرتة طويلة وتوؤثر على العملية ال�سي��سية 
وعلى املخرج�ت املرتبطة به� لفرتات لحقة. وي�سري 
مفهوم املوؤ�س�سة اإىل النظم الرمزية وال�سلوكية التي 
تت�سمن قواعد ترتبط ب�آلي�ت تنظيمية من �س�أنه� اأن 
توؤثر على الأفراد من خالل حتفيزهم للقي�م ب�أدوار 
املوؤ�س�س�ت  وت�سمل  حمدد.  �سلوك  واتب�ع  وروتني 
امل�لية.  واملنظم�ت  والد�س�تري  احلزبية  النظم 
اأو  لواحد  ميكن  كيف  اإظه�ر  اإىل  التحليل  ويرمي 
اأكرث من هذه ال�سم�ت املوؤ�س�سية اأن يوؤثر على تف�عل 

�سي��سي بعينه ويف�سي اإىل نت�ئج حمددة.
الأ�س��سية  العن��سر  الت�ريخية على  املوؤ�س�سية  تعتمد 
اأوًل، تبعية امل�س�ر ، وت�سري  اإىل  الت�لية يف التحليل: 
اأن خي�رات الف�علني تتحقق عندم� تتكون املوؤ�س�س�ت 
ميتد  مقيد  ت�أثري   الأخرية  ولهذه  ال�سي��س�ت،  اأو 
وي�سري  املف�سلية،  الفرتة  ث�نيً�،  للم�ستقبل.  اأثره 
املفهوم اإىل الفرتات التي ي�سعف فيه� ت�أثري العوامل 
والأيديولوجية  والثق�فية  القت�س�دية  الهيكلية- 
ق�سرية  لفرتة  ال�سي��سي  الفعل  على  والتنظيمية-  
الف�علني  خي�رات  تو�سيع  اإىل  يوؤدي  مم�  ن�سبيً�، 
الق�سرية.  الفرتة  هذه  خالل  الأقوي�ء  ال�سي��سيني 
ال�سي��سية  القوى  من  الأفع�ل  ردود  ت�سل�سل  ث�لثً�، 
للتغذية  اآلي�ت  اإم�  توافر  على  ويعتمد  واملوؤ�س�س�ت 
ال�سرتج�عية التي تقوم ب�إع�دة انت�ج ال�سي��س�ت اأو 
املوؤ�س�س�ت القدمية، اأو تتغري املوؤ�س�س�ت بفعل �سدمة 

من خ�رج النظ�م.
 اإن املراحل النتق�لية التي يعتزم هذا البحث تن�وله� 
تبداأ ب�إط�حة الأنظمة ال�سي��سية يف ثالث دول عربية 

و�سف  عليه�  ينطبق  التي  وليبي�  وم�سر  تون�ض  هي: 
وتتوقف  البحث.  عليه�  و�سريّكز  املف�سلية  الفرتات 
هي:  عوامل  ثالثة  على  املف�سلية  الفرتة  خمرج�ت 
القدمية،  الدولة  خلفته  الذي  املوؤ�س�سي  الإرث   ،
اآلي�ت  وطبيعة التغيري الثوري الذي يوؤثر على وجود 
للتغذية ال�سرتج�عية اأو عدمه�، وحت�لف�ت النخب . 
والطريقة التي تف�علت به� العوامل الثالثة اأدت اإىل 
اختالف يف طبيعة املراحل النتق�لية للدول الثالث، 
واختالف مداه� الزمني وطبيعة النظ�م الذي ميكن 
هي�كل  يف  التغرّي  اأن  البحث  ويرى  اإليه.  تف�سي  اأن 
القوة يف النظ�م يف�سر التحّول يف املوؤ�س�س�ت اأو اإع�دة 
ف�ملوؤ�س�س�ت  العربية.  النتق�ل  ح�لت  يف  انت�جه� 
وهذا  املجتمع،  يف  القوى  توزيع  تعك�ض  الجتم�عية  
التوزيع هو الذي يجعل الف�علني الأكرث قوة يفر�سون 

م�س�حلهم املوؤ�س�سية على الف�علني الأقل قوة.
النت�ئج

طراأت  التي  املهمة  التغيريات  من  الرغم  على  اأ- 
اأن  اإل   ، الثالث  الدول  يف  ال�سي��سية  الأنظمة  على 
اأو�س�عه� مل ت�ستقر بعد، وم� تزال مراحله� انتق�لية 
مفتوحة رغم اجراء انتخ�ب�ت ع�مة.  ووفق� للتحليل 
الثالثة:  العوامل  التف�عل بني  التتبعي  ف�إن خم��ض 
الثوري،  التغيري  وطبيعة  القدمية،  الدولة  اإرث 
النتق�لية  الفرتات  يف  النخب  جت�ن�ض  ودرجة 
املوؤ�س�س�ت  انت�ج  اإع�دة  اإىل  الغ�لب  يف  �سيوؤدي 
القدمية، وبخ��سة التع�مل مع ال�سي��سة وك�أنه� لعبة 
�سفرية، اأو قي�م نظ�م هجني يف م�سر ، واإىل تكّيف 
ال�سي��سية اجلديدة،  البيئة  مع  تون�ض  املوؤ�س�س�ت يف 
اأو  جديدة،  موؤ�س�س�ت  قي�م  اإىل  �ستف�سي  ليبي�  ويف 
الدخول يف ح�لة من عدم ال�ستقرار. فكلم� ك�ن اإرث 
القدمية موجودًا- وخ��سة طبيعة  الدولة  موؤ�س�س�ت 
العالق�ت الع�سكرية املدنية- ، وك�نت طبيعة التغيري 
وعدم جت�ن�ض  ا�ستقط�ب  وجود  مع  الثوري حمدودًا 
النظ�م  انت�ج  اإع�دة  اإىل  ذلك  اأدي  النخب،  بني 
القدمي جزئي� اأو كلي� – ح�لة م�سر- وذلك ب�سبب 
ك�ن  اإذا  اأم�  قوية.   ا�سرتج�عية  تغذية  اآلي�ت  وجود 
اإرث املوؤ�س�س�ت �سعيف�- بخ��سة دور �سعيف للجي�ض 
يف ال�سي��سة- مع تغيري ثوري حمدود،ووجود ق�بلية 
للتوافق بني النخب، ف�إن املوؤ�س�س�ت تتكّيف مع البيئة 
انعدام  تون�ض- ويف ح�لة  ال�سي��سيةاجلديدة- ح�لة 
كبري   ثوري  تغيري  ووجود  القدمية  املوؤ�س�س�ت  اإرث 
اأحد  جت�به  الدولة  ف�إن  النخب،  جت�ن�ض  عدم  مع 
خي�رين: قي�م موؤ�س�س�ت جديدة اأو الدخول يف ح�لة 
اإذا  ليبي�-  الإ�سطراب وعدم ال�ستقرار- ح�لة  من 
ا�ستمرت غلبة املجتمع يف ليبي� يف ظل �سعف الدولة 

بعد انهي�ر النظ�م ال�سي��سي ال�س�بق.
الفرتات  يف  غ�لبة  �سمة  ال�ستقط�ب  ك�ن  ب- 
اأن  من  الرغم  فعلى  الثالث،  الدول  يف  النتق�لية 
طبيعته  اأن  اإل  لأخرى.  دولة  من  تختلف  مظ�هره 

وجوهره واحد.

اأهم الدللت والآث�ر النظرية والعملية
النت�ئج قدرة  النظرية لهذا  اأهم الدللت  اأول، من 
ال�سي��سة  اأو�س�ع  تف�سري   على  املوؤ�س�سي  التحليل 
العربية. فقد ا�ستخدم املدخل لتف�سري بق�ء الأنظمة 
ال�ستبدادية يف املنطقة من قبل،ويف�سر الآن اأ�سب�ب 

حتولته�.
الأك�دميي  النق��ض  امل�سرية  احل�لة  ترثي  ث�نيً�، 
"النقالب  عليه  اأطلق  م�  حول  الأدبي�ت  يف  الدائر 
الدميوقراطي"، وهو الذي يحدث بعد النقالب على 
نظ�م ت�سلطي وميهد لتحّول دميوقراطي. و"انقالب 
املجتمع املدين"، وهو الذي يحدث متزامن� مع نزول 
نظ�م  �سد  لل�س�رع  املدين  املجتمع  من  قط�ع�ت 
منتخب. ويرتكز النق��ض الأك�دميي حول: هل وجود 
التحّول  لعملية  �سروري  �سرط  ف�عل  مدين  جمتمع 
اأم  الأدبي�ت،  بع�ض  بذلك  توحي  كم�  الدميوقراطي 

اأنه �سالح ذو حدين كم� ت�سري احل�لة امل�سرية. 
ث�لثً�، ت�أثري املجتمع ال�سي��سي، عك�ست هذه الدرا�سة 
اأن وجود جمتمع �سي��سي تتمتع مكون�ته ب�لقدرة على 
يعد  تن�زلت  وتقدمي  وامل�س�ومة  والتف�عل  التوا�سل 
مبث�بة ركيزة اأ�س��سية لتحقيق انتق�ل �سل�ض و�سلمي. 
مد  على  بقدرته  ال�سي��سي  املجتمع  فع�لية  وتتحدد 
النظ�م  الآخرين مب� فيهم عن��سر من  اجل�سور مع 

ال�س�بق كم� و�سح ذلك يف تون�ض.
احل�لة  وت�سري  املدنية،  الع�سكرية  العالق�ت  رابعً�، 
ل�ستقرار  �سرورية  اجلي�ض  مهنية  اأن  اإىل  التون�سية 

ن�سبي للفرتة النتق�لية.
عك�ست  ب�خل�رج،  الداخل  ق�س�ي�  ارتب�ط  خ�م�سً�، 
بني  الوطيد  الرتابط  النتق�لية  الفرتات  تطورات 
ق�س�ي� الداخل واخل�رج يف الدول الثالث. ول ي�أتي 
اأحداث  على  فعل  كرد  اخل�رجيني  الف�علني  حتّرك 
وحمّركً�  �س�نعً�  اخل�رجية  القوى  غدت  بل  داخلية، 

لالأحداث الداخلية.

مراحل انتقال الثورات العربية: مدخل موؤ�ش�شي للتف�شر

د. ح�سن احل�ج علي اأحمد
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Introduction 
Over the past two decades, a plethora of behavioral 
finance research has been devoted to exploring 
the trading patterns of behavior and investment 
performance of individual and institutional investor 
categories over time and across exchanges. In fact, this 
intriguing research topic is of considerable interest 
to academic scholars and market practitioners alike, 
because it has great academic value and practical 
implications for industry. Specifically, capturing 
the trading pattern and investment performance of 
each investor group within a particular country can 
cast light on some worthwhile issues such as market 
composition, information transmission, asset price 
formation, and market efficiency and liquidity. 
In this respect, researchers working in the area 
of behavioral finance distinguish between two 
acknowledged trading patterns premised on 
investors' reactions to the past price movements 
of stocks. The first pattern of behavior is labeled 
as momentum investing or positive feedback 
trading, in which investors purchase (sell) a stock 
in anticipation of a further rise (decline) in its price. 
That is, persistent increases (decreases) in a stock's 
market price would give an indication that the 
stock is likely to maintain an upward (a downward) 
momentum, thereby bringing about purchase (sale) 
decision processes. The second pattern of behavior is 
known as contrarian investing or negative feedback 
trading, in which investors take a position opposite 
to the prevailing market trend. That is, they purchase 
past losers and sell past winners.
Research Purpose
 The main thrust of the present study is to look into 
the trading patterns of behavior and investment 
performance exhibited by individual and institutional 
investor categories in the Qatar Exchange (QE).
Methodology
 The present study uses daily aggregated investment 
flows made separately by each investor group, as 
well as daily closing price observations of the QE 
stock composite index. The data set is sourced from 
the QE website and spans a four-year interval ex-
tending from January 15, 2008 up to March 1, 2012. 
The trading patterns of investor categories are exam-
ined by estimating a bivariate vector autoregressive 
process of order p, VAR (p). The procedures of the 

sequential modified Likelihood-Ratio (LR) test, Final 
Prediction Error (FPE), and Akaike Information 
Criterion (AIC) are used to identify the appropriate 
lag length (p). To determine whether each category 
performs well or poorly over the entire sample 
period, each investor category's cumulative returns 
are estimated and analyzed. 
Major Findings
The empirical results reveal that institutional 
investors pursue positive feedback trading strategies, 
whereas individual investors tend to be negative 
feedback traders. The feedback trading strategies 
pursued by either category appear to be persistent, 
with positive autocorrelations extending up to eight 
lags. Both investor categories appear to be engaged 
in herding behavior. Additionally, institutional 
investors perform well over almost the entire sample 
period. In contrast, individual investors' negative 
market timing ability dominates their overall poor 
performance. 
Practical implications
 The investment performance gap found between 
institutional investors and individual investors in the 
Qatari capital market may reflect a large information 
asymmetry in favor of the former category. Indeed, 
the poor performance of individual investors implies 
that their trading activities are generally driven by 
factors and considerations that are irrelevant to 
fundamentals. Moreover, their irrational trading 
decisions may play some role in the formation of 
asset price bubbles.

Limitations 
An important limitation in the present study concerns 
the fact that the recent severe global financial crisis 
episodes (i.e., the subprime mortgage crisis that 
erupted in the US in the second half of 2007, and 
the Dubai debt crisis of late 2009) with their chronic 
repercussions are likely to influence the empirical 
evidence of this study. Accordingly, due caution must 
be exercised in drawing broad conclusions from the 
results of this study.
Originality/ value
The present study makes the first attempt to provide 
empirical evidence on the investment patterns and 
performance of individual and institutional investors 
trading on the Qatari capital market.

On investor trading patterns and performance in the Qatar Exchange

Dr. Walid M.A. Ahmed
Department of Management
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يف عج�لة من القول نروم عر�سً� لتطور الفقه والق�نون 
الإ�سالمي وهو م� ي�سوقن� للوقوف على م� هو ثريد. وعلى 
�سبيل الأطالل، ك�ن ل�سيم العرب الأ�سيلة الدور الأكرب 
لهم  يت�سنى  مل  عندم�  الجتم�عي  ق�نونهم  تكري�ض  يف 
�سعب  لكل  ولأن  مركزية.  و�سلطة  دولة  كنف  يف  العي�ض 
العرب  ديوان  ال�سعر  ك�ن  به�،  يف�خر  اأو  يفخر  مدونة 
وع�داتهم  واأ�س�طريهم  وقوانينهم  ت�ريخهم  نقل  الذي 
الفقرية  ال�سحراء  اأن  القول،  يف  م�س�حة  ول  النبيلة. 
بكلئه� وم�ئه�، روته� النفو�ض النبيلة والأخالق الكرمية 
مب�ء احلي�ة حتى اأ�سحى �س�كنه� يتغنى بجم�له� الذي ل 
الغريب. فم� فتئت ال�سحراء جمرد �سم�ض  تدركه عني 
منه  اغرتف  تعبرييً�  كنزًا  بل  مقفرة،  واأر�ض  حمرقة 
اأث�يف  على  مطوًل  الدموع  وذرفوا  اجل�هليون،  ال�سعراء 

القوم الذين ارحتلوا:
�س�لف  اقوت وط�ل عليه�  ف�ل�سنـــــد  ب�لعلي�ء  مية  دار  ي� 

البد
ب�لربع  وم�  جوابً�  عيت  اأ�س�ئله�  كي  اأ�سياًل  فيه�  وقفت 

من اأحد
الإ�سالمية،  احل�س�رة  ينبوع  تدفق  ال�سحراء  �سح  ومن 
الت�ريخ  عرثات  من  ب�لرغم  بريقه  خب�  وم�  رونقه  َعـال 
التي م� اأن تبداأ حتى يندثر �س�نعيه� اأو يذوبوا يف رحمة 
عن  وانقط�ع  زهد  دين  الإ�سالم  يكن  ومل  الإ�سالم. 
ر�سول  يد  على  وترعرعت  ن�س�أت  ودولة  دين  بل  الدني�، 
اهلل حممد، فك�ن ث�ين عمل بعد بن�ء م�سجد قب�ء، هو 
والتي  للهجرة،  الأوىل  ال�سنة  املدينة، يف  كت�بة �سحيفة 
احل�س�رة  ومفخرة  الت�ريخ  يف  مدين  د�ستور  اأول  تعد 
الإ�سالمية، اأطنب فيه� امل�ست�سرقون وغفل عنه� الكثري. 
الروم�ين  امل�ست�سرق  ذكره  م�  فيه�،  قيل  م�  اأبرز  ولعل 
بندًا،  وخم�سني  اثنني  الد�ستور  هذا  »حوى  جيورجيو: 
راأي ر�سول اهلل. خم�سة وع�سرون منه� خ��سة  كله� من 
ب�لعالقة بني  امل�سلمني، و�سبعة وع�سرون مرتبطة  ب�أمور 
اليهود  ول�سيم�  الأخرى،  الأدي�ن  واأ�سح�ب  امل�سلمني 
ي�سمح  ب�سكل  الد�ستور  هذا  ُدون  وقد  الأوث�ن.  وعبدة 
امل�سلمني بحرية،  مع  ب�لعي�ض  الأخرى  الأدي�ن  لأ�سح�ب 
ولهم اأن يقيموا �سع�ئرهم ح�سب رغبتهم، ومن غري اأن 
الفرق�ء... ولكن يف ح�ل مه�جمة املدينة  اأحد  يت�س�يق 

من قبل عدو عليهم اأن يتحدوا ملج�بهته وطرده«. 
و�سنة  كرمي  قراآن  من  الإ�سالمي  الت�سريع  وب�كتم�ل 
الفقه  اأ�سول  بو�سع  امل�سلمني  فقه�ء  بداأ  م�سرفة،  نبوية 
مذ  وا�سح  ب�سكل  حقيقة  يتبلور  اأخذ  والذي  الإ�سالمي 
مع  وخ�سو�سً�  مذهبه  بتدوين  حنيفة  اأبي  تالمذة  بداأ 
ظ�هر  لكتب  ال�سيب�ين  ح�سن  بن  حممد  الإم�م  تدوين 
واحد  كت�ب  يف  ال�سهيد  احل�كم  جمعه�  والتي  الرواية 
كت�به  يف  ال�سرخ�سي  ب�سرحه  وق�م  )الك�يف(،  �سم�ه 
ون�سره  احلنفي  ب�لفقه  الهتم�م  وظل  )املب�سوط(. 
اأن  اإىل  والفت�وي  وال�سروح  املخت�سرات  ق�ئمً�، فظهرت 
اأ�سبح  حيث  الهجري  الث�من  القرن  مطلع  مع  ا�ستقر 
جهد العلم�ء من�سبً� على درا�سة كتب الع�سور ال�س�بقة. 
وبهذا ظهرت مرحلة جديدة ا�ستمرت حتى القرن الث�لث 
ع�سر الهجري وظهر فيه� موؤلف�ت ومتون فقهية جديدة 
و�سروح وحوا�سي وتعليق�ت اأ�سهره� ح��سية ابن ع�بدين. 
كم� �سهدت هذه املرحلة ظهور الفت�وى الهندية ب�أمر من 

�سلط�ن امل�سلمني يف الهند والتي تعد اأول حم�ولة ر�سمية 
القرن  اأواخر  ويف  فيه.  الراجح  وبي�ن  املذهب  لتنقيح 
العثم�نية  الأحك�م  جملة  ظهرت  الهجري  ع�سر  الث�لث 
اأبواب  يف  احلنفي  للفقه  ق�نونية  �سي�غة  تعد  التي 

املع�مالت والق�س�ء.
الإ�سالمي،  الق�نون  انت�س�ر  النظر يف  لنمعن  عدن�  واإذا 
فنجد اأنه حل يف كثري من البلدان، حمل الق�نون الروم�ين 
الذي كر�سته مدونة ج�ستني�ن املولود �سنة 527م واملتوفى 
�سنوات.  ب�أربع  �سيدن� حممد  اأي قبل مولد  �سنة 565م، 
امل�سلمني  جيو�ض  فتحث  حتى  قليلة  �سنوات  اإل  هي  فم� 
اأن  الطبيعي  وك�ن من  و�سوري�.  ولبن�ن  وفل�سطني  م�سر 
يحل الق�نون الإ�سالمي بكل �سهولة وي�سر حمل الق�نون 
الروم�ين نظرًا لت�س�م هذا الأخري ب�لطبقية وخم�لفته 
ج�ستني�ن،  ا�سطر  م�  وهذا  ال�سرقية.  والقيم  للع�دات 
كمن �سبقوه من الأب�طرة الروم�ن، اىل دمج جزء كبري 
من الأعراف احلقوقية ال�سرقية الأ�سيلة يف ت�سريع�تهم، 
ول �سيم� يف ق�نون ال�سعوب. اأم� الق�نون الإ�سالمي، فلم 
ُيـرى ق�نونً� دخياًل، واإمن� متوافقً� مع الت�سريع�ت املحلية 
والب�بليني  اجلنوب  عرب  يد  على  ظهرت  التي  القدمية 

والكلدانيني وامل�سريني والفينيقيني. 
الروم�ين  الق�نون  بني  الكبري  الختالف  جم�ل  ويف 
ال�سنهوري عليه رحم�ت اهلل،  الإ�سالمي يقول  والق�نون 
وازدهر  ومن�   .. ع�دات  بداأ  الروم�ين  »الق�نون  ب�أن 
ال�سريعة  اأم�  ال�سكلية.  والإجراءات  الدعوى  طريق  عن 
ومنت  اهلل،  عند  من  منزًل  كت�بً�  بداأت  فقد  الإ�سالمية 
والأحك�م  املنطقي  القي��ض  طريق  عن  وازدهرت 
امل�سلمني امت�زوا عن فقه�ء  اأن فقه�ء  اإل   .. املو�سوعية 
ب��ستخال�سهم  الع�مل  فقه�ء  عن  امت�زوا  بل  الروم�ن، 
ا�ستنب�ط  اأ�سول  اآخر هي  نوع  من  ع�مة  ومب�دئ  اأ�سوًل 
اأ�سول  بعلم  �سموه  م�  وهذا  م�س�دره�،  من  الأحك�م 

الفقه«.
الق�نون  ازاحة  على  الإ�سالمي  الت�سريع  يقت�سر  ومل 
مت�نة  اإن  بل  امل�سرق،  يف  ت�أثريه  واأ�سع�ف  الروم�ين 
وان�سج�مه�  الن��ض  حي�ة  تطور  مع  وتن��سقه�  اأحك�مه 
ت�أثريًا  له  جعلت  املعريف،  والفكر  التجريبي  العلم  مع 
دار�سي  بع�ض  اأن  وحتى  الأندل�ض.  بالد  يف  وا�سحً� 
امل�لكي،  الفقه  من  م�ستمد  اأنه  يرون  الفرن�سي  الق�نون 
يف�سر  م�  براأيهم  وهو  الروم�ين،  للق�نون  وريثً�  ولي�ض 
الأنظمة  من  بكثري  ذلك  على  ويدللون  ورقيه.  تطوره 
كمبداأ  امل�لكي  الفقه  يف  م�سدره�  جتد  التي  الق�نونية 
تع�قد  مبجرد  للموكل  امللكية  وانتق�ل  العقود،  ر�س�ئية 
الوكيل، وحتديد �سن البلوغ الق�نونية بـ 18 �سنة. زد على 
ومفهوم  والقي��ض  ك�لعرف  الفقه  اأ�سول  فدللت  ذلك، 
فيه  املختزلة  واملع�ين  الن�ض  ودللة  واملخ�لفة  املوافقة 
الق�نونية،  املواد  �سي�غة  يف  وعمليً�  نظريً�  تطبيقه�  مت 
يف  اأ�ساًل  له�  جتد  ل  والقواعد،  الأ�سول  هذه  وكل 
الإ�سالمي  الفقه  من  م�أخوذة  واإمن�  الروم�ين،  الق�نون 
الذي �س�غه علم�ء ال�سريعة الرب�نيون ك�لإم�م ال�س�فعي 
اهلل  عبد  �سيد  الأزهري  الع�مل  بينه  م�  وهذا  وغريه. 
الت�سريعية بني  ''املق�رن�ت  امل�سهور:  كت�به  علي ح�سني يف 
حيث  الإ�سالمي'‘،  والت�سريع  املدنية  الو�سعية  القوانني 
م�لك  الإم�م  ومذهب  الفرن�سي  الق�نون  فقه  بني  ق�رن 

'' ونحن ل  ـ وق�ل يف مقدمة كت�به:  ـ رحمه اهلل  اأن�ض  بن 
نرد على املنكرين مبثل واحد، بل بت�سعة اأع�س�ر ن�سو�ض 

الق�نون الفرن�سي املدين''.
ب�لفقه  الفرن�سي  املدين  الق�نون  ت�أثر  املوؤرخون  ويربر 
من   200 ع�م  يف  امل�لكي  املذهب  لدخول  نتيجة  امل�لكي 
بن  زي�د  امل�لكي  العالمة  يد  على  الأندل�ض  اىل  الهجرة 
عبد الرحمن القرطبي امللقب بـ ''�سبطون'' يف عهد احل�كم 
الأموي ه�س�م بن عبد الرحمن. وك�نت الأندل�ض اأنذاك 
اإليه� الأوروبيون ومنهم الفرن�سيون.  من�رة للعلم يتوجه 
اأن�ض يف  بن  م�لك  الإم�م  تغلل مذهب  الفرتة  تلك  ومن 
بعد  ثم،  ومن  والأهلية،  والأنكحة  واملب�يع�ت  العقود 
ر�سوخه� فرتة من الزمن اأ�سبحت عرف� اأو م� ك�ن ي�سمى 
ع�دة �سفوية، وا�ستمد منه� الق�نون الفرن�سي، الذي مت 

و�سعه ع�م 1804م، الكثري من اأحك�مه. 
ولعلن� ل نريد اأن نلغي يف هذا املق�ل الفروق�ت اجلوهرية 
بني الأنظمة الق�نونية الرئي�سية يف الع�مل املع��سر، وهي 
فتبعً�  والالتيني.  والجنلو�سك�سوين  الإ�سالمي  النظ�م 
الق�نونية عن طريق  الق�عدة  تتم �سن�عة  الأخري،  لهذا 
�سن  له  يحق  من  وحده  وهو  منتخب  ت�سريعي  جمل�ض 
الت�سريع واإلغ�ءه. اأم� الق��سي فهو مكلف بتطبيق الق�نون 
ولي�ض له المتن�ع عن تطبيقه بحجة اأنه غري ع�دل. اأم� 
يف  دورًا  للق��سي  فيجعل  الأجنلو�سك�سوين،  النظ�م 
�سن�عة الت�سريع اىل ج�نب املجل�ض الت�سريعي املنتخب. 
وهذه الأنظمة هي من و�سع الب�سر، بينم� الأمر خمتلف 
امل�سرع  اأن  حيث  الإ�سالمي،  الق�نوين  النظ�م  يف  مت�مً� 
، ول يعدو دور الفقيه اإل اأن يكون ك��سفً� عن حكم  هو اهللَّ
اهلل يف م�س�ألة معينة، فهو لي�ض بق�نون ب�سري، بل ق�نون 
اإىل  الو�سول  وت�ستطيع  الب�سر  تدركه عقول  ولكن  اإلهي، 
اأحك�مه مب� اأوتيت من و�س�ئل �سبطه� وبينه� علم اأ�سول 

الفقه. 
واأخريًا، ف�إنن� ل ن�سعى، من خالل هذه املق�لة، للخو�ض 
يف م�س�جلة كالمية متجد امل��سي وتنكر ف�سل الآخرين. 
وخ��سة  الأوروبيني  ف�سل  ينكر  من�سف  من  فم� 
جم�ًل  فتحت  التي  الق�نونية  ال�سروح�ت  يف  الفرن�سيني 
كبريًا للمق�رنة واملق�ربة بني خمتلف الت�سريع�ت. ولكن� 
ركيزة  جلعله  الإ�سالمي  بق�نونن�  ن�ستم�سك  لأن  ندعو 
التطور والتقدم يف جمتمع�تن�: »وقل اعملوا ف�سريى اهللَّ 

عملكم ور�سوله واملوؤمنون«.

تطور الفقه الإ�شالمي وانت�شاره

د. فـــوؤاد �سه�ب ال�سيَّ�ب
ق�سم الق�نون 
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مقدمة:
الع�يل  التعليم  موؤ�س�س�ت  و  اجل�مع�ت  من  العديد  ت�سعى 
براجمه�  اأى من  اأو  نف�سه�  اعتم�د  اىل  الع�مل  بق�ع  �ستى  يف 
جذب  اأجل  من  ب�جلودة  الأهتم�م  مبداأ  لت�أكيد  الأك�دميية 
عن  متيزه�  هوية  اكت�س�ب  و  الدار�سني  الطالب  من  املزيد 
العتم�د  عملية  تتطلب  و   . النظرية  املوؤ�س�س�ت  من  غريه� 
كبرية  جمموعة  اعتم�ده�  املراد  املوؤ�س�سة  من  الأك�دميي 
من املع�يري و الإجراءات القي��سية خالل تقدميه� للخدم�ت 
املخرج�ت  جودة  ت�كيد  اجل  من  للطالب  الأك�دميية 
التعليمية. و ت�ستلزم هذه العملية ا�ستثم�رًا كبريًا يف الزمن و 
املوارد امل�دية الأخرى من قبل املوؤ�س�سة الب�حثة عن العتم�د 
بلدان  الكثري من احلكوم�ت يف  داأبت  قد  و  عليه.  للح�سول 
الع�مل املختلفة على اإلزام  موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل الع�ملة 
ترخي�ض   على  حت�سل  حتى  العتم�د  على  ب�حل�سول  فيه� 

الأ�ستمرار يف تقدمي براجمه�.
م�هية العتم�د الأك�دميي

اأنه  ن�س�ط موؤ�س�سي  ميكن تعريف العتم�د  الأك�دميي على 
موؤ�س�س�ت  مب�ستوى  والرتق�ء  النهو�ض  نحو  موجه  علمي 
اأداة فع�لة وموؤثرة ل�سم�ن  التعليم  والربامج الدرا�سية وهو 
جودة العملية التعليمية وخمرج�ته� وا�ستمرارية تطويره�. و 

عليه ف�إن العتم�د يف جم�ل التعليم يت�سف ب�لآتي: 
· هو العرتاف ب�ن برن�مج تعليمي معني اأو موؤ�س�سة تعليمية 

ي�سل اإىل م�ستوى معي�ري حمدد.
التعليمية . ب�لعملية  لالرتق�ء  ح�فز  · هو 

املوؤ�س�س�ت  ترتيب  اأو  ت�سنيف  اإىل  يهدف  ل  العتم�د   ·
التعليمية.

على  التعليمية  املوؤ�س�سة  وت�سجيع  ت�أكيد  هو  العتم�د   ·
مع�يري  منظومة  على  بن�ًء  مميزة  وهوية  �سخ�سية  اكت�س�ب 

اأ�س��سية  ت�سمن قدرًا متفقً� عليه من اجلودة.
للعملية التعليمية  النه�ئي  ب�ملنتج  فقط  العتم�د  يهتم  ل   ·
داخل  تتم  التي  العملي�ت  بكل  القدر  بنف�ض  يهتم  ولكن 

التعليمية.
العتم�د  نوعني:  اىل  الأك�دميي  العتم�د  ت�سنيف  وميكن 
ب�ملوؤ�س�سة  الأداء  تقييم  على  يركز  الذي  وهو  املوؤ�س�سي 
التعليمية ب�سورة �س�ملة،  والعتم�د التخ�س�سي وهو الذي 
التي  التخ�س�سية  الأك�دميية  ب�لربامج  الهتم�م  على  يركز 

تطرحه� املوؤ�س�سة ب�سكل منفرد. 
 اإن منظومة التعليم اجل�معي تتكون من ثالثة اأجزاء اأ�س��سية 
يتطلب  ف�لإعتم�د  املخرج�ت.  و  املع�جلة  املدخالت،  هي: 
التعليمية  العملية  مدخالت  يف  حمددة  مع�يري  اإ�ستيف�ء 
التجهيزات  و  الأ�س�تذة  موؤهالت  و  الطالب،  ت�سمل  م�ستوى 
اإتب�عه� يف  امل�دية الخرى. و كذلك هن�لك مع�يري لبد من 
عملية التحويل اأو املع�جلة و التي متثل يف عملي�ت التخطيط 
الأك�دميي و التدري�ض و التقومي امل�ستمر و غريه من الأن�سطة 
و  اخلريجني  نوعية  يف  فتتمثل  املخرج�ت  اأم�  الأخرى. 
البحث العلمي و خدم�ت املجتمع، حيث يجب اأن ت�أتي نوعية 

اخلريجني ملبية حل�ج�ت املخدمني و املجتمع.
م� هو الفكر الكال�سيكي يف الإدارة ؟

ميكن تعريف الإدارة على اأنه� عملية ت�سميم و �سي�نة للبيئة 
من  اإعتم�دية  ب�سورة  الأفراد  من  جمموعة  فيه�  يعمل  التي 
و  الكف�ية  بقدر ع�ل من  اأهداف م�سرتكة  الو�سول اىل  اأجل 

الو�سول  هو  اإداري  عمل  لأي  النه�ئي  الهدف  اإذًا  الفع�لية. 
قد  و  املن�س�آت.  يف  الإنت�جية  للكف�ية  الأق�سى  احلد  اىل 
ظهرت منذ نه�ي�ت القرن الع�سرين جمموعة مدار�ض اإدارية 
حت�ول كل منه� اأن تقدم خ�رطة طريق لكيفية حتقيق اأهداف 

املنظم�ت، و ك�ن اأوله� املدر�سة الكال�سيكية يف الإدارة. 
طريقة  هن�لك  اإن  على  الإدارة  يف  الكال�سيكي  الفكر  يرى 
يف  الإنت�جية  للكف�ية  الأعلى  احلد  اىل  للو�سول  واحدة 
املنظم�ت  هذه  عمل  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض  املنظم�ت 
و  نوعية  اىل  ب�ًل  يلقي  ل  هو  ب�لت�يل  و  عمله�،  وظروف 
وقت  و يف  املنظمة.  اإط�ره�  تعمل يف  التي  البيئة  خ�س�ئ�ض 
ن�ق�ست  التي  و  الإدارة  يف  ال�سلوكية  املدر�سة  ظهرت  لحق 
اىل  الو�سول  كيفية  نحو  توجه�ته�  يف  الكال�سيكية  املدر�سة 
اأهمية  على  ركزت  الإنت�جية حيث  الكف�ية  الأعلى من  احلد 
الأهداف  حتقيق  يف  املتع�ظم  يف  دوره  و  الب�سري  العن�سر 
عمله.  اإداء  يف  اأكرب   واإ�ستقاللية  حرية  منحه  طريق  عن 
الإعتم�د  علي  يركز  الكال�سيكي  الفكر  ك�ن  ذلك  مق�بل  يف 
يتقيد به�  التي يجب ان  الإدارية  القواعد  و  علي الإجراءات 
و  كمً�  متم�ثلة  خمرج�ت  على  احل�سول  ل�سم�ن  الع�ملون 
كيفً� المر الذي قد ل ي�سبع ح�ج�ت العمالء من العديد من 
املنتج�ت يف الع�سر الراهن. و قد نبه ظهور مدر�سة النظم 
املنظم�ت  تكيف  اأهمية  علي  اي�سً�  وقت لحق  الإدارة يف  يف 
،الإجتم�عية،  ،الإقت�س�دية  ال�سي��سية  البيئة  متغريات  مع 

التكنولوجية و غريه� حتى يت�سنى له� البق�ء و النمو.
العتم�د الأك�دميي و الفكر الكال�سيكي

و يبدو اأن هن�لك نوع من الت�س�به بني نهج الإعتم�د الأك�دميي 
يتبنى  كليهم�  اأن  حيث  من  الإدارة  يف  الكال�سيكي  الفكر  و 
البيئة  متطلب�ت  اإعتب�ره  يف  ي�أخذ  ول  التقيي�ض  و  و  املعي�رية 
يت�سمن  املختلفة  ب�أنواعه  الأك�دميي  ف�لإعتم�د  اخل�رجية. 
التي  القواعد  و  الإجراءات  من  ب�لعديد  التم�سك  اأهمية 
ت�سبط الن�س�ط الأك�دميي يف اجل�مع�ت و توجيهه و ت�أطريه 
اأ�سواق  فيه�  ترغب  حمددة  نوعية  ذات  مبخرج�ت  لي�أتي 
هذا  ف�إن  ب�لت�يل  و  الدرا�سية.  للربامج  املمولني  و  العمل 
بد  ل  التعليمية  العملية  ل�سري  حمددًا  م�س�رًا  ير�سم  الت�أطري 
قد  مم�  الع�يل  التع�مي  موؤ�س�س�ت  يف  الع�ملون  به  يلتزم  اأن 
يعيق عمليتي الإبتك�ر املنهجي والإبتك�رالرتبوي . فعلى �سبيل 
ه�رف�رد  ج�معة  تبنته  املث�ل منهج "درا�سة احل�لت" الذي 
و منهج "التعلم عن طريق حل امل�سكالت" الذي تبنته بع�ض 
اجل�مع�ت الأوربية ل ي�ستويف مع�يري الإعتم�د ال�س�رية الآن.  
الإ�ستقاللية  ت�سودة  عمل  من�خ  يف  اإل  تظهر  ل  الإبتك�رات  و 
يرونه�  التي  العمل  طرق  تبني  للع�ملني  تتيح  التي  احلرية  و 
هي الأمثل لعمل الأ�سي�ء و لي�ض اإتب�ع دليل حمدد. و ل يخفى 
على اأحد حقيقة اأن الكثري من ال�سرك�ت الكربى يف الع�سر 
الراهن تو�سعت و منت بف�سل اإبداع�ت و اإبتك�رات الع�ملني 

فيه� ، و الأمثلة على ذلك لي�ست ب�لقليلة.
�سي��سي�ت  تتنبنى  الغربية  الدول  يف  الإعتم�د  موؤ�س�س�ت  اإن 
املوؤ�س�س�ت  جميع  مع  تع�مله�  يف  معي�رية  اإجراءات  و 
الأك�دميية- التي تتطلع اىل احل�سول علي الإعتم�د  - بغ�ض 
تلك  له�  تتبع  التي  الدولة  و  املجتمع  خ�س�ئ�ض  عن  النظر 
الع�مل تختلف  بق�ع  �ستى   الدول يف  ف�إن  ب�لطبع  و  املوؤ�س�سة. 
توفر  الإجتم�عية ومدى  ثق�ف�ته� و خ�س�ئ�سه�  تتم�يز يف  و 
املوراد امل�دية فيه� اإ�س�فة اىل التب�ين يف الكث�فة ال�سك�نية. 

لقي��ض  امل�ستخدمة  املع�يري  احد  ف�إن  املث�ل  �سبيل  على  و 
يجب  الذى  و  الف�سل"  "حجم  هو  التدر�سية  العملية  جودة 
على  25 ط�لب   ( رقمً� حمددًا  فيه  الطالب  يتعدى عدد  ال 
�سبيل املث�ل(. فهذا املعي�ر ل يراعي ظروف املوؤ�س�س�ت التي 
تعمل يف دول تع�ين قلة يف املوارد و كث�فة �سك�نية ع�لية يف 
تتبنى  اأن  له�  الأمثل  الو�سع  يكون  قد  التي  و  الوقت  نف�ض  
الإ�س�رة اىل  و هن� جتدر  الكبري.  التعليم ب�حلجم  �سي��س�ت 
اأن بع�ض  الدرا�س�ت التي اأجريت بغر�ض اإختب�ر فر�سية اأن 
درجة حت�سيل الطالب ترتفع كلم� ك�ن حجم الف�سل �سغرياأً 
ف�سلت يف اإثب�ت �سحة هذه الفر�سية، وعليه ف�إن ك�نت هذه 
النت�ئج �سحيحة ف�إن هذا الأمر يلقى ظالًل من ال�سك حول 

م�سداقية بع�ض املع�يري امل�ستخدمة يف عملية الإعتم�د.
خ�متة

الإعتماد  اإجراءات  و  �صيا�صات  باإن  القول  ميكن  عليه 
الدول  خمتلف  يف  الع�يل  التعليم  ملوؤ�س�س�ت  الأك�دميي 
حيث  من  الإدارة  يف  الكال�سيكي  الفكر  اىل  عودة  انه�  على 
تركيزه� على تقيي�ض و تنميط عملي�ت التعليم الع�يل. و يبقى 
الغربية  املوؤ�س�س�ت  قبل  من  الأك�دميي  الإعتم�د  هل  ال�سوؤال 
هو الو�سيلة الأمثل للت�كد من فع�لية برامج التعليم الع�يل و 

جودته� يف اجل�مع�ت؟
 اإذا اأرادت الدول و�سع حد اأدين جلودة التعليم الذي تقدمة 
اجل�مع�ت و املع�هد الع�ملة فيه� فيمكنه� الرتكيز على اإن�س�ء 
كم�   الأمر،  بهذا  للقي�م  حملية  اأو  اأقليمية  اإعتم�د  هيئ�ت 
اأعلى   ن�سبية  اأهمية  الأك�دميي  اأن متنح عملية الإعتم�د  يرى 
لنوعية خمرج�ت التعليم  و قدرته� على تلبية ح�ج�ت البيئة 
اأن  اللت�ن ميكن  املع�جلة  و  التحويل  املحلية بخالف عمليتي 

تتم� ب�أ�س�ليب خمتلفة.  
ميكنه�  اجلودة  حتقيق  و  للتميز  �سعيه�  يف  اجل�مع�ت  اإن 
تطوير  يف  اإنتق�ئية  ب�سورة  الإعتم�د  مع�يري  من  الإ�ستف�دة 
اإنطالق  نقطة  الأمر  هذا  يف  يكون  اأن  و  وعملي�ته�  نظمه� 
نحو حتقيق اجلودة بفعل الدافعية الداخلية و لي�ض من اأجل 
ل  الأك�دميية  املوؤ�س�س�ت  بع�ض  ك�ن  واإن  فقط  نف�سه�  ت�سويق 
يحت�ج اىل الإعتم�د اأ�ساًل و ذلك لطبيعة  املج�لت التي تعمل 
مالحظة  مع  اأخرى.  موؤ�س�س�ت  مع  املن�ف�سة  غي�ب  اأو  فيه� 
اىل  ت�سعى  ل  الغرب  يف  العريقة  اجل�مع�ت  من  العديد  اأن 
�سن�عًة  اأ�سحى  الذي  الأك�دميي-  الإعتم�د  على  احل�سول 
حتديد  على  الأقدر  ب�أنه�  لإمي�نه�  -لرباجمه�  الآن  رائجة 
لتقييم  تخ�سع  اأن  من  اأكرب  اأنه�  و  فيه�  اجلودة  متطلب�ت 

موؤ�س�سة اأخرى.

العتماد الأكادميي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل
 والعودة اإىل الفكر الكال�شيكي

د. ه�س�م  ال�سو 
 ق�سم الإدارة 

دراسات ومقاالت علمية
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وال�سالم  وال�سالة   ، الع�ملني  رب  هلل  احلمد 
اآله  وعلى  حممد  �سيدن�   ، املر�سلني  اأ�سرف  على 

واأ�سح�به اأجمعني.
ج�ءت  اإمن�  كّله�  ال�سم�وية  ال�سرائع  ف�ن   : وبعد 
اآخرتهم  اأو يف  دني�هم  العب�د يف  لتحقيق م�س�لح 
اأو يف كليهم� ، واإمن� يتحقق ذلك بجلب املن�فع لهم 
ودفع امل�س�ر عنهم ، ومن هن� ف�إنه م� من حكم من 

اأحك�م ال�سرائع اإّل ويدخل حتت هذا الإط�ر.
ولقد امت�زت �سريعة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
بحكم دميومته� و�سموليته� و عموميته� اأنه� راعت 
تلك امل�س�لح وجعلته� ح�كمة ل حمكومة فمتى م� 
�سرع  فذلك  الأمور  من  اأمر  يف  امل�سلحة  حتققت 
اهلل م� مل يرد ن�ض بخالفه ، ومن هن� ك�نت دائرة 
امل�س�لح  وفق  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الجته�د 
اهلل  يرث  حتى  دائمة  م�ستمرة  �س�ملة  مت�سعة 
الأر�ض ومن عليه� ، ويف ذلك من الي�سر واملرونة 

م� ل يخفى.
رفع   ( امل�س�لح  تلك  حتقق  التي  املب�دئ  ومن 
الدين  يف  عليكم  جعل  م�   " الن��ض  عن  احلرج( 
"  ، " يريد اهلل بكم الي�سر ول يريد بكم  من حرج 

الع�سر ".
املتذوق لالإ�سالم يدرك هذا يف كثري من  وامل�سلم 
يجد  فال  منه  ت�سدر  التي  والأعم�ل  املم�ر�س�ت 

حرجً� و ل �سيقً� فيم� يفعل.
�سرع  فقد   ، جدًا  كثرية  ذلك  على  وال�سواهد 
ف�أعطى  واملري�ض  للم�س�فر  الرخ�سة  الإ�سالم 
للحرج  رفعً�  رم�س�ن  يف  الفطر  يف  لهم�  احلق 
تتمثل  للم�س�فر  اأخرى  رخ�سة  اأ�س�ف  كم�  عنهم� 
مع  فقط  ركعتني  اإىل  الرب�عية  ال�سالة  ق�سر  يف 
تقدميً�  والع�سر  الظهر  �سالتي  بني  اجلمع  جواز 

وت�أخريًا وبني �سالتي املغرب والع�س�ء كذلك .
ال�سريعة  يف  احلرج  رفع  مظ�هر  من  اإنه  كم� 
ال�سالمية اأن اأب�ح يف ح�لة الكراه م�مل يبحه يف 
الإثم  رفع  يف  �سببً�  الن�سي�ن  وجعل  الختي�ر  ح�لة 
عن الن��ض ، وا�ستمرار ال�سوم ملن ي�أكل اأو ي�سرب 

ن��سيً�.
يف  احلرج  رفع  مبداأ  ظهر  فقد  املع�مالت  يف  اأم� 
اأنه  كثري من العقود والت�سرف�ت ف�أب�ح ال�سلم مع 
بيع �سلعة غري موجودة خالفً� لق�عدة " بيع املعدوم 
" واأب�ح ال�ست�سن�ع حل�جة الن��ض اليه مع انه عقد 
على معدوم اي�سً� وهكذا ك�ن مبداأ رفع احلرج بّينً� 
ظ�هرًا يف كثري من عقود النك�ح والطالق واأحوال 

ال�سرة .
اّل اإنه – مع الأ�سف – قد اأ�سيء فهم هذا املبداأ 
اأحي�نً� من بع�ض املفتني واأحي�نً� من ع�مة الن��ض 
هذه  حتت  فراحوا  منهم  ال�سب�ب  خ�سو�سً� 
املحرم�ت  يرتكبون   – ال�سريعة  ي�سر   – الالفتة 
اأن ال�سريعة رفعت احلرج  وي�ست�سيغونه� بن�ء على 
اأمر خطري  عن الن��ض و ج�ءت ب�لي�سر لهم وهذا 
من  نوع  هذا  لن  عظيم  ب�سر  الأمة  على  يعود 
النفالت وعدم املب�لة ب�سريعة اهلل ، بل هو اإفتئ�ت 
به  الن��ض  يتقيد  ان  ينبغي  فيم�  ور�سوله  اهلل  على 
ول اريد اأن اأ�سوق اأمثلة لذلك رمب� ي�أخذه� البع�ض 
بح�س��سية وي�سع ن�سيحتي هذه يف غري مو�سعه�، 
املفتون  يتقيد  ان  �سرورة  على  اأوؤكد  اأنني  اّل 
تطبيق  يف  ال�سرعية  ب�ل�سوابط  الن��ض  وع�مة 
�سب�بن�  به  اأو�سي  م�  واأبرز   ، احلرج  رفع  قواعد 
التقيد ب�لقوانني والأنظمة التي امن�  بهذا الجت�ه 
�سريعة  تخ�لف  ل  انه�  مع  الن��ض  مل�س�لح  و�سعت 
اهلل ف�للتزام به� واجب �سرعي ل جتوز خم�لفته 
اهلل  اأمرن�  الذي  الأمر  لويل  لأن يف ذلك خم�لفة 
 ، فيه�  مع�سية  ل  بط�عة  ي�أمرن�  دام  م�  بط�عته 
اإ�س�فة اىل م� يف ذلك من خم�طر ومف��سد يجب 

على اجلميع دروؤه� .
اأم� املخ�لف�ت بحجة اأن هذه قوانني و�سعية اأو اأن 
الدين ي�سر ل حرج فيه ف�إن ذلك مرفو�ض �سرعً� 
لأن يف ذلك من ال�سرر على الفرد واملجتمع م� ل 

تقره ال�سريعة ول تر�س�ه .
واهلل ويل التوفيق ....

هم�ش�ة ف�ي 
رف���ع احل����رج

اأ.د. عبد احلكيم عبد الرحمن ال�سعدي
ا�ست�ذ اأ�سول الفقه

كلية ال�سريعة والدرا�س�ت ال�سالمية ـ 
ج�معة قطــــــــر
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ويق�سد به تثبيت رمز تعريفي وحيد خ��ض ب�ل�سي�ء 
ب�سكل  متثيله�  وب�لت�يل  املختلفة(  الأجهزة  )مثل 
بنية النرتنيت. ظهر هذا  افرتا�سي وربطه� �سمن 
مركز  �سمن   1999 ع�م  يف  مرة  لأول  امل�سطلح 
اعتب�ر  مت  و   .)Auto ID center( التلق�ئي  املعرف 
تعريف الرتددات الراديوية )RFID( ك�سرط م�سبق 
رمز  تثبيت  ب�لإمك�ن  ك�ن  اإذا  و  الأ�سي�ء،  لنرتنيت 
تعريفي و حيد جلميع الأ�سي�ء و الأ�سخ��ض و التعرف 
بوا�سطة  معهم  التع�مل  و  اإدارتهم  ف�سيمكن  اإليه 
 )RFID( فب��ستخدام  ذلك  بج�نب  و  احلوا�سيب. 
هذه  مع  الت�س�ل  �سن�ستطيع  التعريفية  الرموز  مع 
يعمل  الذي  التعريفي  الرمز  ا�ستخدام  اإن  الأ�سي�ء. 
مراقبة  و  التعرف  �سيتيح  الراديوية  ب�لرتددات 
ربطه�  بعد  حتمله،  التي  ال�سي�ء  جميع  اإدارة  و 

ب�لنرتنيت
تعريفية  برموز  الع�مل  يف  الأ�سي�ء  جميع  جتهيز  اإن 
يف  كبري  تغيري  اإىل  �سيوؤدي  للقراءة  ق�بلة  �سغرية 
حي�تن� اليومية.مثاًل بن�ءًا على ذلك �سوف لن ينفذ 
ر�سيد املنتج�ت من م�س�در التجهيز ، كم� لن يتم 
املخ�زن ملدة  تقبع يف  و  اأنت�ج منتج�ت غري مطلوبة 
املنتج�ت  ر�سيد  على  التعرف  �سيتم  اأنه  اإذ  طويلة، 
مب��سر  ب�سكل  جتهيزه�  يتم  و  اأوتوم�تيكي  ب�سكل 
عندم� ت�سل اإىل الر�سيد احلرج )طبعً� بن�ءًا على 
الثالجة  ك�نت  ف�إذا  النه�ئي(.  امل�ستخدم  موافقة 
توفر  مع  به�  خ��ض  تعريفي  برمز  مزودة  املنزلية 
املخ�زن  ب�أحد  تربطه�  و  ب�لنرتنيت  ربط  وا�سطة 
ف�سيتم  داخله�،  للمواد  ب�لن�سبة  احل�ل  وكذلك 
التي  تلك  و  داخله�  التي  املواد  ر�سيد  على  التعرف 
اأو   ، مب��سرة  املخزن  من  جتهيزه�  �سيتم  و  نفذت 
التعرف على املواد التي نفذت �سالحيته� لأتالفه� و 
ا�ستبداله� )طبعً� ح�سب املوافقة امل�سبقة من �س�حب 
الثالجة(، كم� �سيمكنك من اإدارة و ت�سغيل والتحكم 
بجميع اأجهزتك الث�بتة و املتحركة عن بعد بوا�سطة 

النرتنيت.
اأن يبلغ عدد الأجهزة  وفقً� لالأبح�ث احل�لية يتوقع 
التي �سرتتبط ب�لنرتنيت ل �سلكيً� بحوايل 30 ملي�ر 
�سركة  ق�مت  لقد  و   .2020 ع�م  حلول  عند  جه�ز 
الرتب�ط�ت  حل�س�ب  عداد  ببن�ء   Cisco �سي�سكو 

التخمينية  الأرق�م  ملت�بعة  مب��سر  و  فع�ل  ب�سكل 
اخل��سة ب�لأ�سي�ء التي �سرتتبط ب�لنرتنيت اعتب�رًا 
من يوليو 2013 و لغ�ية يوليو 2020.اإن ربط الجهزة 
ب�لنرتنيت عرب موج�ت راديوية منخف�سة يعترب من 

اأكرث الأبح�ث فع�لية يف هذا املج�ل.
يقول املوؤلف كيفن اآ�ستون يف بحثه املن�سور يف جملة 

)RFID( يوليو 2009 عن انرتنيت الأ�سي�ء م� يلي:
"اإذا ك�ن لدين� حوا�سيب تعلم كل �سيء عم� يجب اأن 
تعلمه عن الأ�سي�ء، ومن ثم ت�ستخدم تلك املعلوم�ت 
ب�إمك�نن� مت�بعة و ح�س�ب  بدون م�س�عدتن�، �سيكون 
كل �سيء و تخفي�ض اخل�س�رة و الكلفة ب�سكل كبري. 
�سيكون ب�إمك�نن� معرفة متى حتت�ج الأ�سي�ء للتغيري، 
اأو  اإذا ك�نت ط�زجة  اأو الطلب، و فيم�  اأو ال�سي�نة، 
القدرة  له�  الأ�سي�ء  انرتنيت  اإن  زمن.  عليه�  م�سى 
الذي  ذلك  من  اأكرث  اأو  التغيري  نف�ض  اأحداث  على 

اأحدثته النرتنيت".
على  التلق�ئي  املعرف  ملركز  الأ�سلية  الفكرة  ت�ستند 
الذي  و  الوحيد  التعريفي  الرمز  و   )RFID( و�سم 
و  الأ�سي�ء،  IP خ��ض بهذه  لعنوان  اإىل احل�جة  اأدى 
نظرًا ملحدودية العن�وين �سمن بروتوكول النرتنيت 
)IPv4( 2 للقوة 32 )العنوان مكون من bit 32( فال 
مت  لذا  الأ�سي�ء،  جلميع  عن�وين  نثبت  اأن  ن�ستطيع 
الذي  و   )IPv6( النرتنيت  بروتوكول  اإىل  النتق�ل 
ب�لت�يل ف�إن عدد  و   bit العنوان فيه من 128  يتكون 
العن�وين الق�بلة لال�ستخدام �سيكون 2 للقوة 128 و 
لعقود من  و  الأ�سي�ء  ي�ستوعب جميع  هذا رقم كبري 
الزمن. و يتوقع اأن يتم ترميز و مت�بعة من 50 اإىل 

100 تريليون من الأ�سي�ء.
خالل  من  ب�لذك�ء  الأ�سي�ء  انرتنيت  �ستتمتع  كم� 
الأ�سخ��ض  �سلوك  و  اأث�ر  قدرته� على جمع و حتليل 
خالل تع�ملهم مع الأجهزة الذكية لكت�س�ف املعرفة 
و  البيئي،  والتوا�سل  الأ�سخ��ض،  حي�ة  طريقة  عن 

ال�سلوك و التوا�سل الجتم�عي.
يلي:  م�  �سمنه�  �ستعمل  التي  التطبيق�ت  ومن 
الجتم�عي  التوا�سل  اأدوات  احل�سري،  التخطيط 
الت�سوق  و  امل�ستمرة،  الرع�ية  البيئي،  ال�ست�سع�ر 

الذكي، و اإدارة املنتج�ت الذكية، و اأمتتة املنزل.

د. اأحـمـد �سـعيـد الـعبـد
ق�سم نظم معلوم�ت احل��سوب

دراسات ومقاالت علمية



واإبداء  امل�لية  القوائم  فح�ض  هي  املراجع  وظيفة  اإن 
على  القوائم  هذه  دللة  مدى  يف  كخبري  الفني  راأيه 
 ، اأعم�له  نتيجة  وعلى  للم�سروع  امل�يل  املركز  عدالة 
وعند  املراجعة  و  املح��سبة  �سئون  يف  خبري  ف�ملراجع 
يعلم  الواقع  يف  فهو  مراجعة  عملية  لأي  ت�سديه 
راأيه يف  ف�إن  ولذلك  املهنة  �سئون  ب�أنه خبري يف  الغري 
اأن يكون حتقيقه  امل�لية هو راأي خبري ويجب  القوائم 
للقوائم امل�لية مبنيً� على اأ�س��ض �سليم وب�لت�يل يت�سح 
يف  كبريًا  جمهودًا  يبذل  اأن  عليه  يجب  املراجع  اأن 
راأيه  اإبداء  من  متكنه  التي  املعلوم�ت  على  احل�سول 
يفح�سه�  التي  امل�لية  ف�لقوائم   . امل�لية  القوائم  يف 
العديد من  من  تتكون  فيه�  راأيه  يبدي  والتي  املراجع 
لنف�سه  املراجع  يكون  اأن  ويجب  والت�أكيدات  البي�ن�ت 

راأيً� ب�لن�سبة لكل بي�ن من هذه البي�ن�ت.
اإىل  التي تقدم  ب�أنه� احلق�ئق  الإثب�ت تعرف  اأدلة  اإن 
مو�سوع  يف  الف�سل  من  متكينه  �سبيل  يف  الإن�س�ن 
القوائم  بي�ن يف  للمراجع فكل  وب�لن�سبة  متن�زع عليه 
امل�لية ولو اأنه لي�ض حمل نزاع اإل اأنه يجب اأن يخ�سع 
�سحته،  عدم  اأو  �سحته  حيث  من  املراجع  لت�س�وؤل 
وجميع احلق�ئق واملعلوم�ت التي يح�سل عليه� املراجع 
�سحة  عدم  اأو  �سحة  على  احلكم  يف  ت�س�عده  والتي 
اأدلة  من  تعترب  امل�لية  القوائم  يف  الواردة  البي�ن�ت 
اإعتب�ره�  ميكن  امل�لية  ف�لقوائم  ذلك  وعلى  الإثب�ت، 
حتقيقه�.  يجب  التي  البي�ن�ت  من  جمموعة  ك�أنه� 
واأدلة الإثب�ت يف املراجعة ت�سمل جميع احلق�ئق التي 
ي�ستعمله� املراجع يف الربه�ن على �سحة هذه البي�ن�ت 
الإثب�ت  اأدلة  اأنواع  اأهم  يلي  و فيم�   . اأو عدم �سحته� 

التي يعتمد عليه� مراجع احل�س�ب�ت:
1( الوجود الفعلي : 

اأم�  الوجود،  على  قوي  اإثب�ت  دليل  النوع  هذا  ويعترب 
امللكية والتقييم فيجب ال�ستع�نة بقرائن واأدلة اأخرى 
ملكية  يعني  ل  امل�سروع  لدى  الأ�سل  وجود  لأن  عليه� 

امل�سروع له ول ل�سحة تقوميه.  
الأدلة  اأنواع  اأكرث  من  وامل�ستند  امل�ستندات:   )2
والقرائن التي يعتمد عليه� املدقق يف عمله وهي على 

ثالثة اأنواع: 
داخله  وم�ستعملة  امل�سروع  خ�رج  معدة  م�ستندات 

كفواتري ال�سراء مثاًل. 
خ�رجه  وم�ستعملة  امل�سروع  داخل  معدة  م�ستندات 

كفواتري البيع واإي�س�لت القب�ض ... الخ . 
ك�لدف�تر  امل�سروع  داخل  وم�ستعملة  معدة  م�ستندات 

احل�س�بية على اختالف اأنواعه� . 
تن�زليً�  عليه�  العتم�د  درجة  يف  امل�ستندات  وتتدرج 
من  الآتية  امل�ستندات  اأن  اأي  ال�س�بق.  الرتتيب  ح�سب 
اأقوى من تلك املعدة من قبل امل�سروع  خ�رج امل�سروع 
احل�لة  يف  والتواطوؤ  الغ�ض  اإمك�نية  تزداد  حيث 
الأخرية، ويرتكز عمل املدقق يف تدقيق امل�ستندات على 
فح�سه� من النواحي ال�سكلية والق�نونية واملو�سوعية. 
ويجب اأن يظل يقظً� لأن ب��ستط�عة اأي �سخ�ض تزوير 

امل�ستندات والتوقيع. 
امل�سروع:  خ�رج  اأ�سخ��ض  من  املكتوبة  الإقرارات   )3
تلك  وت�سم  الث�لث،  الطرف  ب�سه�دات  وت�سمى 
العمالء  من  املراجع  عليه�  يح�سل  التي  الإقرارات 
ل  مم�  وك�سوف�ته�،  احل�س�ب�ت  م�س�دق�ت  ب�س�أن 

ي�ستطيع املراجع احل�سول عليه من اإدارة امل�سروع . 
وي�ستعمل   : امل�سروع  اإدارة  من  املكتوبة  الإقرارات   )4
ل  وم�س�ئل  اأمورًا  املراجع  �س�دف  م�  اإذا  الدليل  هذا 
ي�ستطيع احلكم عليه� بنف�سه بل يحت�ج اإىل اإقرار من 
من  ب�ل�سجالت  وارد  هو  م�  لت�أييد  ذلك  حول  الإدارة 
الث�بتة  الأ�سول  �سه�دة  عليه�  الأمثلة  ومن  بي�ن�ت، 
ب�مل�سوؤولي�ت  و�سه�دة  املوجودات  بع�ض  جرد  و�سه�دة 
م�ستقباًل  امل�سروع  به�  يلتزم  قد  التي  العر�سية 

ك�لكف�لت مثاًل.  
5( وجود نظ�م �سليم للرق�بة الداخلية: اإن قوة القرينة 
الداخلي  النظ�م  قوة  مع  طرديً�  تتن��سب  الدليل  اأو 
على  وا�سحة  دللة  الأخري  مت�نة  اأن  حيث  للرق�بة، 
بي�ن�ت،  وم� حتتويه من  وال�سجالت،  الدف�تر  انتظ�م 
ولي�ض املق�سود ب�لوجود هن� جمرد كون النظ�م مكتوبً� 
يف لوائح وتعليم�ت بل يجب اأن يكون منفذًا ومو�سوعً� 
نظ�م  مت�نة  اعتب�ر  واإن  العملي،  التطبيق  حيز  يف 
الرق�بة الداخلية دلياًل من اأدلة الإثب�ت يجيء ب�سبب 
اأن ذلك ي�ستعمل يف حتديد نط�ق الختب�رات والعين�ت 
التي يقوم املدقق ب�إجرائه� حيث تقل ن�سبة الختب�رات 
اإذا م� ك�ن النظ�م قويً� جدًا ومتم��سكً� وك�أنن� بذلك 

نعرتف ب�سحة م� مل ندققه من م�ستندات.   
6( نت�ئج تتبع الأحداث الالحقة: من املعروف اأن عمل 
املراجع اإمن� يتم بعد اإثب�ت العملي�ت، وقد تقع خالل 
الفرتة الالحقة لعملية التدقيق هذه اأحداث قد تكون 
قرينة اأو دلياًل على �سحة بع�ض العن��سر اأو العملي�ت. 
امليزانية  التزام ظ�هر يف  �سحة  من  يت�أكد  قد  فمثاًل 
الفرتة  يف  �سدد  قد  اللتزام  ذلك  اأن  لحظ  م�  اإذا 

الالحقة وت�أكد من جدية ذلك ال�سداد و�سالمته.  

هن�ك  احل�س�بية:  الن�حية  من  الأر�سدة  �سحة   )7
عند  احل�س�بي  اخلط�أ  يف  للوقوع  كثرية  احتم�لت 
الدورة  وبخ��سة  الأربع،  احل�س�بية  ب�لعملي�ت  القي�م 
به�  متر  التي  املراحل  املتعددة  الطويلة  املح��سبية 
هذه  من  ب�لت�أكد  املراجع  يقوم  ولهذا  البي�ن�ت، 
قرينة  لتكون  نتيجته�  من  ويتحقق  بنف�سه  العملي�ت 
املح��سبية  الآلت  ا�ستعم�ل  اأن  جند  هن�  ومن  قوية. 
يعترب دلياًل بحد ذاته على انتظ�م الدف�تر وال�سجالت 
�سليم  نظ�م  وجود  ك�عتب�ر  مت�مً�  الن�حية  هذه  من 

للرق�بة الداخلية دلياًل من اأدلة الإثب�ت. 
8( الرتب�ط بني البي�ن�ت حمل الفح�ض: من املعروف 
نظ�م  يظهره�  التي  البي�ن�ت  بني  ترابطً�  هن�ك  اأن 
حم��سبي �سليم يوؤدي الغر�ض من وجوده بدقة واأم�نة 
، وهذا الرتابط يوؤدي اإىل زي�دة ثقة املراجع يف هذه 
يعتمد  التي  الإثب�ت  اأدلة  من  دلياًل  ويعترب  البي�ن�ت 
مثاًل  ارتب�ط  هن�ك  يكون  اأن  فيجب   ، املراجع  عليه� 
بني الفوائد املدفوعة والقرو�ض امل�ستحقة على املن�س�أة 
الكوبون�ت  بني  عالقة  هن�ك  تكون  اأن  يجب  كذلك 
املن�س�أة  متلكه�  التي  ال�ستثم�رات  وقيمة  املقبو�سة 
التي  املختلفة  البنود  بني  العالق�ت  هذه  اأمثلة  ومن   ،
تظهره� احل�س�ب�ت العالقة بني جممل الربح واملبيع�ت 
والعالقة بني املخزون من الب�س�عة واملبيع�ت والعالقة 
بني بنود امل�سروف�ت املختلفة ورقم املبيع�ت ، وترتجم 
هذه العالق�ت ع�دة يف �سكل ن�سب مئوية وتق�رن هذه 
ال�سنوات  يف  املن�س�أة  حققته�  التي  ب�لن�سب  الن�سب 

ال�س�بقة وب�لن�سب التي حتققه� امل�سروع�ت املم�ثلة . 
عليه  يح�سل  اأن  ميكن  م�  كل  تعني  الإثب�ت  اأدلة  اإن 
املراجع من اأدلة و قرائن حم��سبية ت�س�عده يف تدعيم 
القوائم امل�لية، لذلك  راأيه الفني املح�يد حول �سحة 
ت�س�عد  ذاته�  بحد  ق�طعة  بينة  الإثب�ت  دليل  يعترب 

املراجع لتحقيق هدف املراجعة.

اأدلة الإثبات
 ف�ي املراجع����ة
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د. عبيد اأحمد
ق�سم املح��سبة 
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 مقدمة : لقد اأنتجت التكنولوجي� احلديثة فى جم�ل 
فى  ا�ستخدامه�  ميكن  جديدة   اأ�سك�ًل  الت�س�لت 
التوا�سل بني الأفراد فى �ستى اأنح�ء الع�مل ، والتى 
ك�ن من اأبرزه� مواقع التوا�سل الجتم�عى )الفي�ض 
لهذه  الن��ض  ا�ستخدام  تع�ظم  ومع   ، وتويرت(  بوك 
اأ�سدر  القطرى  املجتمع  ومنه�   ، اجلديدة  الو�س�ئل 
 16 رقم  القطرى  بق�نون  املر�سوم  القطرى  امل�سرع 
والتج�رة  املع�مالت  ق�نون  ب�إ�سدار   2013 ل�سنة 
اللكرتونية 16/ 2010. ومل� ك�نت الر�س�ئل الن�سية 
اأ�سح�ب  بني  التوا�سل  و�سيلة  هى  الإلكرتونية 
�سفح�ت التوا�سل الجتم�عى ، فك�ن الت�س�وؤل حول 
الت�سرف�ت  اإثب�ت  فى  الر�س�ئل  هذه  حجية  مدى 
واملع�مالت التى تتم بني اأ�سح�ب �سفح�ت التوا�سل 
على  نتعرف  ال�سوؤال  على  ولالإج�بة  الجتم�عى. 
خالل  من  الجتم�عى  التوا�سل  ر�س�ئل  حجية  مدى 
بق�نون  املر�سوم  الع�مة لالإثب�ت وفى �سوء  القواعد 
الإلكرتونية  والتج�رة  املع�مالت  بق�نون  اخل��ض 

. 2010/16
من  الجتم�عى  التوا�سل  ر�س�ئل  حجية  مدى   : اأوًل 

خالل القواعد الع�مة فى الإثب�ت .
القطرى  بق�نون  املر�سوم  من  الث�نية   امل�دة  ن�ست 
املع�مالت  ق�نون  ب�إ�سدار   2010 ل�سنة   )16( رقم 
يرد  مل  فيم�   " اأنه  على   اللكرتونية  والتج�رة 
على  ت�سري  املرفق،  الق�نون  يف  خ��ض  ن�ض  ب�س�أنه 
املع�مالت والتج�رة اللكرتونية الأحك�م املو�سوعية 
منه�".  لكل  املنظمة  الت�سريع�ت  يف  به�  اخل��سة 
ب�س�أنه  وفًق� لهذا الن�ض ميكن الرجوع فيم� مل يرد 
ن�ض اإىل القواعد الع�مة املن�سو�ض عليه� فى ق�نون 
بع�ض  ملع�جلة  القطرى  والتج�رية  املدنية  املرافع�ت 

امل�س�ئل التى مل ينظمه� هذا املر�سوم بق�نون .
حرية  مبداأ  خالل  من  الن�سية  الر�س�ئل  اأ-حجية 

الإثب�ت 
حرية  مبداأ  �سوء  وفى  الع�مة  للقواعد  وفًق�  ميكن 
والتج�رية  املدنية  املرافع�ت  ق�نون  فى  الإثب�ت 
الإثب�ت.  فى  حجية  الن�سية  الر�س�لة  منح  القطرى 
ل�سنة   13 رقم  الق�نون  من   260 امل�دة  تن�ض  حيث 
املدنية  املرافع�ت  ق�نون  اإ�سدار  ب�س�أن   1990

املواد  غري  يف   " اأنه  على  القطرى  والتج�رية 
خم�سة  على  الت�سرف  قيمة  زادت  اإذا  التج�رية، 
اآلف ري�ًل، اأو ك�ن غري حمدد القيمة، مل يجز اإثب�ت 
وجوده اأو انق�س�ئه اإل ب�لكت�بة، م� مل يوجد اتف�ق اأو 

ن�ض يق�سي بغري ذلك" .
ا�ستبع�د  خالل  من  الن�سية  الر�س�ئل  حجية  ب- 

ق�عدة وجوب الدليل الكت�بي .
الن�سية  الر�س�ئل  م�ستخدمى  لالأطراف  ميكن 
التف�ق م�سبًق� على الأدلة املقبولة يف الإثب�ت بغ�ض 
قد  كم�   ، النزاع  حمل  الت�سرف  قيمة  عن  النظر 
عليه  املتفق  الدليل  قيمة  حتديد  اإىل  التف�ق  ميتد 
على  يتوفق  التف�ق  هذا  ولكن  الإثب�ت.  وحجيته يف 
مدى تعلق قواعد الإثب�ت ب�لنظ�م الع�م من عدمه . 
 " ب�أن  القطرية   التمييز  حمكمة  اأو�سحت  قد  و 
قواعد الإثب�ت لي�ست من النظ�م الع�م �سواء ك�نت 
للخ�سوم  فيجوز  عبئه  حتمل  اأو  بطرقه  متعلقة 
التم�سك  عن  النزول  اأو  يخ�لفه�  م�  على  التف�ق 
به�  التم�سك  لهم  يجوز  ول  �سمن�  اأو  �سراحة  به� 
على  وت�أ�سي�ًس�  التمييز.".  حمكمة  اأم�م  مرة  لأول 
ذلك ميكن لالأطراف التف�ق م�سبًق� على العتداد 
اإثب�ت مل�سمون  كدليل  الجتم�عى  التوا�سل  بر�س�ئل 
طريق  عن  اإبرامه�  يتم  التى  الق�نونية  ت�سرف�تهم 

هواتفهم املحمول عرب هذه الر�س�ئل الن�سية .
1- حجية الر�س�ئل الن�سية من خالل الإ�ستثن�ءات 

الواردة على الق�عدة الع�مة فى الإثب�ت
�سبق القول ب�أن الق�عدة الع�مة يف الت�سريع القطرى 
الق�نونية  للت�سرف�ت  ب�لكت�بة  الإثب�ت  وجوب  هى 
ق�نون  فى  ري�ل  اآلف  قيمته� عن خم�سة  تزيد  التى 
غري  الت�سرف�ت  هذه  ك�نت  اأو  القطرى   املرافع�ت 
يتم  التج�رية  للمواد  وب�لن�سبة   ، القيمة   حمددة 

اإثب�ته� بكل طرق الإثب�ت .
ا�ستثن�ءات  عليه�  وردت  الق�عدة  هذه  اأن  بيد    
م�نع من  و ح�لة وجود   ، ب�لكت�بة  الثبوت  مثل مبداأ 
الدليل  فقد  وح�لة   ، كت�بي  دليل  على  احل�سول 
اأن  للق��سى  فيه�  يجوز  ال�ستثن�ءات  ، هذه  الكت�بي 
يقبل من اخل�سم  دلياًل غري كت�بى لكى يثبت دعواه 
الر�س�ئل  ا�ستيع�ب  الإ�ستثن�ءات  لهذه  ميكن  فهل   ،

كدليل  الجتم�عى  التوا�سل  مواقع  عرب  املر�سلة 
اإثب�ت ؟ .

ب�أن هذه الر�س�ئل ميكن الحتج�ج به�  ميكن القول 
كمبداأ ثبوت ب�لكت�بة اإذا وجدت هذه الر�س�لة وك�نت 
ال�سخ�سية لأحد امل�ستخدمني  �س�درة من ال�سفحة 
اأم  ك�ن  مدعًي�  به�  عليه  يحتج  من  اىل  لل�سبكة 
مدعى عليه ،  وكذلك ميكن  قبوله� فى الإثب�ت فى 
اأو  كت�بى  دليل  على  احل�سول  من  م�نع  وجود  ح�لة 
امل�دة 262  لن�ض  لأجنبى  طبًق�  ب�سبب  ال�سند  فقد 
املرافع�ت  ق�نون  من  والث�لثة  الث�نية  فقرتيه�  فى 
امل�دة  اأحك�م  من  ا�ستثن�ء   " اأنه  على  القطرى 
.)1( اإذا وجد   ..... ب�لبينة  الإثب�ت  يجوز  ال�س�بقة 
دليل  اأدبي يحول دون احل�سول على  اأو  م�نع م�دي 
ل�سبب  الكت�بي  �سنده  الدائن  فقد  .)2( اإذا  كت�بي. 

اأجنبي ل يد له فيه. 
ث�نًي� : مدى حجية ر�س�ئل التوا�سل الجتم�عى وفًق� 
للمر�سوم بق�نون رقم 16 ل�سنة 2010 ب�إ�سدار ق�نون 

املع�مالت والتج�رة اللكرتونية 16/ 2010
�سراحة  املر�سوم  هذا  فى  القطرى  امل�سرع  اعرتف 
ور�س�لة  الإلكرتونية  للمحررات  ق�نونية  بحجية 
مواقع  عرب  املر�سلة  الر�س�ئل  منه�  التى  البي�ن�ت 

التوا�سل الجتم�عى وذلك على النحو الت�ىل :  
املحررات  على  الق�نونية  احلجية  اإ�سف�ء   -1

اللكرتونية فى الإثب�ت
 2010 ل�سنة   16 رقم  بق�نون  املر�سوم   اأ�سفى 
اللكرتونية  والتج�رة  املع�مالت  ق�نون  ب�إ�سدار 
احلجية  الإلكرتونية  املحررات  على   2010  /16
الث�نية  امل�دة  ن�ست  حيث   . الإثب�ت  فى  الق�نونية 
اأنه  على  بق�نون  املر�سوم  لهذا  الث�نى  الف�سل  من 
املع�مالت  على  الق�نون،  هذا  اأحك�م  ت�سري   "
اإجراء  على  اتفقوا  الذين  الأ�سخ��ض  بني  تتم  التي 
ويجوز  الكرتونية.  ات�س�لت  ب��ستخدام  مع�مالتهم 
املع�مالت  اإجراء  على  ال�سخ�ض  موافقة  ا�ستنت�ج 
ب��ستخدام ات�س�لت الكرتونية من �سلوكه الإيج�بي 
يجوز   " اأنه  على  الرابعة  امل�دة  ون�ست   .).....(
التعبري  املع�مالت،  اإجراء  اأو  العقود  اإبرام  عند 
بر�س�لة  جزئيً�،  اأو  كليً�  القبول،  اأو  الإيج�ب  عن 

مدى احلجية القانونية للر�شائل املر�شلة
 عرب مواقع التوا�شل الجتماعى فى الإثبات فى القانون القطرى

دراسات ومقاالت علمية
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يوؤثر  ول   . الكرتونية  ات�س�لت  بوا�سطة  تتم  بي�ن�ت 
للتنفيذ،  ق�بليته�  اأو  املع�مالت،  اأو  العقود  �سحة  يف 
 ا�ستخدام ر�س�لة بي�ن�ت واحدة اأو اأكرث يف اإبرامه� ".

يت�سح من هذين الن�سني اأن امل�سرع القطرى يعرتف 
التى  الإلكرتونية  الت�س�لت  جلميع  الثبوتية  ب�لقوة 
الأ�سخ��ض  بني  املع�مالت  اإجراء  خالله�  من  يتم 
واأكد   . �سمنًي�  اأو  �سراحة  ذلك  على  اتفقوا  الذين 
كذلك على حجية ر�س�ئل البي�ن�ت التى تتم بوا�سطة 

ات�س�لت الكرتونية فى اإبرام العقود واملع�مالت .
وبتطبيق حمتوى هذين الن�سني على ر�س�ئل التوا�سل 
بوا�سطة  تتم  بي�ن�ت  ر�س�ئل  ب�عتب�ره�  الجتم�عى 
ميكن  املحمولة  الهواتف  هى  الكرتونية  ات�س�لت 
حجية  املر�سلة  الن�سية  الر�س�ئل  لهذه  ب�أن  القول 
فى الإثب�ت متى ا�ستوفت �سروط الدليل الكت�بى فى 

الإثب�ت ال�س�بق ذكره� اآنف� .
ر�س�ئل  اإثب�ت  و�سيلة  هو  ب�ل�ستالم  الإقرار   -2

التوا�سل الجتم�عى
و12  و11  و 10   9 املواد  فى  املر�سوم  وقد ع�لج هذا 
اأو  البي�ن�ت  ر�س�لة  اإر�س�ل  واقعة  اإثب�ت   م�س�ألة 
ا�ستالمه� . حيث ن�ست امل�دة 13 على اأنه "تقت�سر 
هذا  من   )12(  ،)11(  ،)10(  ،)9( املواد  اأحك�م 
اأو  البي�ن�ت  اإر�س�ل ر�س�لة  اإثب�ت واقعة  الق�نون على 
ا�ستالمه�، ول تتعدى هذه الأحك�م اإىل مع�جلة الآث�ر 
الق�نونية التي قد ترتتب على ر�س�لة البي�ن�ت ذاته�، 

اأو الإقرار ب��ستالمه� " . 
هو  ب�ل�ستالم  الإقرار  اأن  الت��سعة  امل�دة  فحددت 
اإر�س�ل  لإثب�ت  اإليه�  ال�ستن�د  ميكن  التى  الو�سيلة 
ر�س�لة البي�ن�ت . ويحدث ذلك عند التف�ق ال�سريح 
بني من�سىء الر�س�لة واملر�سل اإليه . حيث ن�ست امل�دة 
9 على اأنه " اإذا ك�ن املن�سئ قد طلب من املر�سل اإليه 
اأو اتفق معه، قبل اأو عند اإر�س�ل ر�س�لة البي�ن�ت، اأن 
البي�ن�ت  ر�س�لة  ف�إن  ب��ستالمه�،  اإقرارًا  اإليه  ير�سل 
تعترب قد ا�ستلمت من قبل املر�سل اإليه، عندم� يت�سلم 
�سمنً�  ذلك  ينطوي  ول  اإليه،  امل�س�ر  الإقرار  املن�سئ 
مع  تتط�بق  اأر�سلت  التي  البي�ن�ت  ر�س�لة  اأن  على 

الر�س�لة التي وردت ". 
واأو�سحت امل�دة الع��سرة  اأن الإقرارب��ستالم ر�س�لة 

البي�ن�ت  ميكن اأن يتم عن طريق اأي ات�س�ل اآيل، اأو 
اإليه فى  اأو �سلوك من ج�نب املر�سل  اأخرى،  بو�سيلة 
على  اإليه  واملر�سل  املن�سىء  بني  التف�ق  عدم  ح�لة 
�سكل معني له . ومن ثم ن�ست على اأنه "اإذا مل يكن 
املن�سئ قد حدد اأو اتفق مع املر�سل اإليه، على اأن يكون 
الإقرار ب��ستالم ر�س�لة البي�ن�ت وفقً� ل�سكل معني اأو 
طريقة معينة، ف�إنه يجوز الإقرار ب��ستالمه� من قبل 
بو�سيلة  اأو  اآيل،  ات�س�ل  اأي  طريق  عن  اإليه  املر�سل 
اإليه، وذلك مب�  املر�سل  اأو �سلوك من ج�نب  اأخرى، 
يكون ك�فيً� لإعالم املن�سئ ب�أن ر�س�لة البي�ن�ت قد مت 

ا�ستالمه� ".
اأن اجلزاء املرتتب على  امل�دة احل�دية ع�سر  وبينت 
اإر�س�ل الإقرار ب�ل�ستالم فى ح�لة التف�ق هو  عدم 
له�  وليكون  املن�سىء  من  تر�سل  مل  ك�أن  اعتب�ره� 
اأو ا�سرتاط  اأية قوة ثبوتية . وفى ح�لة عدم التف�ق 
يوجه  اأن  للمن�سىء  يجوز  ب�ل�ستالم  الإقرار  تلقى 
البي�ن�ت  ر�س�لة  اأن  فيه  يذكر  اإليه  للمر�سل  اإخط�ًرا 
ال�س�بقة تتطلب اإقراًرا ب�ل�ستالم ويحدد لذلك مدة 
اعتربت  واإل   ، بعده�  الإقرار  ا�ستالم  يتعني  معقولة 
ن�ست  ذلك  وفى   . منه  تر�سل  مل  ك�نه�  الر�س�لة 
اأن  ذكر  قد  املن�سئ  ك�ن  اإذا   " اأنه  على  امل�دة  هذه 
ب��ستالمه�،  اإقرار  بتلقي  م�سروطة  البي�ن�ت  ر�س�لة 
فتعترب ك�أنه� مل تر�سل من املن�سئ حتى يتم ا�ستالم 
ر�س�لة  اأن  يذكر  مل  املن�سئ  ك�ن  واإذا   . الإقرار  هذا 
ومل  ب��ستالمه�،  الإقرار  بتلقي  م�سروطة  البي�ن�ت 
اإىل  يوجه  اأن  للمن�سئ  ف�إن  الإقرار،  هذا  يت�سلم 
البي�ن�ت  ر�س�لة  اأن  فيه  يذكر  اإخط�رًا،  اإليه  املر�سل 
ال�س�بقة تتطلب اإقرارًا ب�ل�ستالم، ويحدد فيه� مدة 
معقولة يتعني ا�ستالم الإقرار خالله�، ويجوز له اإذا 
بعد  املحددة  املدة  ب�ل�ستالم خالل  الإقرار  يتلق  مل 
اإخط�ر املر�سل اإليه، اأن يعترب ر�س�لة البي�ن�ت وك�أنه� 
له من حقوق  يتم�سك مب� قد يكون  اأن  اأو  مل تر�سل، 

اأخرى.
واأخرًيا اأقرت امل�دة الث�نية ع�سر ب�أن ر�س�لة البي�ن�ت 
ذكر  اإذا  الفنية  للمتطلب�ت  م�ستوفية  اأنه�  يفرت�ض 
املتطلب�ت  هذه  ا�ستوفت  اأنه�  ب�ل�ستالم  الإقرار  فى 
الفنية . حيث ن�ست على اأنه " عندم� ُيذكر ب�إقرار 

املتطلب�ت  ا�ستوفت  البي�ن�ت قد  اأن ر�س�لة  ال�ستالم 
املع�يري  يف  املحددة  اأو  عليه�  املتفق  �سواًء  الفنية، 

املقررة، ُيفرت�ض اأن تلك املتطلب�ت قد ا�ستوفيت ".
املر�سلة عرب  الر�س�ئل  الن�سو�ض على  وبتطبيق هذه 
هذه  ب�أن  القول  ميكن  الجتم�عى  التوا�سل  مواقع 
التى ميكن  واملخ�وف  ال�سكوك  اأزالت  قد  الن�سو�ض 
اأن تعرت�ض الر�س�ئل الن�سية وغريه� من املحررات 
اإثب�ت  م�س�ألة  اإن  حيث   . الإثب�ت  فى  الإلكرتونية 
اأو ا�ستالم الر�س�ئل الن�سية ك�نت من  واقعة ار�س�ل 
اإمك�نية  فى  يت�سكك  البع�ض  جعلت  التى  ال�سعوب�ت 

الحتج�ج به� فى الإثب�ت . 
على  ال�سهل  من  اأ�سحى  الن�سو�ض  لهذه  وتطبيًق� 
اإليه  املر�سل  مع  يتفق  اأن  الر�س�ئل  هذه  من�سىء 
ا�ستلم  ب�أنه  اإقراًرا  اإليه  اأن ير�سل  الر�س�لة على  هذه 
ر�س�لته . ويجوز له عند عدم التف�ق على �سكل معني 
لالإقرار اأن يتم عن طريق اأي ات�س�ل اآيل، اأو بو�سيلة 
اإليه، وذلك مب�  املر�سل  اأو �سلوك من ج�نب  اأخرى، 
يكون ك�فيً� لإعالم املن�سئ ب�أن ر�س�لة البي�ن�ت قد مت 
ا�ستالمه� . ويكون اجلزاء املرتتب على عدم اإر�س�ل 
اعتب�ره�  هو  التف�ق  ح�لة  فى  ب�ل�ستالم  الإقرار 
ك�أن مل تر�سل من املن�سىء وليكون له� اأية حجية فى 
الإثب�ت . واأق�م قرينة ب�سيطة على اإ�ستيف�ء الر�س�لة 
اإليه فى  املر�سل  اإذا ذكر  الفنية  للمتطلب�ت  الن�سية 

الإقرار اأنه� ا�ستوفت املتطلب�ت الفنية . 

د. ط�رق را�سد 
اأ�ست�ذ م�س�عد الق�نون املدين 

ج�معة قطر 
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ال�سعوب  ب�هتم�م  حتظى  الإره�ب  ظ�هرة  ب�ن  �سك   ل 
اآث�ر خطرية  له� من  مل�  الع�مل   اأنح�ء  واحلكوم�ت يف �ستى 
اأم�م  اأنن�  ات�سح  ان  بعد   ، وا�ستقراره�  الدول  اآمن  على 
من  ع�م  جو  خلق  اىل  تهدف  منظمة  اإجرامية  ظ�هرة 
الأفراد  �سد  العنف  ب��ستخدام  والتهديد  والرعب  اخلوف 
واملمتلك�ت ؛ م� يعني ان هذه الظ�هرة اخلطرية تهدف اىل 
زعزعة ا�ستقرار املجتمع�ت والت�أثري يف اأو�س�عه� ال�سي��سية 
الإره�ب  تعريف  اأن  ونرى  الوطنية.  اقت�س�دي�ته�  و�سرب 
هو ا�ستخدام غري م�سروع للعنف يهدف اىل الرتويع الع�م 

وحتقيق اأهداف �سي��سية.  
الع�م  الراأي  توجه�ت  وموؤثرًا يف  ه�مً�  دورا  الأعالم   يلعب 
واجت�ه�ته ، و�سي�غة مواقفه و�سلوكي�ته من خالل الأخب�ر 
كم�  املختلفة.  الإعالم  و�س�ئل  به�  تزوده  التي  واملعلوم�ت 
ب�لرتويج   ، ق�سد  وبدون   ، احي�ن�  الأعالم  و�س�ئل  تقوم 
لغ�ي�ت الإره�ب واإعط�ئه ه�لة اإعالمية ل ي�ستحقه� يف ظل 
اأو  الإعالمي  العمل  وراء  من  حتقيقه�  يراد  التي  الأهداف 
العمل الإره�بي مب� هي �سهرة و�سلطة وم�ل وت�أثري فكري . 

فقد واأ�سح كل من الأ�ست�ذ برونو فري والأ�ست�ذ دومينيك 
رونر من ج�معة زيورخ يف �سوي�سرا ع�م 2006 يف بحثهم� 
بني  امل�سرتكة  امل�سلحة  لعبة   ! واحلرب  الدم   ( املعنون 
والإره�بيني  الأعالم  الطرفني  اأن   ) والإعالم  الإره�بيني 
يح�سلون  ف�لإره�بيون  الإره�بية.  الأعم�ل  من  ي�ستفيدان 
م�ليً�  ي�ستفيد  والإعالم   ، لأعم�لهم  جم�نية  دع�ية  على 
عدد  من  تزيد  املج�ل  هذا  يف  تن�سر  التي  التق�رير  لأن 
قراء اجلريدة وعدد م�س�هدي التلفزيون ، وب�لت�يل تزداد 
وزي�دة  عليه�  املن�سورة  الدع�ية  وقيمة  اجلريدة  مبيع�ت 
برودر  ديفيد  م� دفع   . التلفزيون  يبثه�  التي  الدع�ية  قيمة 
املط�لبة  اىل  بو�ست  الوا�سنطن  يف  ال�سحفي  املرا�سل 
الو�س�ئل  من�فذ  اإىل  الو�سول  حرية  من  الإره�بي  بحرم�ن 
الإعالمية، لن تغطية العملي�ت الإره�بية اإعالمي�، واإجراء 
مق�بالت اإعالمية مع الإره�بيني تعترب ج�ئزة او مك�ف�أة لهم 
يخ�طبوا  ان  املج�ل  لهم  تتيح  اذ  الإجرامية،  اأفع�لهم  على 
اجلمهور ويتحدثوا اليه عن الأ�سب�ب والدوافع التي دفعتهم 
لهذه  التفهم  من  نوع  ب�إن�س�ء  رمب�  يت�سبب  م�  الفعل،  لهذا 
فقد  نف�سه.  الإجرامي  الفعل  على ح�س�ب  وذلك  الأ�سب�ب، 
الإره�بي  العمل  يف  املنخرطني  الأ�سخ��ض  من  الكثري  ذكر 
الذين القي القب�ض عليهم ، انهم ت�أثروا مب� ك�نت تعر�سه 
بع�ض القنوات يف هذا املج�ل، فقرروا اللتح�ق ب�ملنظم�ت 
التي حتر�ض على القي�م ب�لتفجريات والعملي�ت النتح�رية.

الر�صالة  يف  امل�صتخدمة  والإقناع  ال�صتمالت  اأ�صاليب 
يف  امل�ستخدمة  الأ�س�ليب  وتتعدد  تتنوع  العالمية: 
عر�ض  ف�أ�س�ليب  مب�سمونه�؛  املتلقي  لإقن�ع  الر�س�لة 
العديد  وهن�ك  والإقن�ع،  التعليم  على  توؤثر  املحتوى 
معني  اأ�سـلوب  اختـي�ر  اإىل  توؤدي  التي  العتب�رات  من 
من  معني  نوع  وا�سـتخدام  الإعالمي،  الن�ض  لتقديـم 
وخ�س�ئ�ض  املو�سوع  وطبيعة  يتوافق  مب�  ال�ستم�لت، 
الإقن�عية: الأ�س�ليب  تلك  ومن  املتلقني..   جمهور 
�سمنيً�: ا�ستنت�جه�  مق�بل  الأهداف  و�سوح   -1 

الر�س�لة  اأهداف  ذكر  عند  فع�لية  اأكرث  يكون  الإقن�ع     
للجمهور  نرتك  ل  اأن  يجب  لذلك  بو�سوح،  نت�ئجه�  اأو 
نت�ئج  اأ�سفرت  وقد  بنف�سه..  النت�ئج  ا�ستخال�ض  عبء 

فيم�  اجلمهور،  على  اأجريت  التي  والبحوث  الدرا�س�ت 
الذين غيـروا اجت�ه�تهم  اأن  بتغيري الجت�ه�ت، عن  يتعلق 
حينم�  ال�سـعف  بلغت  الر�سـ�لة  واأهـداف  يتوافـق  مب� 
اإىل  ب�ملق�رنة  وذلك  حمدد،  ب�سكل  نت�ئجه  املتحدث  قدم 
لر�س�لٍة  تعر�سوا  اأن  بعد  اجت�ه�تهم  غريوا  الذين  ن�سبة 
اجلمهور. ويف  ي�ستخل�سه�  نت�ئجه�  املتحدُث  ترك 
الأهداف.  وا�سحة  كله�  اآي�ته  ج�ءت  القراآن  ف�إن   الواقع 

ف�ملالحظ اأنه كلم� زاد ذك�ء املتلقي وتعليمه ك�ن من الأف�سل 
للمتلقي  مهمً�  املو�سوع  ك�ن  واإذا  �سمنيً�..  الهدف  ترك 
ف�سوف تتوفر لديه معلوم�ت كثرية عنه، الأمر الذي يجعله 
يدقق ويتفح�ض ر�س�ئل الق�ئم ب�لت�س�ل واأهدافه، وب�لت�يل 
فع�لية،  اأكرث  مبعرفته  النت�ئج  ي�ستخل�ض  تركه  ي�سبح 
ف�إن  املتلقي  �سكوك  ب�لت�س�ل حمل  الق�ئم  ك�ن  اإذا  كذلك 
وميكن  حمدد،  ب�سكل  الر�س�لة  قدم  اإذا  يقل  �سوف  ت�أثريه 
مالحظة ذلك يف ق�سة �سيدن� مو�سى عليه ال�سالم مع العبد 
الكهف. �سورة  من   )80(  -  )66( من  الآي�ت   ال�س�لح يف 

»اأََفاَل  تع�ىل:  اهلل  يقول  وال�سواهد:  الأدلة  2-تقدمي 
َم�ء  ال�سَّ َواإِىَل   * ُخِلَقْت  َكْيَف  الإِبِل  اإِىَل  َينُظُروَن 
َواإِىَل   * َبْت  ُن�سِ َكْيَف  َب�ِل  اجْلِ َواإِىَل   * ُرِفَعْت  َكْيَف 
.)20-17 )الغ��سية:  �ُسِطَحْت«  َكْيَف   الأْْر�ِض 

ر�س�ئلهم  دعم  اإىل  ب�لت�س�ل  الق�ئمني  معظم  ي�سعى 
معلوم�ت  اإم�  تت�سمن  عب�رات  اأو  اأدلة  بتقدمي  الإقن�عية 
الق�ئم  غري  اأخرى  م�س�در  اإىل  من�سوبة  اآراء  اأو  واقعية 

ب�لت�س�ل..
عر�ض  مق�بل  املو�سوع  من  واحد  ج�نب  عر�ض   -3
اأن  الب�حثني  بع�ض  وجد  واملع�ر�ض:  املوؤيد  اجل�نبني، 
تقديـم احلجـج املوؤيـدة واملع�ر�سة يف املو�سوع الواحـد اأكرث 
املتعلم، وحيـن يكون  الفرد  التعبري لدى  واأقدر على  فع�لية 
اأثرًا.  اأقوى  يكون  اجل�نبيـن  تقديـم  ف�إن  مرتددًا   اجلمهور 
يِف  َج�ِعٌل  اإِيّن  ِلْلَمالِئَكِة  َربَُّك  َق�َل  »َواإِْذ  تع�ىل:  اهلل  يقول 
َوَي�ْسِفُك  ِفيَه�  ُيْف�ِسُد  َمن  ِفيَه�  َعُل  اأَجَتْ َق�ُلوْا  َخِليَفًة  الأْر�ِض 
َم�ء َوَنْحُن ُن�َسّبُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّد�ُض َلَك َق�َل اإِيّن اأَْعَلُم َم� َل  الدِّ
ُهْم َعَلى امْلَالِئَكِة  َتْعَلُموَن * َوَعلََّم اآَدَم الأ�ْسَم�ء ُكلََّه� ُثمَّ َعَر�سَ
َق�ُلوْا   * �ِدِقنَي  �سَ ُكنُتْم  اإِن  لء  َهـوؤُ ِب�أَ�ْسَم�ء  اأَنِبُئويِن  َفَق�َل 
ِكيُم  َك اأَنَت اْلَعِليُم احْلَ �ُسْبَحـ�َنَك َل ِعْلَم َلَن� اإِلَّ َم� َعلَّْمَتَن� اإِنَّ
�ْسَم�ِئِهم  ِب�أَ ُهم  نَب�أَ اأَ  � َفَلمَّ ِب�أَ�ْسَم�ِئِهْم  اأَنِبْئُهم  اآَدُم  َي�  َق�َل   *
َوالأْْر�ِض  َمـ�َواِت  ال�سَّ َغْيَب  اأَْعَلُم  اإِيِن  ُكْم  لَّ اأَُقل  اأَمَلْ  َق�َل 
)البقرة:33-30(.  َتْكُتُموَن«  ُكنُتْم  َوَم�  ُتْبُدوَن  َم�   َواأَْعَلُم 

اأن  اأن الآية رقم )34( يف �سورة البقرة توؤكد  ولذلك جند 
فحينم�  الرب�ين،  ب�لطرح  قن�عة  اإىل  و�سلوا  قد  املالئكة 
اأقبلوا دون تردد، ق�ل  ال�سالم  ب�ل�سجود لآدم عليه  اأمرهم 
اإِلَّ  َف�َسَجُدوْا  لآَدَم  ا�ْسُجُدوْا  ِلْلَمالِئَكِة  ُقْلَن�  ))َواإِْذ  تع�يل: 
)البقرة:34(. اْلَك�ِفِريَن((  ِمَن  َوَك�َن  َوا�ْسَتْكرَبَ  َبى  اأَ  اإِْبِلي�َض 

املو�سوع  من  واحد  ج�نب  على  الرتكيز  يكون  املق�بل  ويف 
اأكرث فع�لية على تغيـري اآراء الأفراد الأقل تعليمً�، اأو الأفراد 
املوؤيدين لوجهة النظر املعرو�سة يف الر�س�لة، حيث ي�سبح 

ت�أثري الر�س�لة يف هذه احل�لة تدعيمً�.
4- ترتيب احلجج الإقن�عية داخل الر�س�لة: 

اإىل  احلجج  واأهم  اأقوى  حتتجز  التي  الر�س�لة  اإىل  ي�س�ر 
ت�أثري  اأو  الذروة،  ترتيب  ذلك  يف  ت�ستخدم  ب�أنه�  النه�ية 
النه�ية، اأم� الر�س�لة التي تقدم احلجج الأقوى يف البداية 

بد  ول  البداية..  ت�أثري  اأو  الذروة  عك�ض  ت�أثري  تتبع  فهي 
ق�نون ع�م  اأو  ق�عدة  لي�ض هن�ك  اأنه  اإىل  الإ�س�رة هن�  من 
بع�ض  ذهبت  فقد  الإقن�ع،  عملية  يف  احلجج  لرتتيب 
ت�أثريه�  البداية  يف  ُتقدم  التي  احلجج  اأن  اإىل  الدرا�س�ت 
اأظهرت  بينم�  النه�ية،  يف  تقدم  التي  احلجج  من  اأقوى 
درا�س�ت اأخرى نت�ئج عك�ض ذلك.. ويرى بع�ض الب�حثني اأن 
اأف�سل من تقدميه� يف  النه�ية  الأقوى حتى  ت�أجيل احلجج 
البداية، ولن� اأن نالحظ ترتيب احلجج يف القراآن الكرمي، 
النمرود،  مع  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  �سيدن�  ق�سة  يف  كم� 
الَِّذي  حيث ج�ءت احلجة القوية يف نه�ية الأمر: ))َفُبِهَت 
.)258 )البقرة:  �مِلِنَي((  الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدى  َل   ُ َواهللَّ  َكَفَر 

لدى  املوجودة  والحتي�ج�ت  الجت�ه�ت  ا�ستخدام   -5
اجلم�هري:

ا�ستعدادًا  اأكرث  يكون  اجلمهور  اأن  الجتم�ع  علم�ء  يرى 
لتدعيم احتي�ج�ته املوجودة عن طريق تطويره لحتي�ج�ٍت 
فع�لية  اأكرث  تكون  الر�س�لة  اأن  مبعنى  تـم�مً�؛  عليه  جديدة 
حينم� جتعل الراأي اأو ال�سلوك الذي تعر�سه يبدو للجمهور 
ويف  فعاًل،  املوجودة  احتي�ج�ته  لتحقيق  و�سـيلة  اأنه  على 
ِعي�َسى  ي�  َواِريُّوَن  احْلَ َق�َل  »اإِْذ  تع�ىل:  يقول  الكرمي  القراآن 
َم�ء  اْبَن َمْرمَيَ َهْل َي�ْسَتِطيُع َربَُّك اأَن ُيَنّزَل َعَلْيَن� َم�ِئَدًة ّمَن ال�سَّ
�أُْكَل ِمْنَه�  وؤِْمِننَي * َق�ُلوْا ُنِريُد اأَن نَّ َ اإِن ُكنُتم مُّ ُقوْا اهللَّ َق�َل اتَّ
ِمَن  َعَلْيَه�  َوَنُكوَن  َدْقَتَن�  �سَ َقْد  اأَن  َوَنْعَلَم  ُقُلوُبَن�  َوَتْطَمِئنَّ 

�ِهِديَن« )امل�ئدة:113-112(. ال�سَّ
6- التكرار:

يرى عدد من علم�ء الت�س�ل اأن تكرار الر�س�لة من العوامل 
التي ت�س�عد على الإقن�ع؛ ذلك اأن التكرار يوؤدي اإىل تذكري 
الوقت  يف  ويثري  الر�س�لة،  من  ب�لهدف  ب��ستمرار  املتلقي 
نف�سه احتي�ج�ته ورغب�ته. ويف القراآن الكرمي جند الكثري 
لذلك  مث�ل  وخري  تكراره�،  مت  قد  والق�س�ض  الآي�ت  من 

ق�سة �سيدن� مو�سى عليه ال�سالم.
فهذه هي ا�ستم�لت واأ�س�ليب الإقن�ع التي اتفق حوله� كثري 
ب�سرورة  ويو�سي عدد منهم  املج�ل،  الب�حثني يف هذا  من 
اختي�ر الرموز اللغوية الوا�سحة واملفهومة وامل�ألوفة، والبعد 
خ�س�ئ�ض  مراع�ة  مع  املهجورة،  الرموز  اأو  الألف�ظ  عن 
وال�سرف،  النحو  قواعد  ب��ستخدام  يتعلق  فيم�  اجلمهور 
والأ�س�ليب البالغية، وهذا كله مم� يوؤثر على ي�سر القراءة 
و�سهولة التعر�ض للو�سيلة الإعالمية، ولكن مم� يثري اجلدل 
الأ�س�ليب  اأحد  تعترب  النفع�لية  اللغة  ب�أن  العتق�د  �سيوع 
النفع�لية  اللغة  م�ستوى  يعترب  وب�لت�يل  الإقن�ع،  يف  املهمة 

اأحد اخلي�رات املطروحة يف الر�س�ئل الإقن�عية.

دور الإعالم فى مكافح�ة الإره�اب
اأ�شالي������ب ال�شتم��������الت والإقن��������������اع

د. ط�رق خريت  
اأ�ست�ذ العلوم ال�سرطية امل�س�رك   

دراسات ومقاالت علمية



 لقد اختلفت الآراء حول تعريف " العلم "
غري  من  واأ�سبح  العلم  تعريف�ت  تعددت  ولقد   
لذا   ، املفهوم  لهذا  واحدة  �سي�غة  حتديد  املمكن 
التعريف�ت  من  جمموعة  يلى  فيم�  معً�  �سن�ستعر�ض 
اإىل  يهدف  اإن�س�نى  ن�س�ط  وهى:   للعلم   املختلفة 
  . الطبيعة  على  ال�سيطرة  على  الإن�س�ن  قدرة  زي�دة 
ومف�هيم  حق�ئق  من  يتكون  املعرفة  من  بن�ء  العلم 
 ""Knowledge .العلم  ونظري�ت  وقوانني  وفر�سي�ت 
احلق�ئق  يت�سمن  العلمية  املعرفة  من  منظم  ج�سم 
واملف�هيم واملب�دئ والنظري�ت العلمية التى ت�س�عدن� 
العلم    . الوجود  وفهم  الكونيه  الظواهر  تف�سري  فى 
�سيطرة  قدرة  زي�دة  اإىل  يهدف  اإن�س�نى  ن�س�ط 
  . والبيولوجية  الطبيعية  الظواهر  على  الإن�س�ن 
من  متنوعة  اأمن�طً�  يت�سمن  للتفكري  طريقة  العلم 
واإجراءات  وال�ستنب�ط  ال�ستقراء  مثل  ال�ستدلل 
معينه من املالحظة والدرا�سة والتجريب والقي��ض .

- اأم� ق�مو�ض اأك�سفورد املخت�سر فيعرف العلم ) اأنه 
متك�مل  بكل  يتعلق  الذى  الدرا�س�ت  من  النوع  ذلك 
من احلق�ئق امل�سنفة حتكمه� قوانني ع�مه وحتتوى 
حق�ئق  لكت�س�ف  به�  موثوق  ومن�هج  طرق  على 

جديدة فى نط�ق البحث والدرا�سة ( . 
 Ewer&Galtore اأيوير وج�لتو  - كم� عرف الع�مل ) 
والنم�ذج  النظري�ت  تطوير  ب�أنه  العلم   )  1969.
والفر�سي�ت التى تتن�ول العالقة بني ظواهر الكون، 
تطبيقية  قوانني  بعد  فيم�  لت�سبح  النظري�ت  وهذه 

للعلم .
 ومن هن� ميكن النظر اإىل مفهوم العلم ب�أنه :

حمدد  منهج  وفق  ي�سري  ع�ملى  اإن�س�نى  من�سط   -
وتطويره�  الكون  عن  معرفة  لتوفري  البحث  فى 
احلي�ة  ظروف  حت�سني  اأجل  من  م�ستمر  ب�سكل 
الأ�سي�ء  فهم  من  الإن�س�ن  ومتكني  م�سكالته�  وحل 

والظواهر التى يواجهه� .
 هن�ك ثالثة اأ�س�ليب رئي�سية لتعلم احلق�ئق :

1- املالحظة : اإن احلق�ئق ب�عتب�ره� اأمورًا واقعيه ، 
ميكن اإدراكه� عن طريق احلوا�ض ، وحيث اإن حوا�ض 
الإن�س�ن حمدودة ، لذا يلزم اأحي�نً� ال�ستع�نة بو�س�ئل 
ال�ستع�نة  مثل  احلوا�ض  هذه  قدرة  تزيد  اأخرى 

ب�ملجهر اأو اأدوات القي��ض والر�سد ... اإلخ .
ميكن  ل  احلق�ئق  بع�ض  هن�ك   : التجريب   -2
اإدراكه� ب�سهولة من خالل املواقف الطبيعية للحي�ة 

مثل التف�عالت الكيمي�ئيه ، اأو العملي�ت التى جترى 
اإىل  نلج�أ  وهن�لك   ، احلى  الك�ئن  ج�سم  داخل 
تتن�ول  التى  التج�رب  ذلك  اأمثلة  ومن   . التجريب 

التف�عالت الكيمي�ئيه بني املواد املختلفة .
3- العتم�د على م�س�در غري مب��سرة : مثل قراءة 
اأو  �سفوية  اأو  مكتوبة  بي�ن�ت  على  الإطالع  اأو  الكتب 
اللجوء اإىل معلوم�ت اأو اأبح�ث عن طريق الإنرتنت، 
من  نت�أكد مت�مً�  اأن  لبد  اأنه  ندرك  اأن  ينبغى  حيث 
�سحة امل�سدر الذى نلج�أ اإليه ، بحيث ميكن العتم�د 

على احلق�ئق التى ن�ستقيه� منه .  
تتميز  العلمية  احلق�ئق  اأن  نخل�ض  �سبق  مم�   

بخ��سيتني اأ�س��سيتني :
عن  العلمية  احلق�ئق  اإىل  التو�سل  يتم   -1
اأى  مب��سره  تكون  قد  واملالحظة   . املالحظة  طريق 
حوا�سة  من  اكرث  اأو  واحدًا  فيه�  الإن�س�ن  ي�ستخدم 
التذوق  اأو  اللم�ض  اأو  ال�سم  اأو  ال�سمع  اأو  الب�سر  مثل 
للو�سول اإىل تلك احلقيقة ، واحلقيقة قد تكون غري 
مب��سره اأي�سً� ، مبعنى اأن الإن�س�ن قد ي�ستخدم بع�ض 
هذه  ك�سف  على  ت�س�عد  قد  والتى  العلمية  الأدوات 

احلقيقه .
2- ميكن تكرار املالحظة العلمية مره اأخرى . وهذا 
احلقيقة  على  نربهن  اأن  ميكن  اأنن�  �سمنً�  يعنى 

العلمية بوا�سطة العديد من الأ�سخ��ض .
 ولكن هل كل احلق�ئق العلمية املعروفة لدين� ق�بلة 

للمالحظة والتكرار مرة اأخرى ؟
اإن   : مث�ل  اأبدًا.  ب�ملطلق  يعرتف  ل  العلم   -
من  زوجً�   23 على  حتتوى  لالإن�س�ن  احلية  اخللية 
اأن  لن�  ك�سف  قد  ف�لعلم احلديث   ، الكرومو�سوم�ت 
املعروف  البالهة  مبر�ض  امل�س�ب  الإن�س�ن  خالي� 
، حتتوى فقط على   Mongolism " " املنغوىل  ب��سم 
22،5 من الكرومو�سوم�ت  ، وهذا يعد ا�ستثن�ء عن 

احلقيقة العلمية املذكورة.
العلمية  احلق�ئق  اأهمية  عن  اأي�سً�  تت�س�ءل  قد 
اأو  بن�ء  لكل  ف�إذا ك�ن  للعلم  املعرفى  للبن�ء  ب�لن�سبة 
نظ�م معني وحدة بن�ئية متثل اأ�س��ض تكوينه كم� هو 
احل�ل ب�لن�سبة للخلية النب�تية التى تعترب وحدة بن�ء 
بن�ء  وحدة  تعترب  التى  احليوانية  واخللية   ، النب�ت 
البن�ء  وحدة  هى  العلمية  احلقيقة  ف�إن   ، احليوان 

املعرفى للعلم .
هرمى  بن�ء  �سورة  فى  املعرفى  البن�ء  تخيلت  واإذا 

الأحج�ر  قطع  ’تعد  العلمية  احلقيقة  ف�إن   ، ك�لآتى 
الق�عدة  اعتب�ره�  ميكن  اأو   ، البن�ء  لهذا  املكونه 
الأ�س��سية والعري�سة التى ي�ستند عليه� هذا البن�ء .

ويرتبط البن�ء الهرمى للمعرفة من حيث م�ستوي�ته 
ال�ستقراء  هم�   اأ�س��سيتني  بعمليتني  وا�ستخدام�ته 
خالل  ومن   ،  Deduction وال�ستنب�ط   Induction

ه�تني العمليتني تنمو املعرفة العلمية وترتاكم .
Concepts املف�هيم العلميه

املفهوم هو جتريد للعن��سر امل�سرتكة بني مواقف اأو 
حق�ئق ، وع�دًة يعطى هذا التجريد ا�سم� وعنوانً� ، 
احلق�ئق  من  جمموعه  هى  العلميه  املف�هيم  اأن  اأى 

التى يوجد بينه� عالق�ت معينه اأو منطيه .
ول �سك اأن كرثة احلق�ئق العلمية ي�سكل عقبة كبرية 
فى نقل املعلوم�ت للطالب ك�ملة ، ولكى نتخل�ض من 
هذا امل�أزق ف�إن علين� اأن جنمع احلق�ئق ، وجنرد م� 
بينه� من خ�س�ئ�ض م�سرتكة ف�إن ذلك يوؤدى بن� اإىل 
تكوين املف�هيم العلمية وهذا هو امل�ستوى الث�نى من 

م�ستوي�ت البن�ء املعرفى للمعلم . مث�ل :
ين�سهر اجلليد اإىل م�ء عند درجة .م

ين�سهر ال�سمع اإىل �س�ئل عند درجة .م
ين�سهر النفت�لني عند درجة .م

ين�سهر احلديد عند درجة .م ...اإلخ
فيم�  تختلف  اأنه�  جند  احلق�ئق  هذه  ومبالحظة 
حيث  ومن  املن�سهرة  امل�ده  طبيعة  حيث  من  بينه� 
درجة احلرارة التى تن�سهر عنده� كل م�دة ، ولكن 

هن�ك ت�س�به فيم� بينه� ؟ 
اإىل  ت�سري  اأنه�  حيث  من  تت�س�به  احلق�ئق  هذه  اإن 
ال�سيوله  ح�لة  اإىل  ال�سالبة  ح�لة  من  امل�ده  حتول 
بت�أثري احلرارة ، وفى هذه احل�له ت�سمى " الن�سه�ر 
حتول   " يعنى  الن�سه�ر  مفهوم  ف�إن  ثم  ومن   "
بت�أثري  ال�سيوله  ح�لة  اإىل  ال�سالبة  ح�لة  من  امل�دة 

احلرارة. 
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�سب�بن�..عم�دن� وقوتن� و�سالحن�..
قطر  بحجم  �سغرية  دولة  اأن  قلن�  ان  كثريًا  نب�لغ  ل 
ُكربى  فيه�  مب�  الع�مل  اأنظ�ر  حمط  اليوم  اأ�سبحت 
الدول، الأمر الذي مل يكن وليد اللحظة ومل يتم بفعل 
بف�سل  ك�ن  بل  وثرواته،  والغ�ز  النفط  يف  "حظن�" 
بف�سل  ثم  ث�نيً�  منه  وتوفيقً�  اأوًل  علين�  اهلل  نعمة 
ال�سمو  �س�حب  من  بدءا  لقي�دتن�  الوا�سحة  الروؤية 
ولن  ال�س�ب.  اأمرين�  اىل  وامتدادا  الأمري  الوالد 
ال�سرتاتيجية  املك�نة  عن  احلديث  يف  كثريا  اأ�سهب 
التي بلغته� قطر اقت�س�دي� و�سي��سي�، ف�سربة زر يف 
�ستعر�ض عليكم ع�سرات  "الن�سمي جوجل"  حمرك 
اىل  �س�أ�سعى  ولكني  والتق�رير.  املق�لت  ومئ�ت  بل 
الرتكيز على دوركم ب�سفتكم �سب�ب الوطن و�سالحه 
اإحداث  يف  امل�ستقبلي  وذخره  وا�ستثم�ره   .. احل�يل 
منكم  املن�سود  املوؤ�س�سي  املجتمعي  الإيج�بي  التغيري 

من خالل ق�سة اإدارية ممتعة.  
هل �سمعتم عن ق�سة القرد فرح�ن!

اأح�سر خم�سة من القرود و�سعه� يف قف�ض، وعلق يف 
منت�سف القف�ض حزمة موز و�سع حتته� �سلمً�! بعد 
فرتة ق�سرية �ستالحظ اأن قردا من القرود اخلم�سة 
اأن  وم�  املوز..  اإىل  الو�سول  حم�وًل  ال�سلم  �سيعتلي 
امل�ء  من  ر�س��سً�  اأطلق  املوز،  على  يده  القرد  ي�سع 
بعد  لرتعبهم!  الأخرى  الأربعة  القرود  على  الب�رد 
فرتة، �سيح�ول قرد اآخر اأن يعتلي نف�ض ال�سلم لي�سل 
اإىل املوز، كرر نف�ض العملية وقم بر�ض القرود ب�مل�ء 
الب�رد.. كرر العملية مرات اأخرى حتى تالحظ اأنه م� 
اأن يح�ول اأي قرد اأن يعتلي ال�سلم للو�سول اإىل املوز، 
ف�ن القرود الأخرى �ستمنعه خوفً� من امل�ء الب�رد..! 
خ�رج  اخلم�سة  من  قردا  اأخرج  الت�لية،  اخلطوة  يف 
)ولن�سميه  جديدا  اآخر  قردا  مك�نه  و�سع  القف�ض، 
ب�مل�ء  القرود  ر�ض  ي�س�هد  ومل  يع��سر  مل  فرح�ن(، 
ال�سلم  اإىل  �سيذهب  فرح�ن  اأن  �ستالحظ  الب�رد.. 
اخل�ئفة  القرود  بقية  �ستهب  وحينه�  املوز،  لقطف 
من  اأكرث  وبعد  و�سته�جمه..  ملنعه  الب�رد  امل�ء  من 
حم�ولة، �سيتعلم "فرح�ن" اأنه اإن ح�ول قطف املوز، 

ف�نه �سيتعر�ض للهجوم من بقية القردة!!!
ب�مل�ء  الر�ض  ع��سروا  ممن  اآخرًا  قردًا  اأخرج  الآن 
جديدًا  قردًا  واأدخل  فرح�ن(،  القرد  )غري  الب�رد 

عو�سً� عنه.. �ستجد اأن نف�ض امل�سهد ال�س�بق �سيتكرر 
اجلديد  القرد  يح�ول  حيث  اجلديد،  القرد  مع 
القرد  فيهم  مب�  القردة  بقية  فته�جمه  املوز  قطف 
وي�س�هد  يع��سر  مل  اأنه  من  الرغم  على  "فرح�ن"، 
ال�س�بق  يف  �سربوه  مل�ذا  يدري  ول  بل  ب�مل�ء  الر�ض 
ومل�ذا هم ي�سربون القرد اجلديد! و�ستجد "فرح�ن" 
اجلديد  القرد  على  الهجوم  القردة  بقية  ي�س�رك 
ورمب� بحم��ض ب�أكرث من غريه دون اأن يعرف ال�سبب 
يف ذلك! ا�ستمر بتكرار نف�ض املو�سوع، و�ستالحظ اأن 
كررت  وكلم�  ومرات..  مرات  �سيتكرر  املوقف  نف�ض 
القدمية  املجموعة  كل  ا�ستبدلت  لو  حتى  املح�ولة 
مل  جديدة  بقرود  الب�رد  ب�مل�ء  للر�ض  تعر�سوا  ممن 
القردة  اأن  �ستجد  الأمر،  نه�ية  يف  احلدث!  تع��سر 
القرتاب  على  يجروؤ  من  كل  على  �سربً�  �ستنه�ل 
ال�سبب! فقط لأن هذا م�  اأن تعرف  ال�سلم دون  من 
وجدت املجموعة نف�سه� عليه منذ اأن ج�ءت ودخلت 

القف�ض!
الدع�بة  �سبيل  على  لي�ست  اأعاله  الق�سة  �سب�بن�.. 
التغري  وادارة  الإدارة  علم  درو�ض  من  هي  واإمن� 
يف  اليج�بي  التغيري  قي�دة  كيفية  حول  لتوجيهكم 
يف  واملنزل،  العمل  يف   .. مك�ن  كل  يف  جمتمعن�.. 
وت�أمل  حولك  انظر  واجل�معة..!  واملدر�سة  ال�س�رع 
جيدا! كم من الع�دات والت�سرف�ت التي تراه� يوميً� 
يف كل مك�ن وقد ت�سيء اىل �سمعتن� كم�سلمني وعرب 
ت�س�دفهم  الذي  الأ�سخ��ض  من  كم  وطنن�!  واىل 
يوميً� يف العمل وال�س�رع واجل�معة متنيت لو متكنت 
ولكنك  �سليم  غري  ت�سرف  اأو  ل�سلوك  ن�سحهم  من 
والوزارات  املوؤ�س�س�ت  يف  اأنظر  مرة!   األف  ترددت 
تطبق  املتبعة  والإجراءات  القوانني  من  كم  حولك، 
البريوقراطي  الأ�سلوب  وبنف�ض  الطريقة  بنف�ض 
يح�ول  اأن  دون  طويل  زمن  منذ  املُقنع  غري  اجل�مد 
يومً�  لو كنت م�سئوًل  تتمنى  ولكنك  تغيريه..  اأي� من� 
الو�سع احل�يل  ي�س�ير  وكم من حولك ممن  لُتغريه! 
ال�س�ئد  الإداري  النظ�م  لأنه  فقط  م�س�وئه  رغم 
ولكنك  تغيريه..  ميكن  ل  الذي  به  املعمول  والروتني 
التغيري  مب�درة  على  اأقدمت  لو  ذلك  من  تتمكن  قد 

اليج�بي! 
فقط  حُتتمه�  ل  �سرورة  اأ�سبحت  التغيري  اإدارة  اإن 

والتغريات  الإدارة  علم  يف  وال�سرورات  النظري�ت 
التطورات  ت�س�رع  واإمن�  والجتم�عية  القت�س�دية 
والتقنية احلديثة  حتى  املعلوم�تية  الثورة  يف جم�ل 
التغيري  هو  الع�سر  هذا  يف  الث�بت  ال�سيء  اأ�سبح 
يف  قطر  دخلت  وقد  امل�ستمر..  الدائم  والتغيري  بل 
يف  دولتن�  تبقى  وحتى  موؤخرًا،  التغيري  عجلة  دوامة 
جميعً�  علين�  يتوجب  ل  ال�سرتاتيجي،  اُلثقل  دائرة 
التغيري  نحو  بيده�  الأخذ  ومقيمني  كمواطنني 
ويح�فظ  يبقيه�  مب�  العجلة  هذه  دفع  بل  اليج�بي، 
على مرتبته� .. ومب� ميكنه� من اللح�ق بركب الدول 
اأخل�ستم  لو  بعيد  بهدف  هو  وم�  ووزنً�،  ُثقال  الأكرث 

النية واأ�سدقتم العزمية على ذلك..
 فهل �سرتافقون قطر يف رحلته� نحو التغري اليج�بي 
هل  "فرح�ن"؟  القرد  بدور  �ستكتفون  اأم  املن�سود.. 
اقت�س�دن�  حتويل  يف  والري�دة  القي�دة  لكم  �ستكون 
انت�جكم  على  ي�ستند  متنوع  اقت�س�د  اىل  نفطي  من 
ل  والأعم�ل  امل�ل  يف  مب�دراتكم  ا�ستهالكم..  ل 
التغيري  احداث  يف  �ست�س�همون  وهل  وارداتكم؟ 
ومم�ر�س�ت  وثق�فة  وال�سحة  التعليم  يف  املطلوب 
يف  طيبً�  اأثرا  لكم  �سيكون  هل   .. املوؤ�س�سي  العمل 
م�  يومً�  �ستتمكنون  وهل  الع�مة؟  والأم�كن  ال�س�رع 
واملوؤ�س�سي  والتطوعي..  الجتم�عي  العمل  ري�دة  من 

يف ك�فة املج�لت والقط�ع�ت؟
بكل  ذلك  اأردمت  اإن  م�  يوم�  ذلك  لكم  �سيكون  نعم، 
�سدق وعزمية واخال�ض.. وان ت�بعتم ا�سراركم على 
وبحثيً�..  وثق�فيً�  معرفيً�  قطر  خدمة  بهدف  العلم 
مب�  خرباتكم  وتنوع  مه�راتكم  تنمية  وا�سلتم  واإن 
يخدم اقت�س�د و�سوق عمل قطر.. وان جعلتم واجب�ت 
وفوق  ال�سخ�سية،  اأولوي�تكم  فوق  وم�سلحته  الوطن 
ا�ستثم�ركم  قطر  جعلتم  وان   .. الع�س�ئرية  وحدتكم 

الأول والأخري.. نعم �ستتمكنون من ذلك يومً�.. 
ي� �سب�ب قطر يف رحلته� نحو  فهل �سرتافقون قطر 

التغيري اليج�بي امل�ستمر وامل�أمول نحو التميز!
تذكروا.. اأن قطر اأكرمتكم كثريًا.. و"اإن اأنت اأكرمت 
"قطر"..  الكرمية  اأكرمتكم  وقد  ملكته"..  الكرمي 
وكرمه�  عط�ءه�  ولت�ستحقوا  اأكرمتموه�  فهل 

املتوا�سل.. ولت�سحقوا ملكيته�!
اخلي�ر والقرار لكم.. 

أقالم قطرية

شبابنا..
 أكرموا قطر...

د. هند عبدالرحمن املفتاح
اأكادميية وكاتبة قطرية
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ميكن الت�أريخ لبداية التعليم يف قطر ب�لع�م "1890" 
والكت�بة  القراءة  لتعليم  "الكت�تيب"  ن�سوء  مع 
وحتفيظ القراآن الكرمي، ويف الع�م "1913" افتتحت 
املدر�سة الأثرية، ثم مدر�سة الإ�سالح يف   "1947"، 
 "1951" الع�م  يف  ك�نت  احلقيقية  البداية  لكن 
البداي�ت  البتدائية.تلك  قطر  مدر�سة  ب�فتت�ح 
ه�ئلة،  تعليمية  لنه�سة  بعد  فيم�  اأ�س�ست  املتوا�سعة 
لكن املتتبع لهذه امل�سرية مل يكن ليتوقع هذا التحول 
الكبري الذي ن�سهده اليوم والذي حول قطر اإىل دولة 

منتجة للمعرفة بكل م�تعنيه الكلمة من معنى. 
يو�سف املجتمع املع��سر ب�أنه جمتمع املعلوم�ت التي 
ميكن  بحيث  وي�سر  �سهولة  يف  املعلوم�ت  فيه  تتدفق 
احل�سول عليه� من م�س�در كثرية متنوعة دون عن�ء 
والإبداع  املعرفة  اأ�سبحت  وقد  ب�هظة،  تك�ليف  اأو 
يطلق  م�  لقي�م  واملحددة  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من 
عليه ا�سم  جمتمع املعرفة  الذي ل يقنع ب��ستخدام 
وتف�عالته�  واأحداثه�  احلي�ة  واقع  لفهم  املعلوم�ت 
الأن�سطة  اأمن�ط  وال�ستف�دة منه� يف توجيه خمتلف 
يعمل  واإمن�  القت�س�دي،  املج�ل  يف  وبخ��سة 
ب�لإ�س�فة اإىل ذلك على اإنت�ج املعرفة، كم� هو احل�ل 
يف بلدن� احلبيب اليوم والذي حتول اإىل مركز اإ�سع�ع 
ح�س�ري بف�سل اجلهود الرامية اإىل متكني مواطنين� 
الالزمة  الو�س�ئل  ك�فة  توفري  عرب  العلم  ن��سية  من 
على  الق�درة  الع�سكرية  الكلي�ت  ذلك  ومن  لذلك، 

الت�أهيل وفق اأحدث الأ�س�ليب.
الع�سكرية ت�سّمى م�سنع الرج�ل مل� فيه� من �سوابط 
وقيم تعود ب�لنفع على الفرد واملجتمع ، ويعود اإن�س�ء 
اأحمد  كلية  اأم�  خلت،  قرون  اإىل  الع�سكرية  الكلي�ت 
بن حممد الع�سكرية فهي حديثة العهد، وهذا مدع�ة 
ومن�هجه�  براجمه�  طبيعة  م�ت�أملن�  اإذا  للفخر 
اإىل  وجيزة  فرتة  خالل  حتولت  اأنه�  اإذ  الأك�دميية، 
�سدارة  يف  واأ�سبحت  ب�لعط�ء،  غني  اأك�دميي  نبع 

الكلي�ت الع�سكرية ذات ال�سفة الأك�دميية.
بتو�سيح  كفيلة  الكلية  برامج  على  �سريعة  نظرة  اإن 
والق�نون  الإدارة  تخ�س�س�ت  فهن�ك  به،  م�بداأت 
 ، الدولية  والعالق�ت  املعلوم�ت  ونظم  واملح��سبة 

ب�لإ�س�فة اإىل العلوم الع�سكرية والعلوم ال�سرطية.
الكلية  تخ�س�س�ت  ا�ستعرا�ض  جم�ل  يف  هن�  ل�ست 
الدار�سني  من  عدد  ووجود  للجميع،   معروفة  فهي 
التي  الكبرية  الثقة  على  يدل  ال�سقيقة  الدول  من 
اأو رقي  �سواء م�يتعلق مبخرج�ته�،  به�،  تتمتع  ب�تت 
التي  الأك�دميية  اأوتن�ف�سيته�  و�سموليته�،  من�هجه� 
مع  جنب  اإىل  جنبً�  قليلة  �سنوات  غ�سون  يف  جعلته� 

اأعرق الكلي�ت واأحدثه� واأقدمه� يف م�سم�ر التدريب 
والت�أهيل الع�سكري.

ق�دة  �سب�ط  تخريج  على  ب�لفعل  ق�درة  ب�تت  وهي 
ع�سكريً�  واملعرفة  والعلم  للوطن  ب�لولء  مزودين 
يف  الفع�لة  امل�س�ركة  على  ق�درين  واأك�دمييً�، 
وقيمن�  الرا�سخة  بتق�ليدن�  والتم�سك  الوطن  خدمة 
املن�هج  بتطوير  الهتم�م  مع  العريقة،  الإ�سالمية 
ملواكبة كل جديد يف العلوم الع�سكرية والأك�دميية  و 
مع تطبيق منهج العلوم الع�سكرية اجلديد ب�لتن�سيق 
مع كلية �س�ند هري�ست الع�سكرية العريقة، ويف ذلك 
اأبلغ دليل على طموح�ته� الرامية اإىل الوقوف بثب�ت 

وندية يف مواجهة اأعرق الكلي�ت الع�سكرية.
اإن امل�س�ألة اجلوهرية لتتعلق بعمر هذه الكلية، واإمن� 
بحداثته� ومواكبته� لأف�سل املن�هج يف الع�مل، وهذا 
التعليم يف قطر ككل حيث ترجع  اإىل م�س�ألة  يقودن� 
البداي�ت اإىل مطلع اخلم�سين�ت من القرن املن�سرم 
احلني  ذلك  منذ  التعليمية  العملية  تو�سعت  وقد   .
التعليم  احتي�ج�ت جميع مراحل  ل�سد  ث�بتة  ب�سورة 
املدر�سي، و�سهد هذا القط�ع تطورًا مهمً� مع تطبيق 
نظ�م املدار�ض امل�ستقلة وهي مدار�ض ممولة حكوميً� 
واأهدافه� الرتبوية  القي�م بر�س�لته�  وله� احلرية يف 
عليه�  املن�سو�ض  ب�لبنود  اللتزام  مع  به�  اخل��سة 
يف  املمثلة  التعليم  هيئة  وبني  بينه�  املربم  العقد  يف 

املجل�ض الأعلى للتعليم.
دون  يكتمل  اأن  لميكن  التعليم  عن  احلديث  اإن 
والتي  قطر  موؤ�س�سة  يف  التعليمية  للمدينة  التطرق 
تكر�ض  التي  املوؤ�س�س�ت  من  متميزًا  جمتمعً�  ت�سكل 
جهوده� خلدمة املواطنني ك�فة، من مراحل التعليم 
الدرا�س�ت  مرحلة  وحتى  الطفولة  �سن  يف  املبكر 
من  جمموعة  املهمة  لتلك  اأداءه�  ويدعم  العلي�، 
املدينة  الرحبة.وتعد  والرتفيهية  ال�سكنية  املرافق 
للب�حثني  توفر  اإذ  املعرفة،  لإنت�ج  مركزًا  التعليمية 
اأم�مهم  وتتيح  امل�ستوى،  ع�ملية  مرافق  والدار�سني 
كم�  اأقرانهم،  مع  الدويل  والتوا�سل  التع�ون  فر�ض 
ب�أدوارهم  لال�سطالع  امل�ستقبل  خريجي  تهيء 
معروف  هذا  كل  واملنطقة.    قطر  دولة  يف  القي�دية 
هن�ك  ك�ن  واإذا   ، وخ�رجه�  قطر  يف  للجميع 
املوؤكد  فمن  والتقدير  والإ�س�دة  التنويه  م�ي�ستحق 
اأن�س�أته�  التي  فوق اجلميع  للتعليم  موؤ�س�سة قطر  اأنه 
�س�حبة ال�سمو ال�سيخة موزا بنت ن��سروهي موؤ�س�سة 
التعليم  يف  احلق  وتعزيز  ودعم  بحم�ية  تعنى  دولية 
وال�سراع�ت  ب�لأزم�ت  املهددة  اأو  الواقعة  ب�ملن�طق 
واحلروب وذلك وفقً� للم�دة  26  من الإعالن الع�ملي 
اأن   على  الأوىل  فقرته�  تن�ض  التي  الن�س�ن  حلقوق 
و   22 . للمواد  ووفقً�  التعليم،  لكل �سخ�ض احلق يف 
 1949 لع�م  جنيف  اتف�قي�ت  من     108 و   94 و   50

ب�س�أن حم�ية املدنيني اأثن�ء احلروب.  
وهي ت�سعى لإجراء درا�س�ت وبحوث وتنظيم حلق�ت 

برامج  واإطالق  وموؤمترات  ومنتدي�ت  درا�سية 
ن�سر  بغر�ض  وذلك  الو�س�ئط  متعددة  اإعالمية 
واملجتمعي  الفردي  الوعي  وازدي�د  وتعميقه�  املعرفة 
الأزم�ت  فيه�  تت�سبب  التي  الأخط�ر  ب�س�أن  والدويل 
وت�أثري  التعليم  يف  احلق  يف  واحلروب  وال�سراع�ت 
اإىل  ب�لإ�س�فة  الدوليني،  والتنمية  ال�سلم  على  ذلك 
تط�ل  التي  النته�ك�ت  ك�فة  وتوثيق  وحتري  ر�سد 
املنظومة التعليمية يف و�سعية الأزم�ت وال�سراع�ت 
عن  للدف�ع  دولية  ق�نونية  اآلية  وتطوير   ، واحلروب 
النته�ك�ت  ك�فة  من  وحم�يته  التعليم  يف  احلق 

والتج�وزات ومت�بعة املت�سببني فيه� ومق��س�تهم.
مركزًا  �س�رت  قطر  اأن  هو  اإليه  للو�سول  م�اأرمي 
موؤ�س�س�تن�  بتطوير  ليتعلق  الأمر  اإن  املعرفة،  لإنت�ج 
دول  اأرقى  يف  نظرياته�  تواكب  وجعله�  التعليمية 
الع�مل، واإمن� يف مد يد العون اأي�س� من اأجل م�س�عدة 
�سح�ي� احلروب والكوارث والأزم�ت يف الع�مل، وهي 

مهمة اإن�س�نية مل ن�سهد له� مثياًل من قبل.
فهي  الع�سكرية،  حممد  بن  اأحمد  كلية  اإىل    اأعود 
على  ومهم  كبري  اإجن�ز  وهي  كقطريني،  لن�  مفخرة 
وطنن�  حم�ية  يف  للم�س�همة  �سب�بن�  اإعداد  �سعيد 
اإىل م�هي  لت�سل  ، وهي م� ك�نت  ترابه  والذود عن 
احلكيمة  لقي�دتن�  الث�قبة  النظرة  لول  اليوم  عليه 
والر�سيدة، والتي جعلت من العلم اأداة اأوىل ورئي�سية 
يف  التعليم  بداي�ت  يت�أمل  ومن  الغ�يل،  وطنن�  لبن�ء 
م�مت  حجم  يدرك  �سوف  اليوم  نعي�سه  وم�  قطر، 
اإجن�ز  وهو  فح�سب،  معدودة  �سنوات  خالل  اإجن�زه 
يرقى لأن يكون معجزة حقيقية ق�مت بف�سل قي�دة 
اأدركت اأهمية العلم والتعليم ب�عتب�ره الو�سيلة املثلى 

لبن�ء وطنن� وفق م�نحب ونتمنى.
م�سريتن�  يف  اأخرى  م�سيئة  عالمة  الكلية  هذه 
التعليمية والع�سكرية ، وهي ككل منجزاتن� يف ع�مل 
املعرفة تليق بهذا الوطن املعط�ء، كم� تليق ب�سب�نن� 
التي  والآم�ل  العزم  قدر  على  اأنهم  اأثبتوا  الذين 

نعلقه� عليهم يف خدمة وطنن� احلبيب والذود عنه.

إنتاج المعرفة 
في مصنع 

الرجال

الأ�ست�ذ /حممد حمد املري
رئي�ض حترير جريدة الوطن
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اجلزء الأول: املقدمة
بداية ا�ست�سه�د ب�آي�ت من القراآن الكرمي تخربن� عن 
القراءة والكت�بة والتعلم يف خمتلف جم�لت  اأهمية 
ولكن  الآي�ت  من  العديد  وهن�ك  الب�سرية..  املعرفة 

ن�أخذ هذه على �سبيل املث�ل
َك الَّذي خَلق)1( خَلَق  ق�ل اهلل تع�ىل: »اقراأ ب��سِم ربِّ
الأكرم)3( الَّذي  وربَُّك  عَلق)2( اقراأ  من  الإن�س�َن 

علََّم ب�لقَلم)4( علَّم الإن�س�َن م� مل يعلم«)5(
اجلهل  بح�ر  يف  الغ�رق  لالإن�س�ن  اإلهي  اأمر  ل  اأوَّ
واجل�هلية، حمله اإليه النبيُّ الأميُّ الكرمي؛ »اقراأ« بكلِّ 
العلم  اأبواب  َطْرِق  اإىل  اإيح�ء  الكلمة من  م� يف هذه 
القراءة،  اإىل  الدعوة  هذه  اأُتبعت  ثمَّ  واملعرفة، 
علََّم  ب�لقلم»الَّذي  الكت�بة  وهي  اأخته�،  اإىل  بدعوة 
الإ�سالم  اأن ح�س�رة  اإىل  واإ�س�رة  ب�لقلم« تنبيهً� 
القراءة  الب�سري  العلم  وعم�د  ب�لعلم،  اإل  ُتبنى  لن 

والكت�بة.
اأنَّ  َتَر  »اأَمَلْ  ف�طر:  �سورة  يف  وتع�ىل  �سبح�نه  يقول 
 � َ »اإِمنَّ تع�ىل:  قوله  اإىل  م�ًء «،  ال�سم�ِء  مَن  اأَنزَل  اهلل 
َيْخ�َسى اهلَل ِمن عب�دِه العلم�ُء« )اآية 27ـ28(... جند 
ب�سكل  واحلي�ة،  الطبيعة  هم علم�ء  املق�سود  اأن 

خ��ض...
»ويف  الذاري�ت:  �سورة  يف  وتع�ىل  �سبح�نه  قوله  ويف 
جنده� دعوة   )20 )اآية  للُموِقنني«  اآي�ٌت  الأر�ِض 
ثمَّ  الأر�ض )اجليولوجي�(..  طبق�ت  علوم  ي  لتق�سِّ
ُرون«  يتبع تع�ىل ذلك بقوله: »ويف اأنف�ِسُكْم اأََفال ُتْب�سِ
والتو�سع يف علوم  لتكون دعوة لال�ستزادة  )اآية 22( 

الطبِّ والت�سريح؛ بل ويف علم النف�ض اأي�س�.
حتديد  يف  واأك�دميية  علمية  نق�ط   .. الث�ين  اجلزء 

الأهداف وطرق التعلم وتنظيم الوقت 
) طرح ال�سوؤال اله�م على الطلبة (

ملاذا اأذاكر واأتفوق ؟ 
لكل  ب�سرعة  ي�سل  املتفوق  لأن   : نف�سي  اأجل  من   .1

م� يريد 
2. من اأجل اأمي واأبي : لأن جن�حي �سبب �سعورهم� 

ب�ل�سع�دة 
3. من اجل جمتمعي ووطني : لأن املجتمع يف ح�جة 

للمتفوقني والن�جحني 

مراحل املذاكرة 
1. تهيئة ) داخل الف�صل (

· تعرف على معلمك ) طريقة �سرحه – على م�ذا 
يركز – م� يطلبه منك – طريقة و�سعه لال�سئلة ( 

· موقعك يف الف�سل ل بد اأن يكون من��سب� 
· احل�سور املنتظم واحل�سور املبكر

· اكتم�ل اأدوات الدرا�سة ) قلم، دفرت، كت�ب(
· ح�سن اختي�ر الزميل املج�ور

) خ�رج الف�سل ( 
· حتديد موعد معني للمذاكرة

· التهوية والإ�س�ءة
· اجل�ض ب�سكل �سحيح ول جتل�ض على ال�سرير

· جتهيز الو�س�ئل امل�س�عدة ) كت�ب، ملخ�س�ت (
مثل  ي�سغلك  م�  عن  بعيدًا  املن��سب  املك�ن  اختي�ر   ·

التلفزيون واله�تف 
2. الرتكيز

· قراءة �سريعة للم�دة قبل املح��سرة 
· ل ت�سغل نف�سك بغريك 

· امل�س�ركة مع املعلم
· مراقبة املعلم حرك�ته وتلميح�ته

3. املراجعة 
) فوائد املراجعة ( 

· تقت�سر الوقت واجلهد وتعطيك فر�سة للرتفيه 
· تقلل رهبة المتح�ن وتزرع الثقة ب�لنف�ض

) اأوق�ت املراجعة (
· نه�ية اليوم الدرا�سى 

· نه�ية الأ�سبوع 
· نه�ية ال�سهر
· نه�ية لف�سل

) كيفية املراجعة ( 
· ا�سرتج�ع م� حفظت 

· التلخي�ض.. اأ�سهل طريقة للمراجعة
· الت�سل�سل.. مراجعة العن�وين الكبرية ف�ل�سغرية

· توقع الأ�سئلة املهمة عند املراجعة
· اأجب على اأ�سئلة المتح�ن�ت ال�س�بقة 

 ملاذا ل اأذاكر؟
· امللل: غري مك�ن املذاكرة، غري امل�دة، غري طرقية 

املذاكرة، ول تن�سَى ن�سيبك من الرتفيه
· عدم الرغبة يف املذاكرة: اأبحث عن و�س�ئل تعينك، 

وح�ول اأن ت�سجع نف�سك
· الن�سي�ن: التلخي�ض واملراجعة امل�ستمرة 

)دفرت  ب�مللخ�س�ت  ال�ستع�نة  الفهم:  �سعوبة   ·
الف�سل( الأ�سدق�ء، املدر�ض

كيف اأحفظ؟
· العزمية والإ�سرار

· قبل اأن حتفظ افهم
· ق�سم الن�ض اإىل وحدات �سغرية وعلى فرتات زمنية

· ابتعد عن م�س�در الت�ستيت احل�سية واملعنوية وهي 
اأخطر

· البتع�د عن املع��سي والتوكل على اهلل
· كرر ثم كرر.. وا�ستعمل م� مت حفظه 

· ابتعد عن كلمة �سوف
· ا�ستخدم اأكرث من ح��سة يف احلفظ.

 ماذا اأعمل يف المتحان؟
· ليلة المتح�ن
· يوم المتح�ن
· يف المتح�ن

· بعد المتح�ن
تنظيم  لكيفية  عملي  ج�نب  تقدمي  الث�لث:  اجلزء 

الوقت وال�سع�ب والتحدي�ت التي واجهته� خالل :
· املرحلة الث�نوية

· الدرا�سة اجل�معية الأوىل
· درا�سة امل�ج�ستري

· الكت�بة والرواي�ت 
· والأهداف امل�ستقبلية  

الطموح واالجتهاد

عي�سى العبد اهلل
روائي  قطري  -   وزارة  الثق�فة
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ن�شاأة الديوان وروؤيته وِقَيِمه
 ، ديوان املح��سبة جه�ز ُم�ستقل له �سخ�سية اعتب�رية 
تلحق  خ��سة  موازنة  وله   ، مب��سرة  الأمــري  �سمو  يتبع 
وحتقيق  ال�سف�فية  ويعزز  الأمــريي.  الديوان  مبوازنة 
و�سم�ن  الع�مة  الأمـــوال  على  واملح�فظة   ، امل�س�ءلة 
اأ�س��سً�  ا�ستخدامه� بكف�ءة وف�علية. و يهدف الديوان 
اإىل حتقيق الرق�بة على اأموال الدولة واأموال اجله�ت 
وم�سروعية  �سالمه  من  والتحقق   ، لرق�بته  اخل��سعة 
روؤيــة  وتتمثل  عليه�.  واملح�فظة  الأمـــوال  هــذه  اإدارة 
اإىل  الرامية  الدولة  جهود  دعم   يف  ور�س�لته  الديوان 
ب�لتنمية  يتعلق  فيم�  الوطنية 2030  روؤية قطر  حتقيق 
امل�ستدامة ورف�هية املجتمع. وقد اأن�سئ ديوان املح��سبة 
يف ع�م 1973 مبوجب الق�نون رقم )5( ل�سنه 1973 ، 
اإن�س�ئه )19( موظف� منهم ،  وك�ن عدد موظفيه عند 
)12( موظفً� فنيً� .  ثم  �سدر ق�نون رقم )4( ل�سنة 
1995 ، ثم ق�نون رقم )12( ل�سنة 1999 بتعديل اأحك�م 
الديوان يف الت�س�ع  اأخذ حجم  . وقد  امل�سبقة  الرق�بة 
اخل��سعة  اجله�ت  واأن�سطة  حجم  ب�ت�س�ع  تدريجيً� 
اأن و�سل عدد موظفيه ح�ليً� )دي�سمرب  اإىل   ، لرق�بته 
 )125( حــوايل  منهم  موظفً�   )193( اإىل   )2013
اأن�سطته واخت�س��س�ته  الديوان  موظفً� فنيً�. ومي�ر�ض 
وفقً� لأحك�م ق�نون اإن�س�ئه ، وملع�يري املراجعة الدولية 
واملع�يري ال�س�درة عن املنظم�ت الرق�بية التي ي�س�رك 
من  عدد  على  اأعم�له  وت�ستند  ع�سويته�.  يف  الديوان 
 ، واملهنية   ، والنزاهة   ، ال�ستقاللية  تت�سمن  القيم  

وامل�سداقية والتع�ون .
اجلهات التي ت�شملها رقابة الديوان

1 - الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى.
2 - الهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت الع�مة.

اأحــد  اأو  ــة  ــدول ال فيه�  ت�س�هم  الــتــي  الــ�ــســركــ�ت   -  3
ل  راأ�سم�له�  يف  بح�سة  الع�مة  املعنوية  الأ�سخ��ض 
اأو  الربح،  اأدنــى من  له� حدًا  ت�سمن  اأو  تقل عن %51 
تقّدم له� اإع�ن�ت م�لية اأو تلك املرخ�ض له� ب��ستغالل 
املمنوحة  اأو  للدولة  الع�مة  املرافق  اإدارة مرفق من  اأو 

امتي�زًا ل�ستغالل موارد الرثوة الطبيعية. 
واأجــهــزة  والــداخــلــيــة  الــدفــ�ع  ــي  ــوزارت ل ب�لن�سبة   -  4

الفح�ض  مدى  حتديد  فيتم  النظ�مية  والقوات  الأمن 
الأعلى  القي�دة  مع  التن�سيق  بعد  احل�س�ب�ت  ومراجعة 
لكل منهم�، مع الأخذ يف العتب�ر م� حتدده نظم هذه 
اجله�ت وم� يقع يف نط�ق ال�سرية الع�سكرية وم� تتطلبه 

دواعي اأمنه.
ت�شكيل الديوان 

للرئي�ض  ون�ئب  رئي�ض  من  املح��سبة  ديــوان  يتكون   .1
 ، الفنيني  وغــري  الفنيني  املــوظــفــني  مــن  كـــ�ٍف  وعـــدد 
ويت�ألف من عدد من الإدارات. رئي�ض الديوان بدرجة 
مب��سرة  م�سوؤوًل  ويكون  مر�سوم  بتعيينه  ي�سدر  وزير 

اأم�م �سمو الأمري.
وي�سدر  وزارة  وكيل  بدرجة  الديوان  رئي�ض  ون�ئب   .2
الــديــوان.  رئي�ض  اقـــرتاح  على  بــنــ�ًء  مر�سوم  بتعيينه 
ويع�ون ن�ئب الرئي�ض، رئي�ض الديوان يف �سوؤون تنظيم 
الق�نون  هــذا  لأحــكــ�م  وفقً�  اأعم�له  واإدارة  الــديــوان 

ولئحته التنفيذية.
ببع�ض  الرئي�ض  ن�ئب  اإىل  يعهد  اأن  للرئي�ض  ويجوز   .3
اأثن�ء  الرئي�ض  حمل  الن�ئب  يحل  كم�   ، اخت�س��س�ته 

غي�به.
ويتاألف الديوان  من الإدارات التالية :

1. اإدارة الرق�بة على القط�ع القت�س�دي 
2. اإدارة الرق�بة على القط�ع احلكومي 

3. اإدارة الرق�بة على املن�ق�س�ت والعقود
4. اإدارة ال�سوؤون الق�نونية

5. اإدارة ال�سوؤون الإدارية وامل�لية
مهام واخت�شا�شات الإدارات الرقابية

ميكن تلخي�ض مه�م واخت�س��س�ت الإدارات الرق�بية 
ب�لديوان مب� يلي :

اإدارة الرق�بة على القط�ع القت�س�دي:
1. اإعداد اخلطة ال�سنوية لأعم�ل املراجعة

اجله�ت  على  الالحقة  الــرقــ�بــة  بــ�أعــمــ�ل  القي�م   .2
على  ح�س�ب�ته�  تــدار  التي  الديوان  لرق�بة  اخل��سعة 
اأعم�ل  الرق�بة على  ا�س�ض املح��سبة التج�رية وت�سمل 

تلك اجله�ت م� يلي:
والتدفق�ت  الدخل  وقوائم  امل�لية  البي�ن�ت  • مراجعة 

النقدية.

واملبيع�ت  والعقود  للم�سرتي�ت  الدورية  املراجعة   •
وال�ستثم�رات و�سوؤون الع�ملني والأن�سطة الأخرى.

واحلوكمة  الداخلية  الرق�بة  نظم  وتقييم  فح�ض   •
واإدارة املخ�طر.

وال�سي��س�ت والإجراءات. اللوائح  • فح�ض 
ومت�بعة  الرق�بية  الأعم�ل  بنت�ئج  التق�رير  اإ�سدار   .3

تطبيق التو�سي�ت الواردة فيه� . 
اإدارة الرقابة على القطاع احلكومي :

1. اإعداد اخلطة ال�سنوية لأعم�ل املراجعة.
اجله�ت  على  الالحقة  الــرقــ�بــة  بــ�أعــمــ�ل  القي�م   .2
على  ح�س�ب�ته�  تــدار  التي  الديوان  لرق�بة  اخل��سعة 
اأ�س�ض املح��سبة احلكومية ، وت�سمل اأعم�ل الرق�بة على 

تلك اجله�ت م� يلي:
والأجــور  الــرواتــب  على  املراجعة  ب�أعم�ل  القي�م   •
اخلت�مية  احل�س�ب  وفح�ض  والإيــرادات  وامل�سروف�ت 

للدولة.
الداخلية. الرق�بة  نظم  وتقييم  • فح�ض 

والإجراءات. وال�سي��س�ت  اللوائح  • فح�ض 
ومت�بعة  الرق�بية  الأعم�ل  بنت�ئج  التق�رير  اإ�سدار   .3

تطبيق التو�سي�ت الواردة فيه� . 
اإدارة الرقابة على املناق�صات والعقود : 

والتف�قي�ت  العقود  م�سروع�ت  جميع  مراجعة   .1
الــوزارات   ( للرق�بة  اخل��سعة  اجله�ت  تربمه�  التي 
والأجهزة احلكومية ( والتي يرتتب على اإبرامه� تقرير 
حقوق اأو التزام�ت م�لية للدولة اأو عليه� اإذا بلغت قيمة 
التف�قية خم�سم�ئة األف ري�ل ف�أكرث اأي� ك�نت الطريقة 

التي يتم به� الختي�ر .
2. مراجعة جميع عقود التوريد الدورية وعقود الإيج�ر 
التي تت�سمن ن�سً� بتجديده� تلق�ئيً� اإذا بلغت قيمته� 

ال�سنوية حدود الن�س�ب امل�يل املذكور .  
ال�سفة  ذات  والعقود  التف�قي�ت  ذلك  من  وي�ستثنى 
ال�سرية التي تربمه� القوات امل�سلحة وال�سرطة ) امل�دة 
ديوان  ب�س�أن   1995 ل�سنه   )4( رقم  الق�نون  "6" من 

املح��سبة( .

دور ديوان المحاسبة بدولة قطر 
في الحفاظ على المال العام

حممد عبد العزيز مراد
مدير اإدارة الرقابة على القطاع القت�شادي

 ديوان املحا�شبة
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واحة الطب

يت�لف �س�ئل الدمع من امل�ء، مواد دهنية، بروتين�ت، 
�سطح  على  الدموع  حت�فظ   .) Electrolytes( وكه�رل 
العني نظيف� ومل�س� كم� ت�س�عد على وق�ية العني من 

التلوث.
ن�سره  يتم  الذي  الدمعي  الغ�س�ء   : الدمعي  الغ�س�ء 
من خالل اختالج اجلفنني وهو امل�سوؤول املب��سر عن 
ت�سبح  ب�إنعدامه  ان  كم�  العني  �سطح  و�سف�ء  نعومة 

الروؤية غري ممكنة .
يتكون الغ�صاء الدمعي من ثالث طبقات :

يف  اإنت�جه�  يتم   - " "الزيتية  اخل�رجية  الطبقة   •
الغدد امليبومية )Meibomian Glands( املوجودة على 
طرف اجلفن، والتي حتتوي على مواد دهنية. تعمل 
هذه الطبقة على م�س�عدة �س�ئل الدمع على النزلق، 
وتقلل من وترية تبخر الطبقة الو�سطى الكرث �سيولة 
لتبخر  الطبقة  هذه  اإنت�ج  يف  النق�ض  يوؤدي  منه�. 
النتيجة  وتكون  اأعلى،  بوترية  الو�سطى  الطبقة 
جف�ف� يف العني) يعترب ان�سداد الغدد التي تنتج هذه 
يع�نون  الذين  الأ�سخ��ض  لدى  انت�س�را  اأكرث  الطبقة 
الأمرا�ض  ومن   )Blepharitis( اجلفون من الته�ب  

اجللدية املختلفة(.
• الطبقة الو�سطي "امل�ئية " املركب املركزي يف هذه 
الطبقة هو امل�ء، والقليل من الإمالح. ويتم اإنت�جه� 
هذه  تقوم   .)Lacrimal gland( الدمعية  الغدة  يف 
التي  العينني من اجلزئي�ت  وغ�سل  بتنظيف  الطبقة 
اليه�. يف ح�ل وجود نق�ض يف هذه   الطبقة  تدخل 
املخ�ط  بطبقة  اخل�رجية  الدهنية  الطبقة  تختلط 

الداخلية  وتنتج خم�ط� خيطي�.
• الطبقة الداخلية "املخ�طية " وهي تفرز بوا�سطة 
ويبطن  ال�سلبة  يغطي  الذي  الغ�س�ء  وهو  امللتحمة 
امل�ئية  للطبقة  ال�سم�ح  اهميته� يف  "وتكمن  اجلفون 
كم�  العني  �سطح  علي  ب�لت�س�وي  ب�لنت�س�ر  الو�سطي 

ت�س�عد يف احلف�ط علي رطوبة العني.

الأعرا�ص :
- الإح�س��ض بوخز حرق�ن العني.

- الرغبة  امل�ستمرة يف حك العني .
- تهيج العني عند تعر�سه� للدخ�ن والري�ح املحملة 

ب�لأتربة.
- ال�سعور بوجود ج�سم غريب يف داخل العني .

- وجود خم�ط علي �سكل خيوط حول العني وداخله�.
اأ�صباب جفاف العني :

بني  التوازن  يف  خللل  نتيجة  اجلف�ف  يحدث   •
مركب�ت الدمع املختلفة.

• نق�ض ب�س�ئل الدمع )ف�سل الغدد الدمعية يف اإنت�ج 
م� يكفي من الدموع لرتطيب العني(

• م�س�كل اجلفن )الأمرا�ض اجللدية حول اجلفون 
الغدة  �سعف  مثل   ، اجلفون  يف  الغدد  واأمرا�ض 
ميبوميو�ض ، ميكن اأن ي�سبب جف�ف العني وقد يكون 
الغ�س�ء  و   ، امللتحمة  الته�ب مزمن يف  اأعرا�ض  اأحد 
املبطن للجفن و يغطي اجلزء الأم�مي من العني ، اأو 
الغدة الدمعية . ميكن اأن يكون �سبب الته�ب امللتحمة 

املزمن من قبل بع�ض اأمرا�ض العني ، والعدوى 
• ا�ستخدام اأدوية معينة )يعترب جف�ف امللتحمة من 
ل�ستخدام  امل�س�حبة  املنت�سرة  اجل�نبية  الأعرا�ض 
  )Diuretics( البول بينه�: مدرات  كثرية، من  اأدوية 
الدم،  �سغط  خف�ض  اأجل  من  ت�ستخدم  التي 
م�س�دات الهي�ست�مني )Antihistamines( للح�س��سية، 
م�سكن�ت  الكتئ�ب،  م�س�دات  احلمل،  حبوب منع 

الآلم، والفيت�مني )ا( لعالج حب ال�سب�ب.
الرتف�ع  معينة)الريح،  بيئية  لعوامل   التعر�ض   •
ت�ستدعي  التي  والأعم�ل  اجل�ف،  الهواء  ال�س�هق، 

الرتكيز لفرتات متوا�سلة(.
العد�س�ت  العينني؟  جف�ف  العد�س�ت  ت�سبب  هل   •
�سيم�  ل  للعينني،  اجلف�ف  ت�سبب  التي  العوامل  من 
اإن كنت ت�سع العد�س�ت الال�سقة خالل العمل  على 

من  �سئيلة  كمية  خالل   فرزالدمع  اإن  احل��سوب. 
عد�س�ت  �سيكون  احل�لة   لهذه  العالج  الدموع،ف�إن 
حرارة  جت�ه  ح�س��سيًة  واأقل  الرطوبة  قليلة  ق��سية 
الأكرث  الطرية  العد�س�ت  جتف  املق�بل،  يف  الغرفة. 
انت�س�رًا ب�سرعة )ب�سبب الهواء ال�س�خن والتكييف(.

• جف�ف العني عند الن�س�ء : ميكن اأن يحدث جف�ف 
اأو الن�س�ء الالتي يع�جلن  العني يف الن�س�ء احلوامل 
جف�ف  اأعرا�ض  من  يع�نني  قد  البديلة  ب�لهرمون�ت 
فقط  ال�سرتوجني  يتن�ولن  اللواتي  ف�لن�س�ء  العني 
جف�ف  ل  للتعر�ض  احتم�ل  اأكرث  املئة  يف   70 هن 
هرمون  يتن�وله  الالتي  اأولئك  اأن  حني  يف   ، العني 
يف   30 بن�سبة  لديه�  والربوج�سرتون  ال�سرتوجني 
الالتي  ي�سمل  و  العني  جف�ف  الإ�س�بة  خطر  املئة 
ي�ستخدمن حبوب منع احلمل ، كذلك الن�س�ء الالتي 
اأكرث عر�سة جلف�ف العني  الي�أ�ض يكن  ميررن ب�سن 

من غريهن.
عوامل اأخرى :

 يح�سل تراجع اإنت�ج الدمع ب�سكل ملحوظ ومنت�سر 
1. لدى من هم فوق �سن اخلم�سني ع�م�) يقل اإفراز 
الدموع مع تقدم العمر "ن�سبة الن�ث اأعلى من ن�سبة 

الذكور " خ��سة بعد �سن الي�أ�ض(
2. من اأجروا عملي�ت جراحية ب�لليزر.

3.  ذوي الغدد الدمعية امل�سطربة.
4.  امل�س�بني ب�أمرا�ض جمموعية خمتلفة مثل ال�سكري، 
 Rheumatoid( الروم�تويدي املف��سل  داء الته�ب 
 ،)Lupus( الذئبة   ،)Gout( arthritis(، النقر�ض 

وت�سلب اجللد )Scleroderma(، كم� قد يكون النق�ض 
)اأ(  خ��سة الفيت�مني  الغذائية،  العن��سر  بع�ض  يف 

متالزمة العين الجافة
هذه   وتظهر  العني  جفاف  عن  ناجم  العني  يف  مر�ض  وهي  اجلافة  العني  متالزمة 
احلالة عندما ل تفرز العني القدر الكايف من الدموع وبالتايل ت�شبب اما بانخفا�ض 

اإنتاجية الدموع او زيادة التبخر من اأغ�شية الدموع.
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واوميغ� Omega 3( 3( من م�سبب�ت جف�ف العني.
• جف�ف العني ب�سبب املم�ر�س�ت اخل�طئة والظروف 

البيئية :
و  الكيمي�ئية  الأبخرة  مثل  للمهيج�ت  التعر�ض   .1
التدفئة   اأو  الهواء  تكييف  تي�رات  اأو   ، التبغ  دخ�ن 
والرطوبة  واحلر  اجلو  تغريات   " التهوية  و�سوء 

والتعر�ض لالأتربة  والعوا�سف "
اجهزة  ام�م  اجللو�ض  مع  ويرتبط  الرم�ض  قلة   .2

التربيد و�س��س�ت الكومبيوتر.
ي�سبب  قد  النوم  اأثن�ء  مت�مً�  العني  اإنغالق  عدم   .3

جفاف العني
اإذا مت فتح اجلفون على   ، التجميلية  4. اجلراح�ت 
نط�ق وا�سع جدا. ب�لإ�س�فة اإيل  جراح�ت الليزك قد 

ي�ستمر لب�سعة اأ�سهر اأو اأكرث.
5. احلروق الكيمي�ئية و احلرارية ميكن اأن توؤدي اإيل  
جف�ف العني والتي توؤثر علي الغ�س�ء املبطن للجفون 

الذي يغطي العني.
م�صاعفات جفاف العني

خم�طر  من  العني  جف�ف  يزيد  اأن  املمكن  من   •
يوؤدي  مم�  العني،  اإىل  املختلفة  امللوث�ت  دخول 

لالإ�س�بة ب�للته�ب.
مع�جلته  تتم  ومل  �سديدا  اجلف�ف  ك�ن  ح�ل  يف   •
 )Cicatrices( لفرتة طويلة، من املمكن اأن تن�س� ندوب

على �سطح القرنية، قد توؤدي لت�سوي�ض النظر.
ت�صخي�ص جفاف العني

الدمع  الدمع وقي��ض كمية  يتم  ت�سخي�ض جف�ف   .1
بطريقة  ال�ستع�نة  تتم  حيث   اإنت�جه�  يتم  التي 
 Schirmer's( "�سريمر"  ا�سم  على  امل�سم�ة  الفح�ض 
test(، والتي يتم خالله� ا�ستخدام ورق فح�ض خ��ض 

يتم  دق�ئق  خم�ض  وبعد  الأ�سفل،  اجلفن  على  يو�سع 
من  الورق.  يف  التي  الدمعي  ال�س�ئل  كمية  فح�ض 
ك�ن  اإذا  م�  ت�سخي�ض  ميكنن�  الفح�ض،  هذا  خالل 

�سبب اجلف�ف هو نق�ض كمية الدمع.
2. وقت تفكك الدموع "TBUT" وفيه� يتم ا�ستخدام 
ت�س�عد على متييز   ) الفلور�سني  األوان )�سبغة  عدة 

العني)  �سطح  على  وانت�س�ره�  الدمع  �س�ئل  مركب�ت 
اإذا ك�نت مركب�ت الدمع موجودة  ميكنن� فح�ض م� 
منت�سرة  ك�نت  م�  واإذا  بينه�،  ال�سحيحة  ب�لن�سب 

ب�سكل موحد ومتج�ن�ض على �سطح العني(.
عالج جفاف العني

التي  ال�سطن�عية  والدموع  القطرات  ا�ستخدام   .1
العني  ترطيب  يف  وت�س�عد  الدموع  اإفراز  قلة  تعو�ض 
فرتة  اأن   اعتب�ر  علي  اللته�ب)  من  وحم�يته� 
احل�فظة  املواد  من  اخل�لية  القطرات  �سالحية 
ق�سرية ن�سبي�، وهي ت�أتي علي �سكل عبوات �سغرية، 
مرة  من  لأكرث  جمددا  ا�ستخدامه�  ميكن  ل  حيث 
من  اأكرث  لقطرة  ح�جة  وجود  ح�ل  ويف  فتحه�.  بعد 
4 مرات، من املف�سل ا�ستعم�ل القطرات اخل�لية من 

املواد احل�فظة.
2. يف�سل ا�ستخدام  مراهم العينني )اأطول ف�علية 

ويف�سل ا�ستخدامه� قبل النوم حتديدا(.  
3. ميكن عالج جف�ف العني بوا�سطة م�ستح�سر يتم 
يوم  كل  يف  مرة  الأ�سفل،  واجلفن  العني  بني  و�سعه 
)يقوم هذا امل�ستح�سر، وب�سكل بطيء، ب�إفراز �س�ئل 

م�س�به للدموع ال�سطن�عية، على مدار اليوم كله(.
تدفق  ب�إيق�ف  القي�م  يتم  الطبية":  "التدخالت   .4
الدمع من العني ، وذلك من اأجل زي�دة كمية الدموع 
الإيق�ف  هذا  يكون  اأن  املمكن  )من  العني  داخل 
)ال�سد( موؤقت� بوا�سطة �سدادات من ال�سليكون، ق�بلة 
بوا�سطة  مثبتة  ال�سدادات  هذه  تكون  قد  اأو  للنزع، 

احلرارة(.
اجلزء  تغطي  خ��سة  بعد�س�ت  ال�ستع�نة   ميكن   .5
الأكرب من م�س�حة العني، وحت�فظ بذلك على م�ستوى 
ع�ل من الرطوبة. اأم� يف ح�ل ك�نت امل�سكلة مزمنة، 
من ال�سروري القي�م بت�سخي�ض امل�سبب الأويل لهذه 

الظ�هرة وعالجه.
ن�شائح –اإر�شادات  لتخفيف  جفاف العني:

التي  ال�سطن�عية  والدموع  القطرات  ا�ستخدام   .1
العني  ترطيب  يف  وت�س�عد  الدموع  اإفراز  قلة  تعو�ض 

وحم�يته� من اللته�ب 

اإفراز  يف  ي�س�عد  ب��ستمرار  العني  واإغالق  فتح   .2
الدمع ويح�فظ علي توفري الرطوبة يف العني )خ��سة 

عند ا�ستعم�ل احل��سوب (
3. تنقية الهواء يف املنزل .

ل�س��س�ت  امل�ستمر  التعر�ض  من  العني  اأراحة   .4
الكومبيوتر واملوب�يل والتلفزيون "تعر�ض العني لتلك 
لالإ�س�بة  معر�سة  يجعله�  طويلة  لفرتة  الأجهزة 
ب�جلف�ف "لذلك ين�سح ب�لتوقف عن م�س�هدة هذه 

الأجهزة كل 20 دقيقة علي الأقل .
ب�رتداء  ين�سح   : ال�سم�سية  النظ�رات  ارتداء   .5
ال�سم�سية  النظ�رات  "ارتداء  ال�سم�سية  النظ�رات 
ب�لغب�ر  املحمل  الهواء  دخول  من  العني  يحمي 

وحم�يته� من التهيج�ت ".
تن�ول  اإن  "حيث  املي�ة  من  كبرية  كمي�ت  تن�ول   .6
ب�لرطوبة  اجل�سم  ميد  ال�سوائل  من  كبرية  كمي�ت 
التي حتت�جه� العني لإفراز الدموع -،وب�لت�يل يحمي 

العني من الإ�س�بة ب�جلف�ف.
7. جتنب فرك العني

ك�فة  و  املدخنني  مع  اجللو�ض   واجتنب  تدخن  ل   .8
اأنواع الدخ�ن .

9. ا�ستخدام  نظ�رات واقية اأثن�ء ال�سب�حة ويف الأي�م 
الع��سفة.

د.  حممد علي توفيق
ا�ست�س�ري طب وجراحة العيون
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يعترب الإ�سن�د ال�سحي ركيزة اأ�س��سية للعمل الع�سكري، فمنظومة 
الإ�سن�د ال�سحي يجب عليه� اأن تكون مرنة ومتك�ملة بدرجة ميكنه� 
اأو  العملي�ت  �سواء يف ميدان  الع�سكري  العمل  ملتطلب�ت  ال�ستج�بة 
العالج  �سم�ن  هي  الأ�س��سية  ال�سحي  الإ�سن�د  فمهمة  خ�رجه، 
�سحتهم  وحم�ية  وع�ئالتهم  للع�سكريني  الكفء  وال�سريع  املتقدم 
وحي�تهم عرب ن�سر وحدات �سحية ع�سكرية مرتابطة ح�سب درج�ت 

معينة ب�لقرب من الع�سكريني.
وللقي�م بهذه املهمة وجب على ال�سحة الع�سكرية اأن يتوفر له� من 
العن�سر الب�سري )اإط�ر طبي و�سبه طبي( ومن اإمك�ني�ت لوج�ستية 
و�سريع يف  اأويل  تدخل  بعهدته� من  املنوط  ب�مله�م  للقي�م  واإداريــة 
اأي وقت ويف اأي نقطة من الرتاب الوطني ب�لتف�عل مع املوؤ�س�س�ت 
ال�سحي  القط�ع  هيكلة  اإع�دة  مّن�  يتطلب  وهذا  املدنية،  ال�سحية 
اأنف�سهم  الع�سكريني  الرد على متطلب�ت  الع�سكري مم� ميكنه من 
يف موؤ�س�س�تهم ويف من�طق عملهم وتدخالتهم امليدانية ويف بعث�تهم 
الإن�س�نية وكذلك الرد على احتي�ج�ت ع�ئالتهم وذويهم مّم� ميكن 
اأح�سن  على  والوظيفية  القت�لية  مبهم�تهم  القي�م  من  الع�سكريني 

وجه ويف اأريحية ت�مة. هذه الهيكلة تنق�سم اإىل ثالثة اأق�س�م:
1- طب الوحدات، من مه�مه�:

•  الدعم ال�سحي اليومي للع�سكريني.
• اإر�س�د القي�دات الع�سكرية.

• امل�س�ركة يف العملي�ت للوحدات الأم�مية.
• توفري العن�ية لع�ئالت الع�سكريني.

• القي�م ب�لطب الوق�ئي
العالج  بتوفري  وج�هزيته  القي�دة  من  ميت�زبقربه  الوحدات  فطب 

الأويل.
2- امل�ست�سفي�ت الع�سكرية : تعترب حلقة الو�سل املركزية والأ�س��سية 
بني خمتلف اأذرع املنظومة، فهي تختلف من ن�حية يف طريقة عمله� 
اأخرى  ن�حية  ال�سحية ومن  املنظومة  �س�ئرمكون�ت  وت�سيريه� عن 
الري�دة يف  لدور  يوؤهله  مّم�  ع�ليً� متطورًا  ك�درًا طبيً�  ت�سمل  فهي 

تقدمي اخلدم�ت الطبية املتخ�س�سة.
ب�لتطور  وال�سلة  الرتب�ط  وثيق  الع�سكري  الطبي  العمل  فتطور 
الع�سكريني  متطلب�ت  تزايد  ومــع  املدنية،  ال�سحة  يف  احل��سل 
وع�ئالتهم فهم ينتظرون من� اأن نقدم لهم اأح�سن مم� هو موجود 

ب�ملوؤ�س�س�ت ال�سحية املدنية. 
فمهمة امل�ست�سفي�ت الع�سكرية هي:

• تقدمي العالج املتخ�س�ض واملتقدم للع�سكريني وع�ئالتهم.
• التكوين امل�ستمر للفريق الطبي وال�سبه طبي.

• القي�م ب�لختب�رات الطبية.

الع�سكري من �سرية  العمل  اللتزام مب� يتطلبه   •
وان�سب�ط.

عدده�  يكون  اأن  الع�سكرية  امل�ست�سفي�ت  فميزة 
حمدودًا ولكنه ذو فع�لية وم�سداقية 

وال�ست�س�رية  ال�ست�سف�ئية  ب�مله�م  للقي�م  توؤهله� 
التي بعثت من اأجله�.

3- منظومة الإخالء ال�سحي ال�سريع: 
يف اأغلب الأوق�ت وبدون �س�بق اإنذار ت�ستجوب العملي�ت الع�سكرية 

واملنظومة الأمنية ط�قة رد �سريـــع وجـــ�هــــزية فورية ت�مة، لذلك 
لبد من وجود منظومة تدخل �سريع متكنه� من ال�ستج�بة الفورية 
لأي طلب تدخل �سحي �سريع، وهذا الفريق وجب دعمه ب�لو�س�ئل 

اللوج�ستية خ��سة اجلوية منه�.
اإن منظومة الإ�سن�د ال�سحي الع�سكري يجب عليه� اأن تكون مرنة 
الع�سكري  ومتك�ملة بدرجة متكنه� من ال�ستج�بة ملتطلب�ت العمل 
اجلودة،  ع�لية  �سحية  خدمة  واإ�سداء  خ�رجه  اأو  امليدان  يف  �سواء 
لذلك وجب اإع�دة هيكلته� ح�سب طريقة ت�سمن دميومته� وحتقيق 

الأهداف املرجوة من اإن�س�ئه�.

د.  نور الدين الهي�صري
ا�صت�صاري انعـــا�ص وتخـــدير

املــــــــــركز الطبـــــــــــــــي

نحو اإن�شاء منظومة �شحية ع�شكرية متكاملة

واحة الطب
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هي ح�له طبية ط�رئة قد تكون مهددة 
جه�ز  توقف  نتيجة  حتدث  للحي�ة، 
الذي  العمل  تنظيم حرارة اجل�سم عن 
الدم�غ،  طريق  عن  عليه  ال�سيطرة  تتم 
حرارة  درجة  ارتف�ع  اىل  يوؤدي  مم� 
اإىل  توؤدي  قد  والتي  الداخلية  اجل�سم 
حدوث �سرر للدم�غ او اإ�س�بة الع�س�ء 
الداخلية احليويه ب�لق�سور ، وقد ت�سل 
درجة حرارة اجل�سم اأكرث من 40 درجة 

مئوية.
اإن �سرب�ت ال�سم�ض غ�لب� م� ي�س�ب به� 
الأ�سخ��ض الذين ل ي�ستطيعون التكيف 

الرطبة،  اأو  الأم�كن احل�رة  الزائد يف  الن�جتة عن اجلهد  مع درج�ت احلرارة 
فعند ارتف�ع درج�ت احلرارة يقوم اجل�سم بعملية تربيد ذاتي عن طريق تبخر 
العرق ، وعند ازدي�د ن�سبة الرطوبة يحدث خلل يف الية التربيد تلك وتفقد العمل 
ب�سكل جيد، مم� يوؤدي اإىل فقدان اجل�سم لكمي�ت من ال�سوائل والأمالح والتي 
اإذا مل يتم تعوي�سه� مب��سره توؤدي اإىل حدوث ا�سطراب يف الدوران وب�لت�يل اإىل 

حدوث ح�لة ت�سبه ال�سدمة.
فقدان مف�جيء  امل�س�ب من  يع�ين  ، حيث  �سريعة احلدوث  ال�سم�ض  اإن �سربة 
للوعي ، م�سحوب� بهبوط ال�سغط النقب��سي و�سرعة و�سعف النب�ض. ويف هذه 
احل�له يكون نقل امل�س�ب اىل مك�ن ب�رد مع الراحة الت�مة وتن�ول ال�سوائل عن 

طريق الفم ك�في� لعدم تطور احل�لة .
ان فقدان ال�سوائل والأمالح ب�سل كبري قد يوؤدي اىل حدوث تقل�س�ت ع�سلية مع 
اأمل �سديد يف الع�سالت تزداد مع مرور الوقت، ويف هذه احل�لة يجب نقل امل�س�ب 

اإىل مك�ن ب�رد واإعط�ئه كمية من امل�ء حتتوي على امللح مع الراحة الت�مة.
يف احل�لت التي يع�ين فيه� امل�س�ب من ارتف�ع يف درجة احلرارة والآم يف الراأ�ض 
اإىل ت�سرف�ت غري  وت�س�رع النب�ض وال�سعور ب�لعط�ض ال�سديد والتعب،ب�ل�س�فة 
عمل  يجب  احل�لت  هذه  ،يف  والوعي   الإدراك  م�ستوى  يف  وا�سطراب  طبيعية 
العن�ية  من  املزيد  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  فورا  امل�س�ب  ونقل  الأولية  ال�سع�ف�ت 

الطبية املتخ�س�سة.
لأ�سعة  التعر�ض  جتنب  يف  تتلخ�ض  ال�سم�ض  �سرب�ت  من  الوق�ية  اإجراءات  اإن 
ال�سم�ض املب��سرة خ��سة اثن�ء الن�س�ط�ت الري��سية العنيفة يف الأجواء الرطبة 
احل�رة ، ب�ل�س�فة اىل تن�ول كمي�ت جيده من ال�سوائل مع الأخذ بعني العتب�ر 
اعط�ء الع�ملني او الأ�سخ��ض املعنيني فرتات متقطعة من الراحة يف اأم�كن ب�ردة 

اأو مظللة بعيدا عن ا�سعة ال�سم�ض املب��سرة.
اأم� ال�سع�ف�ت الأولية يف ح�ل وجود م�س�ب ب�سربة ال�سم�ض فتتمثل بنقل امل�س�ب 
هذه  ،ويف  الإ�سع�ف  بفريق  ال�سم�ض،والت�س�ل  اأ�سعة  عن  بعيدا  ب�رد  مك�ن  اىل 
الأثن�ء يتم تربيد وخف�ض درجة حرارة امل�س�ب ب�إ�ستخدام املروحة مع ر�ض رذاذ 
امل�ء عليه ول ي�سمح ب�إ�ستعم�ل الثلج اأوالكحول لتخفي�ض احلرارة ،كم� يتم خلع 
مالب�سه وجعله يغت�سل ب�مل�ء الب�رد اإذا ك�ن ب��ستط�عته ذلك واإعط�وؤه م�سروب�ت 

ب�رده عن طريق الفم عند ال�ستط�عة حلني و�سول فريق الإ�سع�ف.

بحجم  ال�سغرية  الع�سلة  تلك  هو  القلب 
قب�سة اليد.  هذه الع�سلة ال�سغرية ت�سخ 
دقيقة  كل  الدم  من  لرتات  خم�سة  حوايل 
حيث  انب�س�طه�  و  انقب��سه�  طريق  عن 
هذه   ، القلبية  ال�سم�م�ت  عرب  الدم  مير 
)التي  كهرب�ئية  ب�آلية  تنظم  النقب��س�ت 
طريق  عن  الأمرا�ض  ن�سخ�ض  اأن  ميكن 
القلب  تخطيط  بجه�ز  فع�ليته�  ت�سجيل 

الكهرب�ئي (.
�سربة   100  –  60 القلب  �سرب�ت  عدد 
ب�لدقيقة يف الظروف الطبيعية ، ف�إذا ك�ن 
معدل النب�ض 70 / دقيقة هذا يعني 4200 
�سربة / �س�عة اأو 100800 �سربة / يوم اأو 

37000000 �سربة / �سنة ،عدد ه�ئل . وهذه ال�سرب�ت ت�سخ 70 مللرت من الدم يف 
كل �سربة اأي 5 لرت / دقيقة اأو 300 لرت / �س�عة اأو 7200 لرت / اليوم اأو 2592000 
لرت / �سنة . ل تتعجب من قدرة هذه الع�سلة ال�سغرية فهذا خلق اهلل ، بل وميكن 
لهذا القلب اأن يزيد كمية الدم اإىل 35 لرت / دقيقة اأثن�ء املجهود الع�سلي والري��سي 
اإن لهذه الع�سلة القدرة على ال�ستمرار ب�لنقب��ض والنب�س�ط دون توقف طوال    .
فرتة حي�ة الإن�س�ن ، كذلك جتدد خالي�ه� دائم� لتن��سب تطور و كرب عمر الإن�س�ن ، 
ولكن لتتمكن من النقب��ض والنب�س�ط امل�ستمر والتجدد يجب اأن تروى وتغذى جيدا 
ب�لدم و م�يحويه من اأوك�سجني ومواد مغذية خلالي� القلب . عملية الرتوية هذه ميكن 
اأن تن�سط ب�حلركة والتم�رين الري��سية و اأي�س� بعالج الأمرا�ض التي ميكن اأن توؤثر 
عليه� ك�رتف�ع ال�سغط ال�سري�ين والداء ال�سكري و اأمرا�ض نق�ض الرتوية القلبية ، 

لأن هذه الأمرا�ض وي�س�ف عليه� التدخني والبدانة 
اجلهد  حتمل  على  قدرته�  وعدم  الع�سلة  خمول  اإىل  توؤدي  البدين  الن�س�ط  ونق�ض 
منه�  ومعقدة  ومتنوعة  عديدة  القلب  اأمرا�ض   . ال�سديد  النف�سي  التوتر  اأو  الع�سلي 
م� ي�سيب الع�سلة و منه� م� ي�سيب ال�سم�م�ت القلبية ومنه� م� ي�سيب كهرب�ئية 
القلب وغريه� . الأوىل اأن نهتم ب�لوق�ية من هذه الأمرا�ض قبل حدوثه� ، لذلك يجب 

اأن نعرف عوامل اخلطورة التي توؤدي لالإ�س�بة بهذه الأمرا�ض ، واأهمه� :
تقل  الإقالع عنه  ، وعند  القلب  اإ�س�بة �سرايني  :  فهو ي�س�عف احتم�ل  التدخني   ·

درجة اخلطورة ب�سرعة وتعود للطبيعي خالل ثالث �سنوات .
· اخلمول اجل�سدي :اإن مم�ر�سة الري��سة ب�نتظ�م تخف�ض خطر النوبة القلبية اإىل 
م�ستوى  ترفع   ، الدموية  الدورة  تن�سط   ، القلبية  الع�سلة  تقوي   ، الن�سف  اأو  الثلث 
الكول�سرتول احلميد ، تخف�ض م�ستوى الكول�سرتول اخلبيث و تنق�ض الوزن وب�لت�يل 
والبدن  للقلب  مفيدة  الري��سة  تكون  ولكي  ال�سرايني.  داخل  الدهون  تراكم  تنق�ض 
ب�سكل ع�م يجب اأن مت�ر�ض ب�نتظ�م وين�سح بثالثني دقيقة يف اليوم خم�سة اأي�م يف 
الأ�سبوع حتى حتقق النت�ئج املطلوبة . اأي�س� يجب التعود على ترك ال�سي�رة والتلف�ز 
امل�سعد  ت�ستخدم  ل   ( البدنية  الرتفيهية  والأن�سطة  امل�سي  امل�ستط�ع ومم�ر�سة  قدر 
تتكلم  واأنت  حترك   ، املق�سود  مك�نك  عن  بعيدا  �سي�رتك  اركن   ، الدرج  ا�سعد  و 

ب�له�تف ، قم ببع�ض اأعم�ل املنزل ، و العب مع الأطف�ل يف احلديقة .
اإن زي�دة الوزن اأكرث من 20 % من الوزن املث�يل تزيد خطورة الإ�س�بة  البدانة :   ·

ب�أمرا�ض القلب وارتف�ع �سغط الدم و مر�ض ال�سكر و غريه�.
· ارتف�ع كول�سرتول الدم .

· ارتف�ع �سغط الدم .
اأنواعه�  بجميع  الري��سة  اإن  اأخريا: 
حتى  و  ال�سليمة  القلب  ع�سلة  تقوي 
املري�سة )ا�ست�س�رة الطبيب ملدى ونوع 
 ) املري�سة  للقلوب  املن��سب  الري��سة 
يف  القلب  اأمرا�ض  ظهور  من  تقلل  و 

امل�ستقبل .

الدكتور خالد تركي الغزاوي
 )ا�صت�صاري طب الأ�صره(

�شربة ال�شم�س

د.  بدر الدين ال�صباعي
اخت�صا�صي اأمرا�ص القلب

القلب! الع�شلة التي ل تتعب
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عوامل  اأو  وراثية  اأمرا�ض  نتيجة  الن�س�ن  مير�ض 
فيزي�ئية اأو كيمي�ئية و الأمرا�ض املعدية.

نتيجة  الإن�س�ن  اأمرا�ض ت�سيب  املعدية :  الأمرا�ص 
ب�مليكرو�سكوب  اإل  ترى  ل  دقيقة  بك�ئن�ت  عدوى 
الفري�س�ت،  البكتريي�،  مثل  ميكروب�ت  ت�سمى 

الطفيلي�ت والديدان.
وتك�ثر  للج�سم  ميكروب  دخل  اإذا  حتدث  العدوى: 

بداخله.

تاريخ الأمرا�ض املعدية:
على مدار الت�ريخ الن�س�ين ت�سكل الأمرا�ض املعدية 

�سبب� رئي�سي� من اأ�سب�ب مر�ض الإن�س�ن وموته.
عهد  منذ  ق�تال  مر�س�  ك�نت  العدوى  ان  ثبت  فقد 
و�سلل  املالري�  واأن  ال�سني  ويف  م�سر  يف  الفراعنة 
وقد  الت�ريخ.  قبل  م�  ع�سور  منذ  موجوده  الأطف�ل 
مليون   20 حوايل  الأ�سود(  املوت   ( الط�عون  قتل 
 1918 �سنة  وفى   ، ع�سر  الرابع  القرن  فى  اإن�س�ن 
الإيدز  واأن  ان�س�ن  النفلونزا حوايل 50 مليون  قتلت 
قتل اأكرث من 20 مليون اإن�س�ن واأن الفريو�ض الكبدي 

)ب( يقتل مليون اإن�س�ن �سنوي�.
املعدية  الأمرا�ض  ب�سبب  الع�مل  يف  الوفي�ت  ثلث  و 

ون�سف وفي�ت الأطف�ل ب�سبب الأمرا�ض املعدية.
بني  من  اأن  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  �سجلت  وقد 
املعدية   الأمرا�ض  �سكلت  للوف�ة  اأ�سب�ب  اكرث10 
والدرن  واملالري�  الإيدز   واأهمه�  منه�  خم�سة 

وامرا�ض اجله�ز التنف�سي و�سلل الأطف�ل.

الأمرا�ض املعدية تنق�شم ح�شب الآتي : 
1-   اجلغرافيا : اإىل 

يف  احلدوث  دائمة   endemic متوطنه  اأ.اأمرا�ض   
منطقة جغرافية حمددة .

نط�ق  اأو  ن�س�ط  بتغري   epidemic وب�ئية   ب.اأمرا�ض 
املر�ض اجلغرايف اأو ظهور اأمرا�ض جديدة .

ج. اأمرا�ض وب�ئية ع�ملية ) pandemic(  ت�سيب ن�سبة 
من �سك�ن الع�مل يف ق�رات خمتلفة .

2.   ح�صب م�صبب املر�ص اإىل :

- بكتريية  ) bacteria(– تيفود . درن .
- فريو�سية  ) viral(– اللته�ب الكبدي . الإيدز .
- بروتوزوية ) protozoal( ) اميب� – ومالري� ( .

- فطرية ) fungal( – تيني� .
 . ا�سك�ر�ض   . بله�ر�سي�   –)helminthic  ( ديدان   -

الدبو�سية .
3-   مدة الإ�صابة 

ب�سرعة  م�س�ره�  ويجري  حتدث   )  acute  ( ح�دة  اأ. 
اأقل من اأ�سبوعني اإىل ثالثه اأ�س�بيع .

ب. مزمنة ) chronic(   ت�سري ببطء ولي�ست �سديدة 
يف اأعرا�سه� وت�ستمر ملدة طويلة 

بع�ض  يف  اأعرا�سه�  لتظهر   )latent( ك�منة  ت. 
مراحل املر�ض .

4-   انت�صار املر�ص يف اجل�صم :
اللوز  الته�ب  مثل   :)  local  ( املك�ن  حمددة  اأ. 

واخلراريج والنك�ف .
عموم  ت�سيب   :  )  systemic  ( اجل�سم  يف  ع�مة  ب. 
اجل�سم وينت�سر امليكروب عن طريق الدم اأو مكون�ته.

5-   ح�لة املري�ض ب�دئة ) primary ( :حدوث مر�ض 
يف �سخ�ض ك�ن �سليم� قبل ذلك .

حدوث مر�ض ث�نوي يف مري�ض   :)secondary ( ث�نوية
�سعفت من�عته تتيجة اإ�س�بتة مبر�ض ب�دئ )مر�ض 

فوق  مر�ض(

طرق انتقال العدوى
1. مبا�صرة :

اأ. تالم�ض اجللد للجد -  هريب�ض
 - املخ�طي   للغ�س�ء  املخ�طي  الغ�س�ء  تالم�ض  ب. 

الأمرا�ض اجلن�سية.
جـ.  من خالل امل�سيمة – توك�سو بالزم� .

د. من خالل العط�ض والكحة – النفلونزا . 
2. غري مبا�صر :

اأ.    عن طريق الطع�م – التيفود .
E . A  ب. عن طريق املي�ه – اللته�ب الكبدي

جـ. عن طريق ح�سرة ن�قلة – املالري� .
د. عن طريق الهواء – اجلدري .

العوامل التي توؤثر يف نقل الأمرا�ض املعدية:
البيئة، امليكروب، املن�خ، قدرته على العدوى،ال�سكن، 
النط�ق  الإن�س�ن،  وقتل  املر�ض  اإحداث  على  قدرته 
ظروف  املن�عة،  جه�ز  تنبيه  على  قدرته  اجلغرايف، 
تغيريه�،  اأو  امليكروب  من�عة  من�طق  ثب�ت  العمل، 
�سحة الهواء والتدخني،  قدرته على مق�ومة العوامل 

البيئية، الإن�س�ن.
- عمره ، جن�سه ، ا�ستعداده الوراثي ، �سلوكة ، ح�لة 
تغذيته ، ح�لتة ال�سحية ، ال�سغوط الع�سبية، رحالت 
،ا�ستخدام  والغ�ب�ت  ال�سف�ري  رحالت   ، الطريان 

الأدوية املثبطة للمن�عة وامل�س�دات احليوية .
تقليل انت�س�ر الأمرا�ض املعدية :

للميكروب�ت   املن�عة  جه�ز  تنبه   (  : التطعيم�ت   -
وحتفزه للق�س�ء عليه قبل التعر�ض للعدوى .

اأو  امليكروب�ت  تقتل  التي  الأدوية  املر�سى:  عالج   -
توقف تك�ثره�.

- النظ�فة ال�سخ�سية وال�سلوك ال�سحي : ملنع انتق�ل 
العدوى 

- احلم�ية من احل�سرات والبعو�ض :  الن�قلة للعدوى.
- احلجر ال�سحي  :  ) حجز امل�س�بني حتى تنق�سي 

فرتة العدوي ( .

ال�صتاذ الدكتور / يا�صر �صاهني 
اخت�صا�صى اجلهاز اله�صمى والأمرا�ص 

املعدية

الأم�����������را�س املعدي�������������ة

واحة الطب
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خل��������ع مف�ش�������ل  الكت���������ف

بني  مرونة  الأكرث  املف�سل  الكتف  مف�سل  يعترب 
املدى  ذو  املف�سل  واأي�سً�  الب�سري،  اجل�سم  مف��سل 
ب�أكرب درجة  الوا�سع من حيث احلركة، كونه ي�سمح 
وقد  الإن�س�ن  ج�سم  يف  احلركة  درج�ت  من  ممكنة 
اكت�سب مف�سل الكتف هذه املرونة من تكوينه الفريد 
طبق. على  تتحرك  كرة  �سكل  �سكله  يف  ي�سبه   الذي 

ولكن هذه املرونة هي على ح�س�ب ا�ستقرار املف�سل 
خ��سة  للخلع،  عر�سة  املف��سل  اأكرث  اأي�س�  فهو 
الكتف  مف�سل  خلع  ويحدث  الري��سيني.  عند 
لعظمة  ال�سكل  كروي  العظمة  راأ�ض  يتحرك  عندم� 
ينخلع  وقد  فيه.  يرقد  الذي  التجويف  من  الع�سد 
وع�دة  �سيوع�(،  الأكرث  )وهو  لالأم�م  اإم�  الكتف 
على  اأو  الكتف  على  الوقوع  ب�سبب  ذلك  يكون  م� 
للخلف،  الكتف  ينخلع  وقد  مفرود.  وهو  الذراع 
من  ل�سدمة  الكتف  تعر�ست  اإذا  يحدث  م�  وهو 
متزق  يف  ال�سديد  اخللع  يت�سبب  وقد  الأم�م. 
للكتف. املدعمة  الأوت�ر  اأو  الأربطة  اأو   الع�سالت 

وتت�ألف جمموعة الع�سالت املحيطة مبف�سل الكتف 
 Shoulderمن اأربع ع�سالت متتد من لوح الكتف
وهي:   Humerus الع�سد  عظم  اإىل   blade
 ،Supraspinatus ال�سوكية  فوق  الع�سلة 
 ،Infraspinutusال�سوكية حتت  الع�سلة 
 ،Teres minor ال�سغرية  املدورة  الع�سلة 
 ،Subscapularisاللوحية حتت  الع�سلة 
تثبيت  على  الع�سالت  هذه  تعمل  مب�سط  وب�سكل 
الع�سد،  اإىل تدوير عظم  ب�لإ�س�فة  الكتف،  مف�سل 
الع�سالت  هذه  اإحدى  وظيفة  اختالل  ح�ل  ويف 
وا�سح. ب�سكل  ووظيفته  الكتف  حركة   تت�أثر 

اأ�سب�ب خلع مف�سل الكتف يقول الدكتور  اأهم  وعن 
العظ�م  جراحة  ا�ست�س�ري  �سم�ن،  عدن�ن  طه 
فهد  امللك  مب�ست�سفى  املالعب  واإ�س�ب�ت  واملف��سل 
غري  اأو  للمف�سل  املب��سرة  الإ�س�بة  اإنه�  بجدة، 

اخللع  ويعرف  الع�سد،  عظمة  ك�إ�س�بة  املب��سرة 
اأحد  اإىل  الع�سد  اإزاحة عظمة  ب�أنه  الكتف  مبف�سل 
من  ال�سفلية  اأو  اخللفية  اأو  الأم�مية  الجت�ه�ت 
اأح�دي  اإم�  املف�سل، مم� يجعل خلع مف�سل الكتف 
لالأم�م  اخللع  يكون  ك�أن  اجله�ت،  متعدد  اأو  اجلهة 
تلف  ح�لت  يف  وذلك  املف�سل،  نف�ض  يف  للخلف  او 
)الغالف  املف�سل  ملحفظة  املكونة  املرنة  الألي�ف 
األي�ف  من  يتكون  ن�سيج  وهو  للمف�سل  اخل�رجي 
الع�سد  لعظمة  ي�سمح  مم�  مرنة(  وغري  مرنة 
ب�لتحرك خ�رج نط�ق املف�سل، وقد يكون اخللع يف 
اأن  ي�ستطيع  املري�ض  اأن  اإرادي� مبعنى  هذه احل�لت 
يخلع مف�سل الكتف ويرجعه بحرك�ت معينة وبدون 
اأن  ب�لذكر  واجلدير  الأمل.  من  قليلة  بدرجة  اأو  اأمل 
حدوث�. اأقل  الكتف  مف�سل  خلع  من  النوع   هذا 

مف�سل  خلع  هو  واأهمية  حدوث�  الأكرث  النوع  اأم� 
عن  ينتج  لأنه  الالاإرادي  املتكرر  الأم�مي  الكتف 
يف  وحتديدا  الأمل  من  كثريا  وي�سبب  اإ�س�بة، 
يف  املف�سل  ب�إرج�ع  اإل  يزول  ل  املف�سل  حركة 
الطرف  ذراع  �سد  بوا�سطة  وذلك  امل�ست�سفى، 
واأدوية  اإعط�ء املري�ض م�سكن�ت لالأمل  امل�س�ب بعد 
امل�س�ب  الطرف  يو�سع  ثم  الع�سالت،  لإرخ�ء 
احلركة  من  املف�سل  متنع  ح�فظة  اأو  �سم�د  يف 
اأربعة  اأو  ثالثة  بني  ترتاوح  الوقت  من  لفرتة 
الطبيعي. العالج  من  لفرتة  بعده�  يحت�ج   اأ�س�بيع 

املف�سل  وخلع  اأمل  فيه�  يتكرر  مرة  كل  ويف 
وكذلك  الت�لية  للمرة  �سهولة  اأكرث  اخللع  يجعل 
نتيجة  اخللع  يكون  وب�لت�يل  املف�سل  اإرج�ع 
النوم. اأثن�ء  اأو  الثي�ب  كلب�ض  طبيعية   حرك�ت 

الكتف  مبف�سل  املتكرر  اخللع  ت�سخي�ض  ويتم 
اأدق  ولكن  ال�سينية  والأ�سعة  ال�سريري  ب�لفح�ض 
املغن�طي�سي. الرنني  اأ�سعة  هي  الت�سخي�ض   اأدوات 

نوع  ح�سب  الكتف  مف�سل  خلع  عالج  ينق�سم 
اجلهة  اأح�دي  متكررا  اخللع  ك�ن  ف�إذا  اخللع 
هي  للعالج  طريقة  اأف�سل  ف�إن  اإ�س�بة  عن  ن�جت� 
حديثة  طرق  اإىل  الأطب�ء  تو�سل  وقد  اجلراحة، 
املنظ�ر. بوا�سطة  الكتف  مف�سل  خلع   لعالج 

اأم� اإذا ك�ن اخللع متكررا متعدد اجلهة غري ن�جت عن 
اإ�س�بة وقد يكون ب�لكتفني يف نف�ض الوقت ف�إن العالج 
مرحلة  للكتف  الدوارة  الع�سالت  وتقوية  الطبيعي 
 مهمة للعالج يجب ا�ستنف�ده� قبل اللجوء للجراحة.

التي  املهمة  الأمرا�ض  من  الكتف  خلع  ويعترب 
ت�سيب مف�سل الكتف وهي حتت�ج اإىل جراح عظ�م 

متخ�س�ض يف هذا املج�ل.

65كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية - جملة الكلية
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اإ�صت�صاري جراحة العظام واملفا�صل



عين على الكلية

  �ســـيفن� مـــن الدك�ترة الذيـــن لهم ب�ع طويـــل يف املج�ل 
المني واملج�ل الأك�دميي ، ميتلك َالي�ت رجل ال�ســـرطة 
الع�سري املوؤهل ب�لعلم ، ح�سل علي درجة الدكتوراة يف 
الق�نـــون من ج�معة الق�هـــرة ، واأ�ســـ�ض نظرية ع�مة يف 
جم�ل اجلرمية الدولية ، ب�لإ�ســـ�فة اإىل رتبته ال�سرطية 
فهو ع�سو هيئة التدري�ض بكلية ال�سرطة امل�سرية منذ ع�م 
1991 حتى انتق�له اإىل كلية اأحمد بن حممد الع�ســـكرية 

ك�أ�ست�ذ م�س�رك يف الق�نون �سعبة العلوم ال�سرطية .
نتعرف علي �صخ�صك الكرمي؟ اأن  • نود 

اأول اأ�سكرك علي هذة املقدمة العظيمة ا�سمي ب�لك�مل / 
اأحمـــد عبـــد احلميد الرف�عي ، ت�ريـــخ امليالد  4 / 12 / 
1966 ، ومتزوج ويل ولد وبنت�ن .ح��ســـل علي الدكتوراه 
من ج�معة الق�هرة  يف الق�نون اجلن�ئي عملت يف جم�ل 
الأمـــن العـــ�م ملـــدة اأربـــع �ســـنوات وانتقلت كع�ســـو هيئة 
تدري�ـــض يف كلية ال�ســـرطة امل�ســـرية ، ثـــم املكتب الفني 
مل�ســـ�عد اأول وزيـــر الداخلية وكنـــت اأول م�ســـئول بوزارة 
الداخلية امل�ســـرية عـــن مركز لتلقى �ســـك�وي املواطنني 

من وزارة الداخلية .
ايل  انتقالك  ثم  الع�صكري  املجال  �صبب دخولك  • ما 

املجال الأكادميي؟ .
والـــدي ك�ن لـــواء �ســـرطة وك�ن يل ثالثـــة اأ�ســـق�ء كلهم 
�سب�ط �سرطة ، ا�ست�سهد منهم اإثن�ن برتبة عقيد  ب�سبب 
واأثن�ء العمل وك�ن ذلك �ســـبب قوي ان ا�ســـتكمل امل�سرية 
يف املجـــ�ل الأمني . اأمـــ� انتق�يل اإيل املجـــ�ل الأك�دميي 
وح�ســـويل علي الدكتوراه ك�نت رغبة والدتي رحمه� اهلل 

ب�لإ�س�فة اإىل ت�سجيع زوجتي .
هي طبيعة عملك ال�صابقة؟ . • ما 

يف بدايـــة حي�تـــي عملت يف جمـــ�ل الأمن العـــ�م وتعلمت 
مب�دئ ه�مة جدا ان�سح به� �سب�ط امل�ستقبل وهي ال�سرت 
بقدر الإمك�ن علي ال�سخ�ض حتي ولو ك�ن متهمً�  ، وال�سرت 
علي اأ�ســـرتة واملح�فظة علي �سمعته�. لأنه قد يكون برئيً� 
من التهمة املن�سوبة اإليه ، ب�لإ�س�فة اإىل ال�سرت يف ح�لت 
القب�ـــض والتفتي�ض . خ��ســـة تفتي�ض املنـــ�زل . ومن اأهم 
املحطـــ�ت يف حي�تـــي العملية اأنني كنت اأول م�ســـئول عن 
مركز بوزارة الداخلية لتلقي �سك�وي املواطنني وفح�سه� 
والرد عليه� خالل 48 �س�عة وك�ن حتت اإ�سراف م�س�عد 
اأول الوزير �سخ�ســـي� واأي�س� وزير الداخلية . وقد اأعطي 

يل هذا املركز التقرب من م�ســـ�كل الن��ض الق�نونية مم� 
زادين خـــربة كبرية يف املج�ل الأمني واأي�ســـ� الأك�دميي 
، لأن التدري�ـــض ب�لتطبيق العملي والق�ســـ�ي� الواقعية هو 

الأف�سل يف تو�سيل املعلومة .
• ومـــا هـــي طبيعـــة عملـــك احلاليـــة بكليـــة اأحمـــد بن 

حممد الع�صكرية؟
ح�لي� اأ�ســـت�ذ م�ســـ�رك الق�نـــون اجلن�ئي ب�ســـعبة العلوم 
ال�ســـرطية ب�لكلية واأقوم بتدري�ـــض مقرر القوانني املكملة 
، ويل العديـــد من املوؤلف�ت الق�نونية منه� ق�نون اخلدمة 
الع�ســـكرية ، وق�نـــون املوؤ�س�ســـ�ت العق�بية والإ�ســـالحية 
وق�نون الأ�ســـلحة والذخ�ئر وق�نون املرور ب�لإ�ســـ�فة اإىل 
الأبح�ث العلمية املُحكمة ومن اأهمه� اجراءات التق��سي 
املع��ســـرة اأمـــ�م املح�كـــم القطريـــة . هـــذا اإيل ج�نـــب 
اإ�ســـرايف علـــي التدريبـــ�ت اخل�رجيـــة العملية ملر�ســـحي 

ال�سرطة يف الأم�كن الأمنية املختلفة .
• بوجـــة عـــام مـــا هـــي انطباعاتك عـــن نظام الدرا�صـــة 

بالكلية؟
الكلية به� ثالثة اأنواع من الدرا�سة

اأول : الدرا�ســـة الأك�دميية وهي علي م�ستوى من الكف�ءة 
من حيث القوة الب�سرية ) اأع�س�ء هيئة التدري�ض برئ��سة 
املتميز / الأ�ســـت�ذ الدكتور خ�لد اخل�طر عميد ال�ســـوؤون 

الأك�دميية.
ث�ني� الدرا�سة الع�سكرية وهي املوكول اإليه� تنفيذ ثالثني 
�س�عة معتمدة واملكملة لبك�لوريو�ض اي�س� يتوىل تدري�سه� 

دك�ترة اأكف�ء من  الن�حية العملية والنظرية واأن� اأت�سرف 
اأن اأ�س�رك معهم هذا البن�ء العظيم.

ث�لثـــ� التدريب�ت والتم�رين داخـــل الدوله وخ�رجه� وهي 
يف تطـــور م�ســـتمر ملواجهة كل م� هو جديـــد فى مك�فحة 
اجلرميـــة  ، وهي تعترب فريدة غري موجـــودة يف اأي كلية 
ع�ســـكرية ومن اأهم الفرق والتم�رين التي يح�سل عليه� 
املر�سح فرقة ال�س�عقة ، القفز املظلي ، القرار احل��سم 

، ومترين كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية .
اأحمـــد بن حممد  • مـــا هـــي روؤيتـــك للماأمـــول لكلية 

الع�صكرية؟
ان اأهم م� مييز الكلية اأنه� جتمع كل قي�دات امل�ستقبل من 
القوات امل�سلحة وال�سرطة واأمن الدولة وخلوي� واحلر�ض 
الأمـــريي يف مـــك�ن واحـــد ملـــدة اأكرث مـــن اأربع �ســـنوات 
ويتم تدريبهـــم علي مواجهة الأزمـــ�ت والكوارث وكيفية 
العمـــل امل�ســـرتك يف احليـــ�ة العملية وقد �ســـ�هدت ذلك 
بنف�ســـي ع�م 2009 اأثن�ء موؤمتـــر القمة العربية ب�لدوحة 
ومـــدى الن�ســـج�م والتف�هم والتك�مل بني ال�ســـب�ط من 
كل اجلهـــ�ت ، وك�ن الف�ســـل يرجع اإيل م�ســـنع الرج�ل 
كليـــة اأحمد بن حممد الع�ســـكرية.  لذا اأط�لب ا�ســـتمرار 
التدريب�ت امل�سرتكة بني كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية 
وكلية ال�ســـرطة القطريـــة من اأجل تخريج ق�ئد �ســـ�بط 

مت�سلح ب�سالح العلم واملعرفة . 
وكلمتـــي الأخرية ت�أكيد كل ال�ســـكر لقي�دة الكلية وعم�دة 
ال�ســـئون الأك�دمييـــة لإت�حـــة الفر�ســـة يل للتوا�ســـل مع 

الزمالء عرب ن�فذتكم ) جملة الكلية ( .

الدكتور / اأحمد الرفاعي- �شعبة العلوم ال�شرطية
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هـــذا اللقـــاء نرجـــو اأن تعطينـــا نبـــذة  م�صـــتهل  • يف 
خمت�صرة عن �صخ�صك الكرمي؟

ا�ســـمي د. فوؤاد �ســـه�ب ال�ســـي�ب ولدت عـــ�م 1974 يف 
بلـــدة ال�ســـريح يف حم�فظـــة اإربـــد والتي اأعتـــز كثريًا 
ب�نتم�ئـــي اإليهـــ�، فهـــي بلـــدة م�ســـهورة بكـــرثة اأعداد 
املتعلمني واحتوائه� على عـــدد من النخب الجتم�عية 
وال�سي��سية الأردنية. ح�سلت على بك�لوريو�ض احلقوق 
من ج�معـــة الريموك ع�م 1997، ثم ذهبت للدرا�ســـة 
يف فرن�س� فدر�ســـت اللغة الفرن�ســـية ثم حت�سلت على 
م�ج�ســـتري الق�نـــون عـــ�م 2001 من ج�معـــة غرونوبل 
نف�ـــض  مـــن  وحت�ســـلت   ،)GRENOBLE II( الث�نيـــة 
اجل�معـــة اأي�ســـ� علـــى الدكتـــوراه عـــ�م 2012 بتقدير 
"م�سرف جدًا مع التهنئة" ب�إجم�ع اللجنة، وهو اأعلى 

تقدير ميكن منحه.
القيـــم  مـــن  جمموعـــة  اإن�صـــان  لـــكل  اأن  �صـــك  ل   •
قيـــم  اأهـــم  هـــي  فمـــا  بهـــا،  يوؤمـــن  التـــي  واملعتقـــدات 

ومعتقدات الدكتور فوؤاد؟
يقول اهلل �ســـبح�نه وتع�ىل " ي�أيه� الن��ض اإن� خلقن�كم 
مـــن ذكر واأنثى وجعلن�كم �ســـعوبً� وقب�ئـــل لتع�رفوا اإن 
اأكرمكـــم عنـــد اهلل اأتق�كم اإن اهلل عليـــم خبري ". فال 
اأعتقد اأن هن�ك قيمة اأف�ســـل من تقـــوى اهلل واحرتام 
الآخريـــن مهمـــ� ك�نـــت دي�ن�تهـــم اأو معتقداتهـــم لأن 
ح�ســـن مع�ملة الن��ض من اأ�ســـول الديـــن. واأعتقد اأين 
مت�أثـــر كثـــريًا بوالدي، فهـــو دكتور يف الت�ريـــخ العربي 
والإ�ســـالمي و�ســـبعني ب�لكثري من قيم الفخـــر والثقة 

ب�أمتن� الإ�سالمية.
• هـــل ي�صـــتطيع الدكتـــور فوؤاد ال�صـــياب الف�صـــل بني 
�صـــوؤون عمله وحياته الأ�صـــرية يف ظل تعدد م�صـــاغله 

ومهامه؟ 
كمـــ� هـــو معلـــوم ف�ملدر�ض اجل�معـــي يتبعـــه عمله اإىل 
املنزل، فهو بح�جة اإىل اإعداد املح��ســـرات والأبح�ث 
وتقييـــم الطلبـــة، ولهذا لي�ض من ال�ســـهل الف�ســـل بني 
حي�تي العملية وحي�تي الأ�سرية. ولكني ل اأجد يف ذلك 
غ�س��سة، فكل منهم� مكمل لالآخر، واأعتقد ج�زمً� اأن 

دع�ء والدتي هو �سر جن�حي وتوفيقي. 
• هـــل �صـــبق لـــك زيـــارة دولـــة قطـــر؟ وما هـــي اأهم 

انطباعاتك عن الدولة وال�صعب القطري؟
 هذه املرة الأوىل التي اأزور فيه� دولة قطر، واأن� �سعيد 
جـــدًا بذلـــك. واأرى اأن الدولـــة القطريـــة، ب�لرغم من 
حداثة ن�ســـ�أته�، ت�ســـري يف خطى مت�س�رعة نحو التقدم 

والزدهـــ�ر، ومن الوا�ســـح اأن اأمري الدولـــة وقي�داته� 
قـــد اتخذت من العلم �ســـبياًل اأ�س��ســـيً� لتقـــدم الدولة 
ورفعتهـــ�، ولي�ـــض اأدل على ذلك من م�ســـروع موؤ�س�ســـة 
قطـــر ومـــ� يتفـــرع عنـــه مـــن موؤ�س�ســـ�ت. اأم� ال�ســـعب 
القطـــري، فقد اأ�ســـبحت لـــه يف قلبي مك�نة خ��ســـة، 
فهم يتمتعون ب�أخالق نبيلة و�ســـيم عربية اأ�سيلة. ومن 
البديهي اأن ال�سعب القطري متم�سك بدينه الإ�سالمي 
وفخـــور بح�ســـ�رته العربيـــة والإ�ســـالمية ويرغـــب يف 

املح�فظة على هذه املكت�سب�ت.
انطباعاتـــك عن كليـــة اأحمـــد بن حممد  اأهـــم  • مـــ� 

الع�صكرية وعن طالبها؟
اأقول اإنه �سرف يل عظيم اأن اأعمل يف هذه الكلية ذات 
الإمك�نـــ�ت املمت�زة، فعلـــى ال�ســـعيد التعليمي، يتمتع 
الطالب ب�إمك�ن�ت ممت�زة من ق�ع�ت جمهزة ب�أحدث 
الو�ســـ�ئل التعليمية ومن�هج درا�سية ممت�زة يقوم على 
اإعدادهـــ� نخبة من الأ�ســـ�تذة ذوي خربات متميزة يف 
التعليـــم اجل�معي. وعلـــى ال�ســـعيد الأك�دميي، تتميز 
الكليـــة ب�إحي�ء عـــدد وافر من النـــدوات الأك�دميية يف 
خمتلف التخ�س�ســـ�ت مم� يفتح جم�ًل رائعً� للتعرف 
علـــى خمتلف �ســـنوف املعرفة والتحفيز علـــى التع�ون 
املثمر بـــني خمتلف الفـــروع الأك�دميية. من الوا�ســـح 
اأن الكليـــة تتمتـــع بخـــربات وا�ســـعة يف جمـــ�ل التعليم 
الأك�دميـــي بف�ســـل اإخال�ـــض الق�ئمني علـــى جن�حه� 
ومتييزه� يف اق�مة ج�سور من التع�ون مع كلي�ت عريقة 
يف هـــذا املج�ل. واإ�ســـ�فة لالهتم�م بتوفري ن�ســـ�ط�ت 
ترفيهيـــة لأع�ســـ�ء الهيئة التدري�ســـية، العمـــل ب�لكلية 
مريـــح حيـــث يتوفـــر الوقـــت الـــك�يف لإعـــداد الربامج 
التعليميـــة والـــذي يتم بـــروح الفريـــق الواحد بف�ســـل 

القي�دة احلكيمة واحل�زمة للدكتور خ�لد اخل�طر.
• هـــل تعتقـــد اأن التعليـــم يف الكليـــات الع�صـــكرية لـــه 

خ�صو�صيات؟
فـــروح  ملمو�ســـة،  هنـــ�ك خ�سو�ســـي�ت  ت�أكيـــد  بـــكل 
الن�ســـب�ط تكون اأعلى بكثري منهـــ� يف الكلي�ت املدنية 
كمـــ� اأن لـــدى الطـــالب رغبة للتعلـــم وقوة دفـــع ذاتي 
جتعـــل من تف�علهم داخل الق�ع�ت التعليمية ذا طبيعة 
خ��ســـة. ول اأقول اإن هن�ك �سعوب�ت يف تدري�ض الطلبة 
الع�سكريني واإمن� من املفرو�ض اأن يكون هن�ك اأ�س�ليب 
خ��سة يف هذا املج�ل. فمن جهة، يخ�سع الطلبة لنظ�م 
تدريب ق��سي يف اجل�نب الع�سكري، مع م� يطلب منهم 
من �سرورة حتقيق م�ستوى م�س�ًو ورمب� اأف�سل من طلبة 

اجل�معـــ�ت املدنية، وهـــذا الأمر يفر�ـــض على املدر�ض 
بذل جمهود اإ�ســـ�يف كم� يفر�ض على الطلبة تروي�ســـً� 
دائمـــً� للنف�ض على املث�برة يف تنفيـــذ الواجب�ت امللق�ة 
علـــى ع�تقهم. ومن جهـــة اأخرى، �ســـحيح اأن املحتوى 
التعليمـــي ملـــواد الق�نون ث�بت يف اأغلـــب الأحوال اإل اأن 
الطلبـــة الع�ســـكريني كثريًا مـــ� يركزون علـــى اجل�نب 
العملـــي والتطبيقي اأكرث من اجل�نب الفل�ســـفي، وهذا 
اأمر طبيعي بحكم تكوينهم الع�ســـكري. وب�عتق�دي اأن 
هـــذه فر�ســـة يل ولغريي للبحث يف مو�ســـوع اأ�ســـ�ليب 
تدري�ض الطلبة الع�سكريني، واأك�د اأجزم اأن الب�حث يف 
هذا املج�ل لن يعدم التو�سل اإىل اأفك�ر مميزة يف هذا 

امل�سم�ر وهو م� ي�س�عد للرقي مب�ستوى الكلية.
الهوايات التي متار�صها يف وقت فراغك؟ هي  • ما 

خالل الأ�ســـبوع لي�ض لدي وقت فراغ ك�يًف، ولكني اأميل 
للقراءة ب�للغة الإجنليزية فهي لغة جميلة وجذابة. اأم� 
عطلة نه�ية الأ�ســـبوع فهي ملك للوالدين، وبيت الأهل 
كم� هو ح�ل كل الأردنيني حمطة �ســـ�خبة ل�ستن�ســـ�ق 
عبـــق ذكريـــ�ت الآبـــ�ء وللحديـــث عـــن اأحـــوال الأبن�ء 

والأحف�د.
اأخرية حتب اأن تختم بها حوارنا؟ كلمة  من  • هل 

ك�ن وجـــودي ك�أ�ســـت�ذ زائـــر يف كلية اأحمـــد بن حممد 
الع�سكرية فر�سة �س�نحة للتعرف على الأخالق النبيلة 
لل�سعب القطري ولتعميق جذور املحبة املو�سولة.  وهي 
اأي�ســـ� من��سبة ثمينة لبن�ء اأوا�ســـر املعرفة واملحبة مع 
اإخـــوة لنـــ� من خمتلـــف البـــالد العربية. ولـــن يفوتني 
يف هـــذا املقـــ�م اإل اأن اأتوجه ب�ل�ســـكر اخل�ل�ض لعميد 
ال�ســـوؤون الأك�دميية الدكتور خ�لد اخل�طر فهو اإن�س�ن 
فريد يف ان�ســـي�به الروحي ورقي تع�مله على امل�ســـتوى 
الإن�ســـ�ين والأك�دميي، واأي�ســـ� ب�لمتن�ن لرئي�ض ق�سم 
الق�نـــون الدكتـــور جمـــ�ل الن�ســـ�ر، ل�ســـف�ته النبيلـــة 
واهتم�مـــه ب�إعـــالء مك�نـــة الق�ســـم وبـــث روح البنـــ�ء 

والتطوير.

د. فــوؤاد �صهاب ال�صياب

انطباعات اأ�شتاذ زائر
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ل اأخفـــي عليـــك ـ عزيزي الق�رئ ـ م� �ســـعرت به من 
�ســـع�دة، عندم� اّت�ســـل بي الّدكتور الف��ســـل جم�ل 
الّن�ّســـ�ر، رئي�ض ق�ســـم الق�نون، لكي اأتوىّل الّتدري�ض 
بكلّية اأحمد بن حممد الع�ســـكرية بدولة قطر، خالل 
ـــيفي ل�ســـنة 2014؛ قلت يف نف�سي: "مَل  الف�سل ال�سّ
ل، فع�ســـى اأن ذلـــك يعّرفنـــي على م� هـــي عليه هذه 
الّدولـــة الفتّيـــة من نه�ســـة..."؛ واأن� اّلـــذي م� اأعلم 
عنه� �ســـوى م� عّلمتني قراءاتي )اّلتي تبقى �سطحية 
يف جممله�( ورمّب� البع�ض من الإعالم املتن�ق�ض... 
وعندم� ح�سل التف�ق بينن� على ذلك، اأخذ اخلوف 
والّتوّج�ض ي�أخذان م�أخذ م� كنت اأ�سعر به من غبطة؛ 
"ي� اإلهي، كيف اأ�ستطيع ـ يف مثل هذه ال�ّسّن املتقّدمة 
ـ اأن اأغـــ�در زوجتي واأبن�ئي، واأن اأعي�ض الغربة، مبثل 
م� ع�ســـته� منذ ثالثني �ســـنة خلت؟ ف�لّتجربة لي�ست 
ب�لي�ســـرية واأنـــ� اّلذي ذقـــت ويالته� يف ال�ّســـ�بق...؛ 
ورمّب� ك�ن الّدكتور جم�ل الّن�ّســـ�ر �ســـ�عرا مبخ�ويف، 
ـ  يوؤّكـــد يَل واأّنني  فـــراحـ  يف كّل اإر�ســـ�لية يبعثهـــ� اإيلَّ
لـــن اأجـــد  بـــ�إذن اهلل  اإل م� ُير�ســـيني؛ وهـــو م� ك�ن 
يهـــّدئ مـــن روعـــي؛ مبثـــل اإر�ســـ�لّي�ت ال�ســـّيد عميد 
ال�ّسوؤون الأك�دميية: الّدكتور الف��سل خ�لد اخل�طر، 
واّلتـــي كنت اأجد فيهـــ� ـ يف كّل مّرة تقريبـــ� ـ متّني�ته 
لالأ�س�تذة الّزائرين بق�س�ء ف�سل ممتع مع الأ�س�تذة 
امل�ســـ�ركني...؛ ومع كل ذلك، بقيت يف نف�ســـي بع�ض 
الّتخّوف�ت، وم� اأن� على اأّية ح�ل اإّل ب�ســـر، يحّق له اأن 

يعي�ض اخلوف مبثل م� يعي�ض الفرحة...
وجـــ�ء موعـــد ال�ســـفر... وحللـــت مبطـــ�ر الّدوحـــة 
الّدويل ليـــال، حيث وجدت يف انتظ�ري اأحد الأعوان 
)الّطّيبـــني(... ف��ســـطحبني اإىل مقـــر �ســـكن�ي... 
ويف الغـــد وفد علـــى الفيال التي ُعّينـــت لإق�متي به�، 
بع�ـــض الأ�ســـ�تذة )الدكتـــور حممد �ســـعيد، الّدكتور 
ب�س�ر، الّدكتور حممد �س�لح، وغريهم( ف��ستقبلوين 
ب�لرّتح�ب اّلذي راأيت فيه من اخل�ســـ�ل الّرفيعة م� 
جعلنـــي اأتوّج�ض مزيدا من اخلـــري؛ ومع ذلك، بقيت 
يَل بع�ض الهواج�ض؛ فقد اأف�دتني جتربتي يف الّتعليم 
ب�أّن للّزميل اّلذي يدّر�ض معك ق�سطً� يف جن�حك...؛ 
ولكـــن لّب الّنجـــ�ح يف ط�قم الإدارة والإ�ســـراف؛ ثّم 
ـ وبدرجـــة اأخ�ـــضّ يف ر�ســـ�ء الّط�لب اّلذي يح�ســـر 

در�سك ويتلّقى عنك معرفتك...
وبعـــد يومني، ج�ء يـــوم العمل، حيـــث اأخذتن� ح�فلة 
الكّليـــة اإليهـــ�...؛ بـــدت يَل امل�ســـ�فة لذلـــك بعيـــدة 
بع�ض ال�سيء؛ فع�ســـى اأّن ال�ّسبب يف ذلك ال�سوق اإىل 
الّديـــ�ر، كم� يق�ل...؛ ورمّب� زاد يف ذلك عدم تعّرف 
ـــهم على بع�ض و�ســـكوت الك�ّفة طيلة  املدّر�سني بع�سُ
�ســـري و�ســـيلة الّنقل... وو�ســـلت ح�فلتن� اأم�م مبنى 
الكّلية؛ ونزل اجلميع فوجله؛ وا�سرتعى انتب�هي لونه 
الأ�سفر البط�طّي )كم� نقول ب�لّتون�سَي( واّلذي يعرّب 
عن الأمـــل يف لغة الورود...؛ واأعجبنـــي الّدرج اّلذي 
يتو�ّســـطه ومـــ� هو عليه من خ�ســـرة تزيـــد يف جم�ل 
امل�س�حة...؛ مبثل م� �سوف ي�سرتعي انتب�هي ـ لحق� 
ـ م� فيه من م�س�ح�ت كبرية ُعّينت للكتب وجتهيزات 
حديثة، هي مّم� ي�س�عد املدّر�ض يف اكت�س�ف املعلومة 

ويف نقله� اإىل الّطلبة...
كنت اأتبع ركب الّزمالء ال�س�عد اإىل الط�بق الث�لث 
ـــ�ض لالإدارة وملقرات املدّر�سني( واأن� اأ�سعر  )املخ�سّ
واأّنني اأعي�ض حلظ�ت ح��سمة؛ وهن� تعّرفت على بع�ض 
الإداريني؛ ومل�ست م� ك�نوا يتمّتعون به من دم�ثة خلق 
يف الّتوا�ســـل مع الّدك�ترة ومـــن مهنّية ع�لية يف اأداء 
مه�ّمهم...؛ فوقعت مواف�تي برقم ق�ع�تي، وبق�ئمة 
الّطلبـــة اّلذيـــن ُعّينوا ملت�بعة حم��ســـراتي... وجتّند 
اأحد الأعوان الأف��ســـل، ف�أو�سلني حتى مك�ين؛ وهن� 

وجدت الّطلبة يف انتظ�ري...
وبـــداأت  املغ�مـــرة"؛  تبـــداأ  "الآن  نف�ســـي:  يف  قلـــت 
املغ�مـــرة، فعـــال؛ لقد ك�نـــت يَل ثـــالث جمموع�ت: 
ـــف الأّول وترتّكب  املجموعـــة الأوىل تنتمـــي اإىل ال�سّ
من نحو �ســـتة وع�ســـرين ط�لب�؛ واملجموعت�ن الث�نية 
ـــف الثـــ�ين، حيث ترتّكب  والث�لثـــة تنتمي�ن اإىل ال�سّ
اأولهمـــ� مـــن ط�لبـــني، وترتّكـــب ث�نيته� مـــن ط�لب 

واحد...؛ وبداأت، �سيئ� ف�سيئ�، اأُعّلم واأتعّلم...
مل اأمتّكـــن خـــالل اإق�متـــي الق�ســـرية مـــن اللتق�ء 
بكثـــري مـــن القطريـــني؛ وميكننـــي القول بـــ�أّن ذلك 
اأن  يعـــدون  اّلذيـــن ل  الّطلبـــة  عـــن طريـــق  مّت  قـــد 
يكونـــوا �ســـوى اأبن�ئهـــم؛ ف�كت�ســـفت واأّنهـــم اأن��ـــض 
معتّدون ب�سخ�ســـّيتهم؛ يحرتمـــون الآخر؛ بل وينتقل 

احرتامهـــم له اإىل تعّلـــق به اإذا مـــ� احرتمهم بدوره 
واأخل�ـــض يف مع�ملته لهم وتع�مله معهم...؛ ثم اإّنهم 
علـــى قدر كبري من الّطيبـــة؛ وك�أّن م� حب�هم به اهلل 
من م�ل، مل يغرّي ل طبيعتهم الّنقّية ول من طب�عهم 
الوفّيـــة...؛ وهذا م� مل�ســـته فيم� بعد، عندم� �ســـ�ءت 
الأيّ�م اأن اأتعّرف علـــى البع�ض منهم...؛ ف�لكّل يك�د 

يكون ن�سخة من الكّل يف هذا الأمر... 
وا�ســـرتعى انتب�هـــي واأن البع�ض مـــن املجموع�ت ل 
ترتّكـــب من اأكرث من ط�لب واحد اأو ط�لبني؛ ونّبهني 
ذلـــك اإىل م� تتحّملـــه الّدولة القطريـــة من عبء يف 
�ســـبيل تعليم اأبن�ئه�؛ فهي ت�سرف الأموال الب�هظة 
عن �ســـخ�ض اأو �سخ�ســـني، ل ل�ســـيء اإل لتكوينه...؛ 
ف�لّدولة اّلتي هي بهذه ال�ّسي��ســـة، ل بّد من اأن جتلب 
الحـــرتام اإليهـــ�...؛ فهـــي جتعـــل نف�ســـه� يف خدمة 
الفـــرد، ل الفرد يف خدمته� كم� هي احل�ل يف بع�ض 

الّدول الأخرى... 
واكت�ســـفت واأن املرت�ّســـح )كمـــ� يق�ل( بكّلّيـــة اأحمد 
بـــن حممـــد الع�ســـكرية القطرية لي�ض جمـــّرد ط�لب 
فح�ســـب، اإنه كذلـــك، وهـــو اأكرث من ذلـــك يف نف�ض 
الوقت...، لكونه موؤهـــاًل ـ بعد الّتخّرج ـ اإىل اأن يعمل 
يف مواقع ح�ّس��ســـة ب�لّدولة... وهذا م� جعلني اأوظف 
تدري�ســـي ب�لرّتكيز علـــى م� يهّم عملـــه، ف�أعفيه من 
الإكثـــ�ر يف النظريـــ�ت مبثل مـــ� يقع ذلك ب�لّن�ســـبة 
لطلبة احلقـــوق واأدعوه اإىل م� يهـــّم تطبيق القواعد 
الق�نونيـــة واأحك�مهـــ� ب�خل�ســـو�ض...؛ ومـــع ذلك، 
م� كنـــت لأحرم نف�ســـي من متعة اخلو�ـــض يف بع�ض 

الدكتور حممد حمفوظ
 اأ�صتاذ التعليم العايل بكليات احلقوق التون�صية

اأ�صتاذ زائر

انطباعات اأ�شتاذ زائر
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زرته�  فقد  قطر؛  فيه�  اأزور  التي  الأوىل  املرة  لي�ست 
الدولية   البطولة  يف  وحكم�  مدرب�  �س�بقتني،  مرتني 
2013م،   /2012 الع�مني  يف  للج�مع�ت  للمن�ظرات 
امل�س�ملة  اله�دئة  البلد  هذا  روح  ك�نت  مرة  كل  ويف 
الكرم  بلم�سة  وت�سفو  والتقدير  ب�ملحبة  متد ذراعيه� 
الإجراءات  يف  الإن�سي�بية  ك�نت  العميم..  والحتف�ء 
منذ البدء يف مط�ر الدوحة وابت�س�م�ت موظفي املط�ر 
ثم   .. واأن��سك  اأهلك  بني  ب�أنك  الإح�س��ض  متنحك 
اأدَر�ض  زائرا   اأ�ست�ذا  ب�نتدابي  التجربة  هذه  ج�ءت 
مقرري اللغة العربية والتفكري الن�قد وحل امل�سكالت، 
بكلية اأحمد بن حممد الع�سكرية يف برن�جمي ال�سيف 
املدة  وهي  2015م   /  2014 للع�م  اخلريف  وف�سل 

الأطول على اعتب�ر اأن زي�رتّي ال�س�بقتني ك�نت� بني اخلم�سة اأي�م وال�ستة اأي�م فقط..
ويف كلية اأحمد بن حممد يلفت انتب�هك روح الأ�سرة الواحدة التي جتده� يف كل تف��سيل 
فيه�  التدري�سية  الهيئة  اجلميع؛  بني  وخ�رجه�  الكلية  داخل  العمل  وجتلي�ت  الأي�م، 
واملوظفني والطالب، وب�لتع�ون الكبرية بني قي�دة الكلية وكل منت�سبيه� .. ومتثل �سخ�سية 
الدكتور خ�لد اخل�طر عميد الكلية لل�سوؤون الأك�دميية  يف اجل�نب الأك�دميي بحق ح�لة 
خ��سة ومميزة من حر�سه ال�سديد على حتقيق الأهداف الأك�دميية بكل �سرامة ودقة 
مهنية لفتة مع تع�مله الراقي مع اجلميع دون انتق�ء اأو متييز حيث ي�سعر كل املنت�سبني 
للكلية ب�سداقة ثن�ئية يف اإط�ر ال�سداقة الأخوية واملحبة التي حتف اجلميع وتدفع لبذل 

اأق�سى ط�قة يف العمل بر�س� وحمبة وامتن�ن . 
اأم� كوكبة الزمالء الأعزاء من اأع�س�ء الهيئة التدري�سية فتخجلك بذوقه� الع�يل واأدبه� 
اجلم .. �سفوة حقيقية على امل�ستويني العلمي والأخالقي، وهو م� ي�سهد بدقة الختي�ر 
وان�سب�ط املع�يري التي حتر�ض قي�دة الكلية على اللتزام به� عند انتداب الأ�س�تذة للعمل 

يف الكلية. 
الع�سكرية  منظومته�  لتح�سني  ج�هدة  قي�دته�   ت�سعى  فتّية  كلية  حممد  بن  اأحمد  كلية 
والأك�دميية من خالل تتبع اجلديد يف جم�ل التطوير الأك�دميي وانتداب علم�ء مميزين 
التدري�سية  الهيئة  اأع�س�ء  الأ�س�تذة  فتجد  الكلية؛  يف  املطلوبة  الخت�س��س�ت  كل  يف 
واليمن  وال�سودان  م�سر  مواطني  من  والع�ملية  العربية  اجل�مع�ت  اأعرق  يف  اخلريجني 
لتت�سكل  و�سوري� واجلزائر وتون�ض والأردن وليبي� وغريه� من الدول العربية والأجنبية؛ 

لوحة تنوع معريف من كل الأقط�ر العربية وعلى م�ستوي�ت م�سرفة جدا.
اإجالل  من  به  غمرمتون�  م�  لكل  وال�سكر  الفتوة  وهذه  الروح  لهذه  والتقدير  املحبة  كل 

وتكرمي.

الدكتور / عبدالرحمن ال�صعفاين
رئي�ص ق�صم اللغة العربية واآدابها 

بكلية الآداب جامعة �صنعاء
اأ�صتاذ زائر

خواطر .. يف ح�شرة الوجوه املُحبة ..

امل�ســـ�ئل، ف�أ�ســـّحح م� قد يكون لهم من نظرات اأح�دية الّتوّجه، من�ّســـب� 
قدر امل�ســـتط�ع من ذلـــك؛ ويف كّل مّرة كنت اأجد ال�ستح�ســـ�ن عن ذلك، 
بـــل وال�ســـتعداد لالقتداء به...؛ و�ســـيئ� ف�ســـيئ�، اأخذت عالقتـــي تتبّدل 
مـــن جمـــّرد املدّر�ض اّلذي يقت�ســـر دوره على اإعط�ء املعلومـــة، اإىل الأب 
اّلـــذي يقنـــع اأبن�ءه مبدى م� لهـــم من دور يف اإرج�ع بع�ـــض م� اأخذوه من 
دولتهم من اأعطي�ت... وذلك بتح�ســـيل العلم والجته�د فيه، يف مرحلة 
ـــل عليه�، وهي ـ علـــى اأّية حـــ�ل ـ مّم� ل يدوم  مل ُتتـــح للجميـــع اأن يتح�سّ
طويال...؛ وكنت اأجد بع�ض البت�س�م يف املواقف... ولكّنني مت�أّكد من اأّن 
ن�س�ئحي م� ك�نت لتقع يف اآذان �سّم�ء؛ وهذه هي ـ يف نظري ـ من اأ�سول 
دور املدّر�ـــض اّلـــذي ل ينبغي اأن يقت�ســـر دوره على اإح�ســـ�ر الط�لب اإىل 

المتح�ن، بل وكذلك اإىل امل�ستقبل مب� تعطيه اإي�ه من ن�س�ئح... 
ومـــ� هـــي اإّل اأي�م، حتى تبّددت خم�ويف؛ فق�ســـرت م�ســـ�فة الّطريق من 
مقـــّر ال�ّســـكنى اإىل مقـــّر الّتدري�ـــض؛ واأ�ســـبحت احل�فلة اّلتـــي تقّلن� اإليه 
ـــة يف اأ�ســـول الّلغـــة العربّية  ملتقـــى للّتن�ظـــر يف بع�ض املوا�ســـيع، وخ��سّ
ومفرداته�...؛ كم� اأيّن اأ�ســـبحت اأ�ســـعر ببع�ض الراحـــة يف الّتدري�ض...؛ 
وا�ســـرتعى اهتم�مـــي م� يطبع الق�نـــون القطري من تقـــ�رب مع الق�نون 
الّتون�ســـّي، بل وم� ميت�ز به هذا الق�نون عن نظريه املذكور من اجلزئي�ت 

اّلتي جتعله من القوانني املتطّورة ب�لفعل... 
وم� هي اإّل اأي�م معدودات اأخرى، حتى ا�ست�أنف عميد ال�ّسوؤون الأك�دميية 
عمله ب�ملوؤ�ّس�ســـة، فلم�ســـت يف الّرجل من الطيبة م� "اأثلج �سدري"، ومن 
احل�ســـ�فة يف الّتع�مل مع املدّر�ســـني م� زاد يف راحتي، ومن املهنّية التي 
حت�فظ على م�سلحة املوؤ�ّس�سة م� زاد يف احرتامي له...؛ ثم ج�ء الّدكتور 
ـــيفية، فلم�ســـت فيه م� مل�ست يف الّرجل م�  جم�ل الّن�ســـ�ر من عطلته ال�سّ
مل�ســـته يف �ســـ�لفه من دم�ثة اخللق والأخالق وثب�ت علـــى املوقف عندم� 
يتعّلق الأمر مب�ســـلحة املوؤ�ّس�ســـة والّتعليم والّتعّلم... وه� هي الأّي�م متّر، 
ويف كّل مّرة اأكت�سف م� للق�ئمني على �سوؤون الكّلّية من القدرة على انتق�ء 
املدّر�ســـني فيه� وم� ميت�ز بـــه جميعهم من رفعة ال�ّســـ�أن وقدر املق�م...؛ 
وهو م� يتجّلى لك من وفرة اإنت�جهم ومن م�ســـتوى ندواتهم )اّلتي ي�سعى 
ال�ّســـّيد عميـــد ال�ّســـوؤون الأك�دمييـــة اإىل تنظيمهـــ� مـــن اأ�ســـبوع اإىل اآخر 
وح�ســـور فع�لّي�ته� من اأ�ســـبوع اإىل اآخر(... حّتى اأّنك لت�سعر ب�حلرج اأن 
تذّكر مب�سريتك كمح�م اأو مب�س�رك ك�أ�ست�ذ تعليم ع�ل اأو كمدير ق�سم اأو 

كن�ئب عميد اأو حّتى كعميد... 
فـــال ي�ســـعني بعد كّل ذلك، اأن اأنهـــي هذه النطب�عـــ�ت اإّل ب�لّدع�ء لكلّية 
اأحمـــد بن حمّمد القطرية مبزيد النجـــ�ح والّت�أّلق ويف ذلك رفعة لدولته� 
ل به  اأي�ســـ�؛ ول اأ�ســـّك يف اأن الق�ئمني على اأمره� متفّتحون على م� يتف�سّ

البع�ض من املقرتح�ت ق�سد الّزي�دة يف ذلك... واهلل ويل التوفيق...
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مشاركات المرشحين

ب�أنه  الف�س�د  الدولية  ال�سف�فية  منظمة  ُتَعِرف 
"اإ�س�ءة ا�ستغالل ال�سلطة املوؤمتنة من اأجل امل�سلحة 
والحتي�ل  الف�س�د  عملي�ت  تكلف  ال�سخ�سية". 
نحو  دولية  موؤ�س�س�ت  اأرق�م  ح�سب  الأموال  وغ�سل 
 %9 حوايل  يع�دل  م�  �سنويً�  دولر  ملي�ر   1،600
دوليون  خرباء  يقدر  الع�ملي.  الإجم�يل  الن�جت  من 
�سنويً�  العربي  ينخر القت�س�د  الذي  الف�س�د  حجم 
بنحو 400 ملي�ر دولر. ويبلغ ن�سيب الع�مل العربي 
دولر  ملي�ر   25 نحو  وتهريبه�  الأموال  غ�سل  من 
العربي.  الإجم�يل  الن�جت  من   %2 قرابة  اأي  �سنويً� 
 %30 مبعدل  الف�س�د  تراجع  اأن  درا�س�ت  واأظهرت 
 ،  %4 مبعدل  ال�ستثم�ر  حجم  يف  ارتف�ع  �سيق�بله 
وللن�جت الجم�يل مبعدل 0.5% . الالفت اأن جهود 
منظمة  قدرت  حيث  تراجعً�  �سجلت  الف�س�د  وقف 

ال�سف�فية الدولية معدل الأداء الع�ملي يف مواجهة الف�س�د بن�سبة 43% ، واأن حوايل 69% من 
الدول اأحرزت درج�ت دون املتو�سط ويرتبط ذلك ب�إ�س�ءة ا�ستخدام الأموال الع�مة وتهريبه� 
يف  الدولية  ال�سف�فية  منظمة  اأ�سدرته  الذي  التقرير  اأ�س�ر  العق�ب.  من  الت�م  الإفالت  مع 
الع�م احل�يل 2014 اإىل اأن 91% من دول ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي� وحتديدًا يف الع�مل 
العربي �سجلت درج�ت اأقل من 50%. وحلت كل من البحرين ، والأردن ، وال�سعودية يف مراتب 
مت�س�بهة )املرتبة 49( ، ووراءهم� كل من ُعم�ن ، والكويت يف املرتبة 45. اأم� الدول العربية 
وتون�ض حلت يف   ،  79 املرتبة  ك�ملغرب حيث ج�ءت يف  متو�سطة  مراتب  فحلت يف   الأخرى 
املرتبة 80 ، و�سجل موؤ�سره� 40 درجة. وحلت م�سر يف املرتبة 94 واإن حت�سنت قلياًل مق�رنة 
املرتبة 100. كم� حلت 6 دول عربية  التي حلت يف  امل��سي متبوعة ب�جلزائر  الع�م  مبوؤ�سر 
�سمن ق�ئمة الدول الأكرث ف�س�دًا وت�سمل �سوري� يف املرتبة 20 ، واليمن يف املرتبة 19 ، وليبي� 
يف املرتبة 18 ، والعراق يف املرتبة 16 ، وال�سودان يف املرتبة 11 ، وال�سوم�ل يف املرتبة 8 يف 
ذيل الرتتيب . اأم� بقية الدول العربية فقد حلت يف مواقع متو�سطة. �سنعت ال�ستثن�ء كل من 
الإم�رات العربية وقطر بحلولهم� يف موقعني متقدمني على التوايل )25 ، 26( �سمن الدول 
الأقل ف�س�دًا وتخطت ح�جز الدرج�ت اخلم�سني املطلوبة يف املوؤ�سر. يوؤكد اخلرباء على اأن 
الذي جعل الإم�رات وقطر حتديدًا  تتقدم�ن يف ال�سلم بهذا ال�سكل املختلف عن معظم الدول 

العربية جمموعة من العوامل اأهم� م� يلي:
1. ارتف�ع م�ستوى �سف�فية اإجراءات املوؤ�س�س�ت الع�مة وو�سوحه�. هن�ك الكثري من الإجراءات 
الع�مة التي ي�ستطيع املواطن تنفيذه� بدون احل�جة اإىل اأن تكون هن�ك عالقة مب��سرة بينه 

وبني امل�سوؤول اأو املوظف الع�م.  
2. �سري�ن ونف�ذ القوانني على اجلميع ول اأحد فوقه�. 

3. وجود اإرادة �سي��سية خلقت بيئة مالئمة يف �سكل �سي��س�ت ، وقوانني ، وموؤ�س�س�ت فع�لة 
املواطن  ويحرمون  الع�م  امل�ل  وينهبون  يبتزون  الذين  املف�سدين  من  وتن�ل  الف�س�د  حت�رب 

الع�دي من خدم�ت وتنمية هو يف اأ�سد احل�جة اإليه� . 
4. جت�وب وان�سج�م املواطن القطري مع الإرادة ال�سي��سية وقي�مه بلعب دور مهم وكبري يف 

م�سرية احلي�ة القت�س�دية وال�سي��سية والجتم�عية.
5. �سعي امل�سوؤلني على راأ�ض ال�سلطة اإىل حتقيق طموح�ت وم�س�لح املواطنني وعدم ا�ستغالل 

وجودهم على كرا�سي املن��سب لتحقيق من�فع �سخ�سية ب�أي �سكل من الأ�سك�ل. 
6. عدم وجود لظ�هرة اإفالت الف��سدين من العق�ب املتوازن مع اجلرمية. 

مر�صح �صابط
 عبد اهلل بالل �صليمان
الدفعة احلادية ع�صرة 

 تخ�ص�ص حما�صبة

ملاذا تقدمت قطر على �شلم ال�شفافية الدولية؟

فــ�ــســلــت مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة وفــق 
ملنظمة  ــ�د  ــس ــ� ــف ال مـــوؤ�ـــســـر  ــالت  ــي ــل حت
مواقعه�  تغيري  يف  الــدولــيــة  ال�سف�فية 
تلك  ح�سول  املوؤ�سر  واأظهر  لالأح�سن. 
الــــدول عــلــى مــتــو�ــســط 35 درجــــة من 

درج�ت �سلم املوؤ�سر امل�ئة. 
عن  املــوؤ�ــســر  يتحدث  اأن  جــديــدًا  لي�ض 
العربية  ــدول  ال من  العديد  يف  الف�س�د 
والتي  لــالآمــ�ل  املخيبة  النتيجة  بــذات 
نف�ض  لوجود  بعد ع�م  تتكرر ع�مً�  ظلت 
خ�سبة  بيئة  �سكلت  ط�مل�  التي  العوامل 
لنت�س�ر الف�س�د. تذيل ال�سوم�ل الق�ئمة 
ك�ملعت�د ول يثري ذلك ال�ستغراب بحكم 

الإط�حة  منذ  الف�علة  الدولة  اأجهزة  وغي�ب   ، البالد  تعي�سه  الــذي  الواقع 
ب�لرئي�ض حممد �سي�د بري ع�م 1991 ، وال�سراع الذي يطحن البالد منذئذ 
اإ�سالح احل�ل. هبط  اأو الدولية يف  اأو الإقليمية  اأن تفلح اجلهود املحلية  دون 
ال�سودان درجة عن ترتيبة يف موؤ�سر الع�م امل��سي واحتل الآن املركز الث�لث من 
ذيل املوؤ�سر . والواقع اأن كثريين داخل ال�سودان وبينهم موؤيدون حلزب املوؤمتر 
الوطني احل�كم يتحدثون عن الف�س�د الذي ي�سرب اأطن�به يف موؤ�س�س�ت الدولة 
. كم� يجري احلديث عن ف�س�د يف بع�ض اأحزاب املع�ر�سة واحلرك�ت امل�سلحة 
املتمردة على الدولة واملنق�سمة على نف�سه� ، وهو م� يثري ت�س�وؤلت كثرية حول 
الواقع الراهن وامل�ستقبل. واحل�ل يف ليبي� والتي ج�ء ترتيبه� الت��سع بني الدول 
الع�سر الأكرث ف�س�دًا يف الع�مل يغني عن ال�سوؤال يف ظل اأو�س�ع اأمنية متف�قمة 
بينه�  كثرية  اأ�سي�ء  غمرته  يف  ت�سيع  �سي��سي  انق�س�م  ظل  ويف   ، �سوءًا  تــزداد 

ال�سف�فية.
ال�سف�فية.  منظمة  موؤ�سر  يف  مت�أخرة  مراكز  و�سوري�  واليمن  العراق  واحتلت 
مرتدية،  اأمنية  اأو�س�ع  من  تع�ين  دول  يف  الف�س�د  ا�ستمرار  اإىل  املنظمة  تنبه 
وتورد تف��سيل خمتلفة عن ذلك منه تهريب وغ�سل النظ�م ال�سوري لالأموال 
الإ�سالمية يحقق  الدولة  واأن تنظيم  الراهنة.  املعقدة  البالد  اأتون ظروف  يف 
مك��سب كبرية جراء بيع النفط ب�أ�سع�ر خمف�سة جله�ت خمتلفة بينه� النظ�م 

نف�سه . 
وفقً� للموؤ�سر - الذي يعتمد على اإح�س�ئي�ت وتقديرات من موؤ�س�س�ت دولية - 
ف�إن النت�ئج حتذر من مغبة �سوء ا�ستخدام ال�سلطة ، وم� يقود اإليه من اإ�سرار 
التي  الدول  احل�كمة يف  النظم  ال�سف�فية  منظمة  وتدعو  والن��ض.  ب�لقت�س�د 
لذلك من  للت�سدي  اإجراءات جذرية  لتبني  الف�س�د  موؤ�سره� ملدرك�ت  تذيلت 
النظم  تلك  يف   - كثريين  بــراأي   - يكمن  اخللل  لكن  ال�سعوب.  م�سلحة  اأجل 
هذه  املنظمة  تق�رير  مبثل  منه�  كثري  اعــرتاف  عدم  ج�نب  اإىل  فهي  نف�سه�. 
يجعل  م�  وهو  ال�سعوب.  م�سلحة  على  احلر�ض  عنوان  حتت  الف�س�د  مت�ر�ض 

احل�ل ي�سوء ع�مً� بعد ع�م.

مر�صح �صابط 
 عبد اهلل خلف البوعينني
الدفعة احلادية ع�صرة 

 تخ�ص�ص حما�صبة

الف�شاد يف العامل العربي نتيجة خميبة لالآمال
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قطر  م�سرف  اأ�ــســدره  تقرير  ــر  اآخ ي�سري 
ا�ستط�عت  قــطــر  اأن   2014 يف  املــركــزي 
احتي�طي  تكوين  امل��سية  ال�سنوات  خــالل 
م�يل دويل ي�سل اإىل 157 ملي�ر ري�ل متثل 
اأف�سل  اإليه� ، وجتعله من  اأعلى قيمة و�سل 
عدد  مع  مق�رنة  املنطقة  يف  الحتي�طي�ت 
املواطنني. ويتكون الحتي�طي امل�يل الدويل 
لقطر من 101 ملي�ر ري�ل �سندات واأذون�ت 
اأر�ــســدة  ــ�ل  ري  3،53  ، الأجنبية  اخلزينة 
 ، يــ�ل  ملي�ر   3،2  ، الأجنبية  البنوك  لــدى 
اخل��سة.  ال�سحب  حقوق  ريــ�ل  ملي�ر   5،1
اأن  وامل�سرفيون  امل�ليون  اخلــرباء  ويــوؤكــد 
اإىل  لقطر  الدويل  امل�يل  الحتي�طي  ارتف�ع 
قوة  اإىل  ي�سري  اإمن�  القي��سي  امل�ستوى  هذا 

القت�س�د القطري ، وكف�ءة اأدائه ، وارتف�ع معدلت النمو التي يحققه� ، وقوة املوازنة 
وال�سي��سة امل�لية والنقدية املطبقة يف قطر. ويرى هوؤلء اخلرباء اأن هذا الرتف�ع ك�ن 
نتيجة اإىل دعم الدولة له بجزء من الف�ئ�ض امل�يل الذي حققته من اأجل تعزيز و�سع 
القت�س�د القطري يف املح�فل الدولية ، وتعظيم حجم ال�ستثم�رات الأجنبية يف قطر، 

وجذب املزيد من روؤوؤ�ض الأموال اخل�رجية لل�سوق القطري.
الدويل لقطر  امل�يل  اإدارة الحتي�طي  املركزي دورًا متميزًا يف  ويلعب م�سرف قطر 
وفقً� لتغيري قواعد واجراءات ال�سي��سة النقدية ، حيث اإنه يقوم اأحي�نً� ببيع ال�سندات 
واأذون�ت اخلزينة الأجنبية اإ، �س�فة اإىل �سحب اأر�سدته من البنوك الأجنبية ب�خل�رج 
اأموال البنوك املحلية التي طلبته�. ويوؤكد م�سرف قطر املركزي اأن �سي��سته  ل�سداد 
ال�ستثم�رية يف اإدارته لالإحتي�طي امل�يل الدويل لقطر تعمل على حتقيق ثالثة اأهداف 

هي:
1. احلف�ظ على ا�ستقرار �سعر �سرف الري�ل القطري مق�بل الدولر .

2. ق�بلية حتويل الري�ل اإىل العمالت الأخرى يف اأي وقت.
3. ا�ستقرار اجله�ز امل�سريف وامل�يل.

ويعمل م�سرف قطر املركزي على حتقيق تلك الأهداف من خالل ا�ستثم�ر الحتي�طي 
للدول  احلكومية  ك�ل�سندات  القيمة  م�سمونة  ا�ستثم�رية  جم�لت  يف  الــدويل  امل�يل 
م�لية ع�ملية كبرية  وموؤ�س�س�ت  بنوك  لدى  امل�سرفية  والودائع   ، الرئي�سية  ال�سن�عية 
املحفظة  توزيع  وكذلك   ، الذهب  يف  ال�ستثم�ر  اإىل  اإ�س�فة   ، الرئي�سية  ب�لعمالت 

ال�ستثم�رية جغرافيً� بهدف توزيع املخ�طر.
وتعمل جلنة ال�ستثم�ر يف م�سرف قطراملركزي وفق املب�دئ الأ�س��سية الآتية:

1. الأم�ن مب� يح�فظ على اأ�سول امل�سرف امل�لية.
2. ال�سيولة مب� يوفر احلد الأدنى من املرونة لتلبية ال�سيولة املطلوبة.

3. الربحية مب� يحقق اأكرب قدر ممكن من الربح دون م� تفريط ب�لأم�ن وال�سيولة.
اأن تراجع الحتي�طي الدويل لقطر ل ميثل م�سكلة لالقت�س�د  يوؤكد اخلرباء  واأخريًا 
املحلي لأنه ل ُيعَتَمد على الحتي�طي يف متويل اأي عملي�ت اأو اأن�سطة ، كم� اإنه ميكن 

زي�دته من فوائ�ض املوازنة بدون اأي م�سكلة.

مر�صح �صابط 
 حممد �صعود هادي الهاجري

الدفعة احلادية ع�صرة
 تخ�ص�ص حما�صبة

الحتياطي املايل الدويل

 لدولة قطرر موؤ�شر على كفاءة القت�شاد املحلي

العالقة بني مبداأ �شلطان الإرادة

 ومبداأ الر�شائية يف العقود

اأوًل: الن�صاأة:
ب�ل�سكلية.  ظهوره�  بــدايــة  يف  العقود  ات�سمت 
املجتمع  يف  ال�س�ئدة  هي  ال�سكلية  العقود  وك�نت 
الــرومــ�ين، حيث مل يــعــرف الــقــ�نــون الــرومــ�ين 
وبرز  مت�أخرة.  مرحلة  يف  اإل  الر�س�ئية  العقود 
القرن  اأواخـــر  يف  العقد  تكوين  يف  الإرادة  دور 
الث�ين ع�سر، حتى اأ�سبحت العقود الر�س�ئية هي 
الأ�س��ض وتراجعت اأهمية العقود ال�سكلية لأ�سب�ب 
يف  النية  ح�سن  مبداأ  تكري�ض  اأهمه�:  من  عديدة 
امل�ستمدة  الدينية  املب�دئ  العقود، وتر�سيخ  تنفيذ 
�سلط�ن  مبداأ  وت�أخر ظهور  الكن�سي.  الق�نون  من 
لتع�ظم  نتيجة  ع�سر  ال�س�بع  القرن  حتى  الإرادة 
ــالإرادة  ل واأ�سبح  العقد.  تكوين  يف  الإرادة  دور 
يف  اللتزام�ت  وترتيب  العقد  اإن�س�ء  يف  �سلط�نً� 
الفرتة  تلك  يف  �س�د  حيث  ع�سر،  الث�من  القرن 
املذهب الفردي احلر الذي يقّد�ض الإرادة احلرة 
وُيعده� امل�سدر الأ�س��سي للعقد، وهي الغ�ية التي 

ين�سده� الق�نون.
ثانياً: التعريف:

اأ - تعريف مبداأ �سلط�ن الإرادة:  اإذا ك�ن العقد يعتمد يف تكوينه على الإرادة وم� تتمتع به 
من �سلط�ن، ف�إن ذلك ُيعد ترجمة ملبداأ �سلط�ن الإرادة. وُيعّرف هذا املبداأ ب�أن الإرادة هي 
�س�حبة ال�سلط�ن الأكرب يف اإن�س�ء العقود ويف حتديد اآث�ره�. ويكون لالإرادة احلق يف اإن�س�ء 
العقود غري متقيدة يف ذلك ب�أنواع العقود التي نظمه� امل�سرع يف الق�نون املدين )والتي يطلق 
اآث�ر العقد، فال تتقيد ب�لآث�ر  عليه� العقود امل�سم�ة(. كم� يكون لالإرادة احلرية يف حتديد 
التي يرتبه� امل�سرع على عقد من العقود فقط، واإمن� يكون له� مب� له� من �سلط�ن، احلرية يف 

ت�سييق هذه الآث�ر اأو تو�سيعه� اأو حذفه�.
ب – تعريف مبداأ الر�س�ئية: عرفت حمكمة النق�ض امل�سرية الر�س�ئية ) يف قراره� عدد 

رقم 1668 ال�س�در بت�ريخ 03/02/1983 (:
ويق�سده،  الت�سرف  معنى  يعقل  مميزا  املت�سرف  كون  هو  ال�سحيح  ب�لر�س�  "املق�سود 
اأي اأن يكون مدركً� م�هية العقد والتزام�ته فيه وتكون له اإرادة حقيقية لقي�م اللتزام، لأن 
الإرادة ركن من الأرك�ن الأ�س��سية لأي ت�سرف ق�نوين وبدونه� ل ي�سح الت�سرف."  ومبداأ 
الر�س�ئية ُيق�سد به منح الأفراد حرية اختي�ر التعبري املالئم لإرادتهم، لذلك ف�إن العقود 
الر�س�ئية تنعقد مبجرد تالقي الإيج�ب مع القبول. وعلى النقي�ض من مبداأ الر�س�ئية يكون 
مبداأ ال�سكلية وُيق�سد به اإلزام الأفـراد بـ�سكل حمـدد للتعبري عن اإرادتهم العقدية، ومث�له 

يف العقود الر�سمية. 
ثالثاً: العالقة بني املبداأين:

يدق التمييز بني مبداأ �سلط�ن الإرادة ومبداأ الر�س�ئية يف العقود، حتى اأن الفقه الق�نوين 
اختلف يف حتديد العالقة بينهم� على ثالثة اجت�ه�ت:

الجت�ه الأول: ويرى اأن�س�ر هذا الجت�ه ب�أنه ل يوجد اأي اختالف بني مبداأ �سلط�ن الإرادة 
التي  هي  الإرادة  �سلط�ن  مبداأ  يف  التع�قدية  احلرية  اأن  حيث  العقود،  يف  الر�س�ئية  ومبداأ 
متثل مبداأ الر�س�ئية. الجت�ه الث�ين: ويرى ب�أن مبداأ الر�س�ئية هو عب�رة نتيجة حتمية ملبداأ 
�سلط�ن الإرادة. الجت�ه الث�لث: ويذهب اإىل اأن مبداأ الر�س�ئية �سيكون جزءًا متداخاًل مع 
مبداأ �سلط�ن الإرادة ولبد من التمييز بينهم�. واأن التمييز بني املبداأين �سيكون من خالل 
الت�يل:  اأن مبداأ �سلط�ن الإرادة يعترب الأ�س��ض اأو الق�عدة الع�مة يف التع�قدات، اأم� املبداأ 
الث�ين وهو مبداأ الر�س�ئية وحتديد مدى كف�ية التف�ق�ت اأو التوافق بني الإرادتني ف�سيعترب 
ا�سرتط  الق�نون  ب�أن  افرت�سن�  فلو  العقد  انعق�د  كف�ية  اأو  لكيفية  املحدد  الق�نوين  الإطــ�ر 
ال�سكلية يف اإبرام عقد معني ف�سيعترب هذا ال�سرتاط اإحدى احل�لت ال�ستثن�ئية التي تدرج 
�سمن القيود املفرو�سة على الإرادة التع�قدية يف اأثن�ء تكوين العقد. ونتفق مع الجت�ه الأخري 
يف وجوب التمييز بني مبداأ �سلط�ن الإرادة ومبداأ الر�س�ئية. حيث يتعلق مبداأ �سلط�ن الإرادة 
مبداأ  يف  كم�  الإرادة  كف�ية  مبجرد  ل  التع�قد،  عدم  اأو  التع�قد  اختي�ر  على  الإرادة  بقدرة 

الر�س�ئية "ف�لر�س�ئية هي كف�ية الإرادة لإن�س�ء الت�سرف".
والنتيجة التي نريد التو�سل اإليه� هي: "يوؤدي مبداأ �سلط�ن الإرادة اإىل اإطالق �سراح الإرادة 
لتلك  تت�سع  التي  الن�س�ط  جوانب  اإظه�ر  اإىل  يوؤدي  ف�إنه  الر�س�ئية  مبداأ  اأم�  قيوده�،  وفك 

الإرادة الطليقة".

مر�صح �صابط
 هزاع را�صد حمد العذبه

الدفعة الثالثة ع�صر 
 ق�صم القانون
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ك�نت اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة قد اأ�سدرت يف ع�م 
1989 ) اتف�قية حقوق الطفل ( التي عرفت الطفل ب�أنه 
واأكدت  عمره  من  ع�سرة  الث�منة  يتج�وز  مل  اإن�س�ن  كل 
ال�ستغالل  من  الطفل  حلم�ية  ال�سعي  �سرورة  على 
القت�س�دي ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن يكون خطرًا اأو 
البدين  بنموه  اأو  ب�سحته  �سررًا  اأو  لتعليمه  اإع�قة  ميثل 
واأوجب  الجتم�عي  اأو  املعنوي  اأو  الروحي  اأو  العقلي  اأو 
الت�سريعية  التدابري  اتخ�ذ  فيه�  الطراف  الدول  على 
والدارية والجتم�عية والرتبوية التي تكفل هذه احلم�ية 
ب�لعمل  اللتح�ق  ل�سن  اأدنى  حد  بو�سح  خ��ض  وب�سكل 
عقوب�ت  وفر�ض  وظروفه  العمل  ل�س�ع�ت  مالئم  ونظ�م 

من��سبة ل�سم�ن فع�لية تطبيق هذه الن�سو�ض.
ويف الق�نون القطري حتظر امل�دة 64 من ق�نون الطفل 
الرابعة  �سن  بلوغهم  قبل  الطف�ل  ت�سغيل   1996 ل�سنة 
ع�م   12 �سن  بلوغهم  قبل  تدريبهم  يحظر  كم�  ع�سر 
ويراعى الق�نون م�ستوى ن�سج الطفل اجل�سمي والع�سلي 

والعقلي والجتم�عي والنف�سي .
لأكرث  الطفل  ت�سغيل  بعدم   ) م�دة 65   ( الق�نون  ويلزم 
من 6 �س�ع�ت يوميً� ، على اأن تتخلله� فرتة للراحة ت�سل 
يف جمموعه� اإىل �س�عة ، وبحيث ل يعمل الطفل لفرتات 
مت�سلة تزيد على الأربع ب�س�ع�ت مرة واحدة ، ) م�دة 
66 ( ويلزم �س�حب العمل بدفع اأجر الع�مل له اأو لأحد 

والديه .
امل�دة 86 : ل يجوز ت�سغيل من مل يبلغ ال�س�د�سة ع�سرة 
من العمر يف اأي عمل من الأعم�ل ول ي�سمح له بدخول 

اأي من اأم�كن العمل .
�سن  يبلغوا  مل  الذين  ال�سبية  ت�سغيل  امل�سرع  حظر 
احلدث اأي مل يبلغوا �سن ال�س�دة ع�سرة من عمرهم يف 
اأي عمل من الأعم�ل اأيً� ك�نت طبيعته كم� حظر ال�سم�ح 
بدخولهم يف اأي من اأم�كن العمل والعلة يف احلظر تتمثل 
التعليم  ين�لوا ق�سطً� من  اأن  لل�سبية  الفر�سة  ات�حة  يف 
ف�ساًل عن العتب�رات الن�س�نية التي تقوم على مراع�ة 

�سحتهم البدنية والنف�سية .
يف  تتمثل  جن�ئية  عقوبة  احلظر  هذا  ملخ�لفة  وقرر 
تقل  ل  التي  وب�لغرامة  �سهر  على  تزيد  ل  مدة  احلب�ض 
ب�حدى  اأو  ري�ل  اآلف  �ستة  تزيد عن  ول  ري�ل  الفي  عن 
ه�تني العقوبتني وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت 

ب�س�أنهم املخ�لفة .
ويف تقديرن� اأنه يرتتب على ا�ستخدام ال�سبية ب�ملخ�لفة 
لهذا الن�ض اأن يبطل العقد ملخ�لفته لق�عدة اآمرة تت�سل 

من النظ�م الع�م الجتم�عي .
اأو  اأبيه  ت�سغيل احلدث قبل موافقة  : ل يجوز  امل�دة 87 
ويل اأمره و�سدور اإذن خ��ض بذلك من الإدارة واإذا ك�ن 
احلدث تلميذًا قطريً� وجب احل�سول على موافقة وزير 
الأعم�ل  يف  الحداث  ت�سغيل  يجوز  ول  والتعليم  الرتبية 
التي من �س�أن طبيعته� اأو ظروف اأدائه� اأن تلحق ال�سرر 

بتحديد  وي�سدر  احلدث  اأخالق  اأو  ب�سالمة  اأو  ب�سحة 
هذه الأعم�ل قرار من الوزير .

�سهر  على  تزيد  ل  مدة  ب�حلب�ض  يع�قب  جن�ئية  عقوبة 
وب�لغرامة التي ل تقل عن الفي ري�ل ول تزيد عن �ستة 
اآلف ري�ل اأو ب�حدى ه�تني العقوبتني كل من خ�لف حكم 
الذين   العم�ل  بتعدد  الغرامة  عقوبة  وتتعدد   87 امل�دة 

وقعت ب�س�أنهم املخ�لفة .
امل�دة 88 : ) ل يجوز ت�سغل احلدث اإل بعد توقيع الك�سف 
وثبوت  املخت�سة  الطبية  اجلهة  مبعرفة  عليه  الطبي 
�سالحيته للعمل املراد تكليفه به ( . وعلى �س�حب العمل 
على  �سنة  كل  مرة  احلدث  على  الطبي  الك�سف  اع�دة 

الأقل .
اخلط�ب الذي ت�سمنه ن�ض امل�دة 88 امل�س�ر اإليه موجهة 
من امل�سرع اإىل �س�حب العمل مبقت�س�ه يتعني عليه عدم 
للقي�م  ال�سحية  لي�قته  ثبوت  بعد  اإل  احلدث  ت�سغيل 
عليه  يوقع  ك�سف طبي  وذلك مبوجب  به  املكلف  ب�لعمل 
من قبل اجلهة الطبية املخت�سة اأي اجلهة التي حتدده� 
احلدث  �سالحية  اإىل  ينتهي  لل�سحة  الوطنية  الهيئة 
يجب  كم�  منه  ت�سغيله  املراد  العمل  لأداء  ونف�سيً�  بدنيً� 
على �س�حب العمل مع�ودة الك�سف الطبي على احلدث 

م� بقى حدثً� وذلك مرة كل �سنة على الأقل .
عقوبة جن�ئية : ـ

التي  وب�لغرامة  �سهر  تزيد على  ب�حلب�ض مدة ل  يع�قب 
اأو  ري�ل  اآلف  �ستة  عن  تزيد  ول  ري�ل  الفي  عن  تقل  ل 
 88 امل�دة  حكم  خ�لف  من  كل  العقوبتني  ه�تني  ب�حدى 
وقعت  الذين   العم�ل  بتعدد  الغرامة  عقوبة  وتتعدد 

ب�س�أنهم املخ�لفة .
امل�دة 89 : ) ل يجوز ت�سغيل احلدث بني غروب ال�سم�ض 
الر�سمية  الج�زات  يف  اأو  الراحة  اأي�م  يف  اأو  و�سروقه� 
اأكرث من �س�ع�ت العمل الع�دية ول يجوز اإبق�وؤه يف مك�ن 

العمل اأكرث من �سبع �س�ع�ت مت�سلة ( .
عقوبة جن�ئية : ـ

التي  وب�لغرامة  �سهر  تزيد على  ب�حلب�ض مدة ل  يع�قب 
اأو  ري�ل  اآلف  �ستة  عن  تزيد  ول  ري�ل  األفي  عن  تقل  ل 
 89 امل�دة  حكم  خ�لف  من  كل  العقوبتني  ه�تني  ب�حدى 
وقعت  الذين   العم�ل  بتعدد  الغرامة  عقوبة  وتتعدد 

ب�س�أنهم املخ�لفة .
للحدث  العمل  �س�ع�ت  تزيد  اأن  يجوز  ل    )90( امل�دة 
على �ست وثالثني �س�عة يف الأ�سبوع بواقع �ست �س�ع�ت 
على  العمل  �س�ع�ت  تزيد  فال  رم�س�ن  �سهر  عدا  يوميً� 
�س�ع�ت  اأربع  بواقع  الأ�سبوع  يف  �س�عة  وع�سرين  اأربع 
الوقت  احلدث  عمل  �س�ع�ت  �سمن  يح�سب  ول  يوميً� 
الذي يق�سيه يف النتق�ل بني مك�ن �سكنه ومك�ن العمل 
، ويجب اأن تتخلل �س�ع�ت العمل فرتة اأو اأكرث للراحة اأو 
لتن�ول الطع�م وبحيث ل يعمل احلدث ب�سورة م�ستمرة 
اأكرث من ثالث �س�ع�ت متت�لية ول حت�سب تلك الفرتة اأو 

الفرتات �سمن �س�ع�ت العمل .
امللف  يف  يحفظ  اأن  العمل  �س�حب  على   (  :  91 امل�دة 
اخل��ض ب�حلدث �سه�دة ميالده و�سه�دة لي�قته ال�سحية 
 . الذي يوقع عليه (  الدوري  و�سه�دات الفح�ض الطبي 
لأن احلدث يعد ع�ماًل ومن ثم وجب اأن يت�سمن �سجل 
العم�ل الذي يلتزم �س�حب العمل ب�إم�س�كه بي�ن ب��سمه 
خدمته  بدء  وت�ريخ  اأجره  ومقدار  عمله  ونوع  وجن�سيته 
من  الأوىل  الفقرة  به�  عنت  بي�ن�ت  من  ذلك  اإىل  وم� 
كونه  لطبيعة  ومراع�ة  اأنه  بيد  الق�نون  من   48 امل�دة 
حدث فقد اأوجب امل�سرع على �س�حب العمل اأن يت�سمن 
امللف اخل��ض ب�حلدث ف�ساًل عم� تقدم �سه�دة ميالده 
الطبي  الفح�ض  و�سه�دات  ال�سحية  لي�قته  و�سه�دة 
الوقوف على مدى  بغية  وذلك  عليه  يوقع  الذي  الدوري 
التزام �س�حب العمل بتلك ال�سوابط التي �سنه� امل�سرع 

حف�ظً� على احلدث .
عقوبة جن�ئية )يع�قب ب�حلب�ض مدة ل تزيد على �سهر 
وب�لغرامة التي ل تقل عن األفي ري�ل ول تزيد عن خم�سة 
اآلف ري�ل اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني كل من خ�لف حكم 
الذين   العم�ل  بتعدد  الغرامة  عقوبة  وتتعدد   91 امل�دة 

وقعت ب�س�أنهم املخ�لفة .
امل�دة 92 : على كل �س�حب عمل ي�ستخدم حدثً� اأو اأكرث 

اللتزام مب� يلي : ـ
وت�ريخ  وعمله  احلدث  ب��سم  بي�نً�  لالإدارة  يقدم  اأن   .1

ت�سغيله .
2. اأن يعلق ب�سورة ظ�هرة يف مك�ن العمل بي�نً� وا�سحً� 
فرتات  ي�ستخدمهم  الذي  الحداث  عمل  ب�س�ع�ت 

راحتهم .
التي  وب�لغرامة  �سهر  تزيد على  ب�حلب�ض مدة ل  يع�قب 
ري�ل  اآلف  خم�سة  عن  تزيد  ول  ري�ل  الفي  عن  تقل  ل 
امل�دة  حكم  خ�لف  من  كل  العقوبتني  ه�تني  ب�إحدى  اأو 
وقعت  الذين   العم�ل  بتعدد  الغرامة  عقوبة  وتتعدد   92

ب�س�أنهم املخ�لفة .

مر�صح �صابط
 عبد اهلل خالد �صعيد ال�صهواين

الدفعة الثانية ع�صر
ق�صم القانون

القانون القطري وحماية الأحداث
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     اأكد رب الع�ملني ور�سوله الكرمي ، �سلى 
حيث  الأمــر،  اأويل  ط�عة  و�سلم،  عليه  اهلل 
يف  احلكم  دعــ�ئــم  مــن  دعــ�مــة  الط�عة  اإن 

الإ�سالم.
    وتــعــتــرب طــ�عــة ويل الأمــــر قــ�عــدة من 
الأمــور  من  وهي  ال�سي��سي،  نظ�مه  قواعد 
الــقــيــ�م  مــن  الإمـــــ�م  لتمكني  ــة  ــ�ــســروري ال
ويل  ط�عة  اأن  اثــنــ�ن  يختلف  ول  بواجبه. 
تنفيذ  من  الــدولــة  لتمكني  �سرورية  الأمــر 
اأويل  بط�عة  وجــل  عز  اهلل  واأمــر  اأهدافه� 
اأ�سول  ومن  ط�عته،  من  ذلك  وعد  الأمــر، 
لولة  والط�عة  ال�سمع  ال�سحيحة  العقيدة 
اأمر امل�سلمني يف غري مع�سية.  ويف حمكم 
اآَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــ�  اأَيُّ ــ�  كت�به قــ�ل تع�ىل: )َي
اْلأَْمــِر  َواأُويِل  �ُسوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا   َ اهللَّ اأَِطيُعوا 

ِمْنُكْم...(، »�سورة الن�س�ء: الآية 59«  
ابن قيم  العلم، يقول  اأهــل  اأقــوال  الأمــراء على ال�سحيح من  الأمــر هم  اأويل  اإن      
العلم�ء والأمــراء ولة  العلم�ء والأمــراء، ف�إن  ب�أويل الأمر  اأن املراد  اجلوزية مرجحً� 
وردًا  عنه،  ودف�عً�  وبي�نً�  ولته حفظً�  العلم�ء،  ف�إن  ر�سوله،  به  اهلل  بعث  الذي  الأمر 
على من اأحلد فيه وزاغ عنه، والأمراء ولته قي�مً� وعن�ية وجه�دًا واإلزامً� للن��ض به، 
واأخذهم على يد من خرج عنه، اأم� اأويل الأمر من الأمراء فط�عتهم واجبة م� دام 

اأنهم يحكمون بكت�ب اهلل تع�ىل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم. 
   ونقل ابن حجر يف »فتح الب�ري«، الإجم�ع على عدم جواز اخلروج على ال�سلط�ن 
ال�سلط�ن  ترك اخلروج على  بط�ل، ويف احلديث حجة على  ابن  ق�ل  فق�ل،  الظ�مل، 
واأن  معه  واجله�د  املتغلب  ال�سلط�ن  ط�عة  وجوب  على  الفقه�ء  اأجمع  وقد  ج�ر،  ولو 
ط�عته خري من اخلروج عليه مل� يف ذلك من حقن الدم�ء وت�سكني الدهم�ء، كم� نقل 
الإم�م النووي، الإجم�ع على ذلك فق�ل، واأم� اخلروج عليهم وقت�لهم فحرام ب�إجم�ع 

امل�سلمني واإن ك�نوا ف�سقة ظ�ملني.
    ق�ل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، فط�عة اهلل ور�سوله واجبة على كل اأحد، وط�عة ولة 
الأمور واجبة لأمر اهلل بط�عتهم، فمن اأط�ع اهلل ور�سوله بط�عة ولة الأمور هلل ف�أجره 
على اهلل ومن ك�ن ل يطيعهم اإل مل� ي�أخذه من الولية ف�إن اأعطوه اأط�عهم واإن منعوه 
اأئمتن�  ع�س�هم، فم�له يف الآخرة من خالق. وق�ل الطح�وي، ول نرى اخلروج على 
وولة اأمورن� واإن ج�روا ول ندعو عليهم ول ننزع يدا من ط�عة، ونرى ط�عتهم يف ط�عة 
اهلل عز وجل فري�سة م� مل ي�أمروا مبع�سية، وندعو لهم ب�ل�سالح واملع�ف�ة، وق�ل ابن 
تيمية، ولعله ل يك�د يعرف ط�ئفة خرجت على ذي �سلط�ن اإل وك�ن يف خروجه� من 

الف�س�د اأكرث من الذي يف اإزالته .
الن��ض، من  الــولة على  الأمــر، وهم  اأويل  واأمــر بط�عة  ال�سعدي  ال�سيخ  ق�ل  وقد      
اإل بط�عتهم  اأمر دينهم ودني�هم،  للن��ض  الأمراء واحلك�م واملفتني، ف�إنه ل ي�ستقيم 
والنقي�د لهم، ط�عة هلل، ورغبة فيم� عنده، ولكن ب�سرط، األ ي�أمروا مبع�سية اهلل، 
ف�إن اأمروا بذلك، فال ط�عة ملخلوق، يف مع�سية اخل�لق.  ف�لنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأر�سد اإىل ال�سمع والط�عة ملن وله اهلل اأمر امل�سلمني، وعدم الإث�رة عليهم، وم� ذاك 
اإل لأن اخلروج على الولة ي�سبب ف�س�دًا كبريًا، و�سرًا عظيمً�، فيختل به الأمن، وت�سيع 
به احلقوق، والأح�ديث تدل على وجوب الط�عة ب�ملعروف لويل الأمر، واإن منع بع�ض 
احلقوق، وا�ست�أثر ببع�ض الأموال، بل ولو تعدى ذلك اإىل ال�سرر ب�جل�سم اأو امل�ل ونحوه 

من الأمور ال�سخ�سية .  

مر�صح �صابط
 علي حممد اأنديله املري

الدفعة العا�صرة 
 ق�صم الإدارة

الغاز  القطري طاعة ويل الأمر  

اأنعم اهلل  تع�ىل على قطر بكمي�ت ه�ئلة 
من احتي�طي النفط والغ�ز الطبيعي والتي 
امل�ستقبل  يف  الن�سبي  ـــرثاء  ال له�  حتقق 
القريب. والآن قطر هي ث�لث اأكرب م�سدر 
احتي�طي�ت  وتبلغ  ب�لع�مل  الطبيعي  للغ�ز 

الغ�ز يف قطر نحو 14% من احتي�طي الغ�ز الطبيعي املكت�سف يف الع�مل واأن اإنت�ج الغ�ز 
اأي 5.8 ملي�ر قدم مكعب حيث يعترب هذا  الطبيعي يف قطر ارتفع بن�سبة 17.9 % 
اأعلي معدل تو�سع يف منطقة ال�سرق الأو�سط وي�س�هم حقل غ�ز ال�سم�ل مبعظم الإنت�ج 
الغ�ز  احتي�طي  ع�م 1971، وميثل 20% من  اكت�سف احلقل يف  وقد  للغ�ز،  القطري 
الع�ملي، مم� يجعله اأكرب حقل للغ�ز احلّر يف الع�مل.  ان احتي�طي الغ�ز يف قطر يبلغ 
900 ترليون قدم مكعب م�سكاًل بذلك ث�لث اأكرب احتي�طي يف الع�مل بن�سبة %14.4 
من اإجم�يل الحتي�طي الع�ملي. ال�سرق الأو�سط يحتوي علي 41% من احتي�طي الغ�ز 
الع�ملي ويبلغ 2585 ترليون قدم مكعب بنه�ية ع�م 2007 واأغلبية هذا الحتي�طي يف 
كل من قطر واإيران. وت�سعى قطر لإكم�ل م�سروع تو�سعة تخزين املكثف�ت وهو م�سروع 
يخدم الدولة و�سرك�ته� الت�بعة والتو�سع ي�سمل اإ�س�فة 3 خزان�ت للط�قة الإ�ستيع�بية 
للتخزين حيث يوجد ح�لي� 3 خزان�ت فقط. الزمة امل�لية مل توؤثر على الدولة ب�سكل 
كبري نظرا لأن العقود املربمة مع عمالئه� الرئي�سيني طويلة الأمد وب�أ�سع�ر ث�بتة، ومن 
اأبرز الجن�زات التي حققته� الدولة ت�أمني 4.1 ملي�ر دولر اأمريكي لإع�دة التمويل  
ق�سة الغ�ز القطري والكت�س�ف.   تعود البداية لكت�س�ف حقل غ�ز ال�سم�ل القطري 
ال�سهري والذي يعترب من اأكرب حقول الغ�ز املنفرد يف الع�مل اإىل ع�م 1971 عندم� مت 
اكت�س�فه على م�س�حة بحرية تزيد على 6000 كيلومرت مربع وهي نف�ض املن�طق التي 

يتواجد فيه� النفط على اأعم�ق خمتلفة. 
نحو  ثــ�ين  اآل  خليفة  بن  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  قطر  دولــة  اأمــري  توجيه�ت  وبف�سل 
ال�ستغالل الأمثل لرثوات قطر الطبيعية وتنفيذا لهذه التوجيه�ت بذل  ال�سيد عبداهلل 
العمل  وفريق  وال�سن�عة  الط�قة  وزير  الــوزراء  رئي�ض جمل�ض  ن�ئب  العطية  بن حمد 
امل�ستوى  اإىل  الو�سول  دولة قطر من  التي مكنت  املتوا�سلة  للبرتول اجلهود  يف قطر 
وخمتلف  امل�س�ل  الغ�ز  �سن�ع�ت  يف  اله�ئلة  الإجنـــ�زات  خــالل  من  ع�ملي�  املتقدم 
اأحتلت دولة قطر املرتبة الوىل  البرتولية الخرى املرتبطة به�. وهكذا  ال�سن�ع�ت 
اأن ي�سل مع نه�ية  ع�مليً� وبجدارة من حيث حجم �سن�عة الغ�ز امل�س�ل املخطط له 
الع�م الق�دم اإىل حوايل 77 مليون طن مرتي �سنويً� من الغ�ز امل�س�ل .ومن اأجل تلبية 
هذا الطلب املتزايد وخ��سة بعد تو�سع ال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية ب�إن�س�ء �سركة قطر 
للبرتوكيم�وي�ت )ق�بكو( راأت قطرللبرتول �سرورة تلبية الطلب املتزايد لل�سن�ع�ت 
الأوىل  بتطويراملرحلة  فبداأت  العمالق  ال�سم�ل  غ�ز  حقل  من  املحلية  البرتوكيم�وية 
من هذا احلقل يف ع�م 1987 . و�سرعت قطر للبرتول يف اإن�س�ء مرافق املرحلة الأوىل 
ال�سن�عي  املحلي  ال�ستهالك  لتلبية   1991 ع�م  يف  كلية  ب�سورة  ت�سغيله�  مت  والتي 
واملنزيل املتزايد من حقل غ�ز ال�سم�ل من خالل ا�ستخراج كمي�ت من الغ�ز قدره� 
800 مليون قدم مكعب يومي�.  وك�ن يقوم جممع الإنت�ج البحري بت�سليم هذه الكمي�ت 
ذلك  وبعد  بحري،  انبوب  ال�سن�عية عرب  لف�ن  راأ�ض  مدينة  اإىل  الطبيعي  الغ�ز  من 
يتم نقله عرب اأنبوب الغ�ز الربي من را�ض لف�ن اإىل مدينة م�سيعيد ال�سن�عية والتي 
تعترب اأول مدينة �سن�عية يف دولة قطر للبرتوكيم�وي�ت تعتمد على م�دة اليث�ن الذي 
الأ�س��سي  اللقيم  يعترب  الذي  اليثلني  اإىل  وتك�سريه  امل�ستخرج  الغ�ز  من  ف�سله  يتم 
مثل  الغ�ز  الخرى من ط�قة  ال�سن�ع�ت  احتي�ج�ت  تلبية  اىل  اإ�س�فة   ، ل�سن�ع�ته� 

عملي�ت تكرير النفط اخل�م وغريه� من ال�سن�ع�ت هن�ك. 
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انطباعات المرشحين

دول  اإحدى  لزي�رة  بعيد  زمن  منذ  اأ�سواق  عندي  ك�نت 
ك�ن  التي  احلي�ة  جتربة  يل  تت�سنى  حتى  العربية  اجلزيرة 
على  الوقوف  من  اأمتكن  وحتى  امل��سي  يف  �سك�نه�  يعي�سه� 
اأ�سرار تلك البيئة التي اأنتجت ذلك الإرث احل�س�ري ال�سخم 
والذي اأبهر الع�مل وال�سبب يف ذلك اأنني كنت مولع� ب�لت�ريخ 
والأدب العربي بفروعه املختلفة وفنونه املتعددة مم� حداين 
ولكن  ال�سور  عندي  تكتمل  حتى  البق�ع  هذه  لزي�رة  للتوق 

ظروف الدرا�سة مل تكن ت�سمح .
دول  اأعرق  اإحدى  يف  للدرا�سة  اأبتعث  اأن  املق�دير  و�س�ءت 
دولة  اأنه�  عنه�  اأ�سمع  كنت   ولأنني  ولكن  ت�ريخ�  اجلزيرة 
برتولية متطورة فقدت �سيئ� من حم��سي لزي�رته� لأنني كنت 
وم�تنطوي عليه من جف�ف  كلمة برتولية هذه  اأعرف معنى 
احل�س�رة احلديثة ف�أح�س�ست بقلق من احتم�ل اأن اأع�ين فيه� 
  ’ بد  لي�ض منه  والل�س�ن ولكن’ ل بد مم�  واليد  الوجه  غربة 

فتوكلت على حي ل ميوت و�سددت رح�يل ميمم� له� .
دخلته� ليال وقد هداأت احلي�ة نوع� م� فلم اأ�ستنب الأمر اإل 
راأيت  اإذ  عظيمة  اليوم  ذلك  يف  ده�ستي  وك�نت  الغد  �سحى 
اأر�ض بي�س�ء وتغطيه� بثوب �سف�ف من  ال�سم�ض ت�سرق على 
اأ�سعته� ال�سفراء را�سمة لوحة يف غ�ية الروعة �سرت ن�ظري 
اأول م�لحظته  وخففت عني م�وجدته من م�سقة ال�سفر لأن 
عين�ي ك�ن ذلك التن�غم والن�سج�م بني مكون�ت تلك اللوحة 
اأقيم  اآخر  فطبيعة الأر�ض وم�  والتي ل ي�سذ فيه� جزء عن 
تعك�ض لك �سورة  النخيل بني ذلك  واإ�سج�ر  عليه� من مب�ن 
تنم عن ذوق رفيع وفن راق متيز به املهند�ض الذي و�سع هذا 
الأر�ض  بيئة  فيه  وراعى  النيق هذا  املدينة  ل�سكل  الت�سميم 
و�س�نه� من الإندث�ر و�سي�ع املع�مل فطوع التطور يف العمران 
الأمر  تبينت  وقد  ويطم�سه�  عليه�  ليغطي  ل  معه�  ليتم��سى 
لحق� ف�إذ هو ع�ئد اإىل اإن�س�ن هذه البالد وابنه� الب�ر املعتز 
م�سوب�  اعتزازا  واملك�ن   الزم�ن  يف  التطور  رغم  بت�ريخه 
م�يجعل  وهو  والأجداد  الآب�ء  حي�ة  منط  اإىل  ووف�ء  بحنني 
موروث�ت   كل  وي�سمنه   * ال�سعر  بيت   * يبني  منهم  الواحد 
بيته  بج�نب  حي�تهم  به  وم�متيزت  عي�سهم  واأدوات  الآب�ء 
احلديث الذي مل يهمله اأي�س� مم�يدلك على اأنهم مل يقطعوا 
ذلك  وجود  ذلك  على  دليل  وخري  امل��سي  بذلك  �سلتهم 
املعلم الب�رز يف حي�ة العرب ورفيق حي�تهم الول و�سفينتهم 
الأثرية وح�مل اأثق�لهم وط�وي بعد م�بني قراهم وهو الك�ئن 
الأبل  يجعل  وف�ء  له  الوف�ء  وبتوارث  به  العرب  ا�ستهر  الذي 
اأ�سح�به�  مع  تتق��سم اخلري  النبيل  وخلقه�  بخلقه� اجلميل 
اأجدادهم يف �س�بق الزم�ن  كم� تق��سمت �سعوبة احلي�ة مع 
ب�إح�س�ن  اإح�س�ن�  وجزوه�  �سربه�  بجميل  له�  ف�حتفظوا 
ف�رت�حت بعد ترح�ل طويل وط�ب له� املق�م يف هذه الدوحة 
الن��سرة لرتحب ب�ل�سيوف وامل�س�فرين وتكون مم� يكرمون 
به ل لتحملهم ليبتعدوا ففي الر�ض مت�سع ويف القلوب والتي 
ول  تكوينه�  يف  البحر  ن�س�ئم   وبرد  ال�سحراء  دفء  حت�ض 
مق�سومة  الزم�ن  �س�لف  منذ  العرب  فحي�ة  الأمر  يف  غرابة 
ف�سلي  يف  ذلك  ملحت  وقد  والبحر  ال�سحراء  بني  ب�لعدل 
ال�ست�ء وال�سيف حيث يتوافد ال�سك�ن يف ف�سل ال�ست�ء على 
ال�سحراء والتي ت�سمى يف ق�مو�ض معرفتهم ب�لرب ويف ذلك 
اإ�س�رة لطيفة للطيب من القول والذي هدتهم اإليه فطرتهم 
وللني املنطق فلفظة ال�سحراء فيه� �سئ من احلدة فخففوه� 
و�سموه� برا وقد ن�لت حظه� من برهم ووف�ئهم اأي�س� حيث 
يعودون اإىل ح�سنه� الدافئ اأي�م برد ال�ست�ء ليوؤن�سوا وح�سته� 
مب� يق�م على ظهره� من جتمع لأبن�ئه� فرتى م�س�رب القوم 
م�ميلكون  اأ�سن�ف  وبقية  النعم  وحمر  اخليل  جي�د  واأم�مه� 

من حالل توارثوه وقد �سبت الن�ر فوق اأث�فيه� لتوفر الدفء 
يتج�ذبون  جلو�ض  حوله�  من  وهم  القهوة  ولدلل  للقوم  
ال�سعراء  �سعر  يتخلله�  الأخب�ر  وطرائف  احلديث  اأطراف 
ونوادر الظرف�ء يف م�س�هد تعيد الذاكرة للقرون الوىل التي 
بق�وؤه�  حري  والتي  احلية  احل�س�رة  هذه  ميالد  عنده�  ك�ن 
افحمتني   وقد  الدني�  يف  غريه�  اأبن�ء  الآن  حتى  و�سموده� 
هذه امل�س�هد ف��ستحييت يف نف�سي لأين ج�ل يف خ�طري قبال 
اأن الت�ريخ رمب� يكون قد ن�سي ودر�ست مع�مله واأن الإن�س�ن قد 

تغري ولكن عينيي  ق�لت� هيه�ت .
ميالد  ميثل  ف�إنه  اللذيذ  وعذابه  قطر  يف  ال�ست�ء  برد  ورغم 
حي�ة جديدة ت�أخذ فيه� الأر�ض زخرفه�  وتتزين ففيه ينزل 
الغيث بردا و�سالم� ل زوابع فيه ول �سخب ه�دئ� ك�أنه يوقظ 
الأر�ض من مقيله� يف ال�سيف ليك�سوه� ثوب� اأخ�سرا وير�ض 
ونخال  ع�سب�  الزرع  بت�ج  ويكلله�  الريح�ن  ع�س�رة  عليه� 
لت�سبح بحمد ربه� وحتدث الزراع بنعمته ف�إذا هم ي�ستب�سرون

وثم بعد ال�ست�ء يكون الربيع وحق له اأن ي�سمى ربيع� فقد ذقت 
فيه لذة احلي�ة بعد طول ال�ست�ء فمثل يل ا�سرتاحة تن�سمت 
فيه� عبري اأزه�ر الأر�ض وري�حينه� وانتع�ست الأر�ض لت�ستقبل 
لتب�سر  طويل  �سب�ت  من  ال�سم�ض  فيه  ت�سحو  جديدا  زائرا 
ن�حية  الن��ض  فيحمل  ن�س�به�  اإل  الأمور  يعيد  دافئ  ب�سيف 
البحر لي�أخذ حظه من قرب اأبن�ئه وليتوجهوا ملحت�سن قطر 
القدمي ومزينه� ب�للوؤلوؤ عقودا م�ست ومطعم �سيف�نه� حلم� 
ال�سب�ب  والتي جتتذب  املخيم�ت  �س�طئه  فيقيموا على  طري� 
واأجمل  وامل�ء  الرمل  بني  املرح  من  اأوق�ت  لق�س�ء  والأ�سر 
ال�سب�ب  بني  تق�م  التي  ال�سب�ق�ت  تلك  املخيم�ت  هذه  م�يف 
يف  ب�ل�سي�رات  الإ�ستعرا�ض  ومن��سط  الدراج�ت  ركوب  على 
البحر  �س�طئ   على  �سحراوية   منطقة  وهي  �سيلني  منطقة 
وله� امتي�زات �سي�حية عظيمة  وفره� له� ذلك املوقع وجعله� 
للمرح  الق��سدون  يوؤمه�  التي  ال�سي�حية  الوجه�ت  اأهم  من 
هذا ب�لإ�س�فة اأىل منطقة خور العديد والتي ت�سمى ب�لبحر 
الرملية  بكثب�نه  ال�سي�حية  املن�طق  اأجمل  من  وهو  الداخلي 
الهاللية ال�سكل ومن�ظره اخلالبة ن�سبة لوجود البحرية التي 
عدة  وله�  البحر  اإىل  منفذ  طريق  عن  املد  مي�ه  من  تتكون 

امتدادات ك�لف�سو�ض املرتاكبة .
من  وم�فيه�  عندي  الأثرية  الدوحة  كورني�ض  منطقة  وهن�ك 
خريطته�  و�سع  وعن  البالد  هذه  تطور  عن  يحكي  جم�ل 
من�ظر  من  ذلك  لك  وم�يتيحه  البحر  �س�طئ  على  املتميز 
وخ��سة لهواة الت�سوير فمن املن�ظر التي ت�سر الن�ظر م�سهد 
تته�دى يف  البحر وهي  ب�ألوانه� اجلذابة على مي�ه  الأ�سرعة 

حركته� بفعل ن�سيم�ت البحر التي تدفعه� يف لطف ولني .
امله�  حممي�ت  مثل  الطبيعية  املحمي�ت  اأي�س�  وهن�ك 
امله�  روؤية  ميكن  حيث  لقطر  الغربي  ال�سم�ل  يف  تقع  التي 
والغزلن العربية بجم�له� الأخ�ذ وحممي�ت امتي�ض بجزره� 
الطيور  اأنواع  تتخذ منه�  التي  وغ�ب�ته�   الرملية  وحواجزه� 

م�س�كن.
اقت�س�ر  عدم  هو  قطر  يف  لحظته�  التي  الأمور  من  كذلك 
واإمن�  الأ�سليني  و�سك�نه�  اأبن�ئه�  على  فيه�  احلي�ة  مب�هج 
ينعم به� كذلك كل من وفد اإليه� من الع�ملني وللحقيقة فهم 
كثريون ف�ملالحظ ملعدلت ال�سي�حة والهجرة اإىل قطر يجد 
البلد  هذا  تقدم  على  دليل  ذلك  ويف  مت�سل  ازدي�د  يف  اأنه� 
واأي�س� طيبة اأهله وح�سن  �سي�فتهم  وكرم موروث متجذر يف 
النفو�ض لحظته مذ دخلته� وهو بال �سك من الأ�سب�ب التي 
الإق�مة  ط�بت  والذين  الق��سدين  من  الأعداد  هذه  جتذب 
لكثري منهم فيه� اإذ وجدوا فيه� الأم�ن و�سبل العي�ض الكرمي 

قيدا  الإح�س�ن  وجد  ومن  حمبة  ذراه�  يف  اأنف�سهم  فقيدوا 
تقيدا .. وان�سجموا مع اأهله� يف حي�ة يطغى عليه� الت�س�مح 

والود .
وظللت  البالد  هذه  جئت  مذ  لحظته�  التي  الأمور  ومن 
ب�سورة  تبذل  التي  واجلهود  املتوا�سل  العمل  ذلك  األحظه� 
كل  ليواكب  البلد  وتطوير  والتنمية  التعمري  اأجل  من  دائبة 
جديد يطراأ على �سكل املدن احلديثة يف الع�مل فتو�سلت اإىل 
ير�سون  ل  البلد  هذا  اأمر  على  الق�ئمني  اأن  مف�ده�  قن�عة 
ت�ستحق  قطر   ) قولهم  ح�دي  يحدوهم  دائم�  التقدم  اإل  له 
الأف�سل ( لت�سيف عبقري�تهم يف كل يوم جديدًا �س�هدا من 
اإجن�زات  اإىل  ي�س�ف  والراقية  املتطورة  احل�س�رة  �سواهد 
الآب�ء  به   م�ق�م  يجهلوا  مل  حيث  والقريب  البعيد  امل��سي 
وم�قدموه لوطنهم حتى اإنه ليخيل اإليك اأن املك�ن كله عب�رة 
ال�س�بق يف  اأجنز يف  م�  لك  ثوب جديد يربز  عن متحف يف 
�سور حديثة غ�ية يف الروعة وال�سواهد على ذلك كثرية منه� 
تقف  التي  الت�ريخ  �سواهد  وكل  والأ�سواق  وامل�س�جد  القالع 
احل��سر  اإجن�زات   وبج�نبه�  قطر  اأنح�ء  كل  يف  �س�خمة 

وك�أنه� مت�سك بيده� لتعينه� على ال�سمود يف وجه الزمن . 
ومن الأ�سب�ب التي جعلت مق�مي طيب� يف قطر تلك املوا�سم 
والفنية  الثق�فية  والفع�لي�ت  الإحتف�لت  فيه�  تق�م  التي 
وكت�را  الدوحة  كورني�ض  يف  والع�ملية  املحلية  والري��سية  
الفرو�سية  ونوادي  الري��سة  وامل�س�رح ومي�دين  العر�ض  ودور 
وم�سم�ر �سب�ق الهجن واملت�حف ب�أنواعه� ... كل ذلك التنوع 
يف هذه  املن��سط يبني لك  اأن اإن�س�ن هذه البالد ذو ثق�ف�ت 
الذي  المر  واحل�سر  البدو  ك�ن�سج�م  ومن�سجمة  متنوعة 
حظه  ي�أخذ  ف�لكل  بينهم  التمييز  عليك  الع�سري  من  يجعل 
من هدوء الريف وجم�له ومن تطور املدينة وحداثته� فين�ل 

امتي�زات البيئتني مع� 
يل  متثل  فيه�  ق�سيته�  التي  الفرتة  وهذه  لقطر  زي�رتي  اإن 
حمطة مهمة من حمط�ت حي�تي وجتربة لن اأن�س�ه� تعلمت 
اأ�سعر فيه�  الكثري وا�ستمتعت فيه� ب�حلي�ة يف بالد مل  منه� 
للزائرين  واحرتامهم  �سي�فتهم  وح�سن  اأهله�  لطيبة  بغربة 
اأهل  من  اأ�سبحوا  اأنهم  ت�سعرهم  ب�سورة  معهم  وتع�ملهم 
لقطر  الوف�ء  واجب  من  عليهم  م�  وعليهم  م�لهم  لهم  قطر 
... �س�أحمل ذكري�تي هذه معي اإىل بلدي و�سوف تبقى معي 
م� بقيت الذاكرة فهي وطن ث�ن وم� علي من ب�أ�ض اإذا تغزلت 
فهو  الأ�سلي  وطني  حق  يف  اأجحف  فلم  عنه�  وحدثت  به� 
اأنت  اإذا   ( ب�ب  من  اأي�س�  بذلك  ملزم  واأن�  �سقيق�ن  وقطر 
زم�م  الأر�ض  هذه  حب  ملك  وقد   ) ملكته  الكرمي  اأكرمت 
نف�سي كم� اأ�سرت قلوب من زاروه� قبلي فكتبوا  عنه� وحنوا 
اإليه� ومتنوا له� اأن تدوم موارد عزه� واأن يدوم اأم�نه� وخري 

اأر�سه�. 

مر�صح �صابط
 جماهد عمر عبد الرحمن علي

الدفعة الثالثة ع�صر
ق�صم العالقات الدولية

قطر يف مذكرات مر�شح وافد
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اأحتدث عن دخويل كليه اأحمد بن حممد الع�سكرية وحتويل من احلي�ة املدنيه 
ال�سهلة اإيل احلي�ة الع�سكرية املن�سبطة وفوائد كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية 
فلقد  والأك�دميية  الع�سكرية  الن�حيتني  من  الكثري  تعلمن�  ففيه�  ومميزاته� 
من  الكثري  عن  نتخلى  ان  وا�ستطعن�  الري��سية  ب�لتم�رين  اأج�س�من�  �سقلت 
الع�دات ال�س�لبة بف�سل ثق�فة الن�سب�ط الف�ئقة ب�لكلية وكذلك تن�مت مع�رفن� 
الك�دميية ب�سورة نر�سى عنه� مت�م� ف�لق�سم الأك�دميى ب�لكلية حري�ض على 
التميز  اىل  اإ�س�فة  الأك�دميى  ب�لتخ�س�ض  حم�سن  وهو  امل�ستقبل  �س�بط  ان 
الع�سكري حتى ي�سبح ق�ئدًا ن�جحً� ذا كف�ية ع�لية بعد ح�سوله على البك�لريو�ض 
املدين والدبلوم الع�سكري ودورة ال�س�عقة ودوره املظلي وتعلم اللتزام ب�لوقت 
واحرتام املواعيد والكلية توفر بيئة ثق�فية متعددة وذلك ب��ست�س�فته� لال�سق�ء 
تن�س�  حيث  والطالب  ال�س�تذة  م�ستوي  على  وال�سالمية  العربية  البالد  من 
ال�سداق�ت والتي لبد من انه� تعزز العمل العربي والإ�سالمي امل�سرتك والتع�ون 

بني الأ�سدق�ء.  
تلك  الع�سكرية  بن حممد  اأحمد  كلية  اإيل  وان�سم�مي  توفيقي  علي  اهلل  ا�سكر   
ت�سكيل  اأعدن�  وق�ع�ته�  ومي�دينه�  �سوحه�  ففي  القلب  اإىل  احلبيبة  القلعة 
اأف�سل  اأجمل الي�م واللي�ىل وتعرفن� على  واأرواحن� وعقولن� وق�سين�  اأج�س�من� 
قي�دته�  ي�سدد خطى  ان  ن�س�ل اهلل  اأفذاذ.  ا�س�تذة  اأيدى  الرج�ل ودر�سن� على 
الر�سيدة فى م�سريته� الق��سدة واأن يجعل من طالبه� حملة للواء قطر ع�لي� بني 

الأمم حتى تبلغ بهم هذه الدولة الفتية اإىل عن�ن ال�سم�ء �سموخ� وعزة واإب�ء. 

مر�صح �صابط
 ح�صني عادل مطر ال�صمري

الدفعة الثالثة ع�صرـ ق�صم العالقات 
الدولية

كلية ال�شبط والربط الع�شكريالقلعة احلبيبة

اأ�سبحت كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية بني الكلي�ت الع�سكرية ال�سهرية ومع 
يف  الع�سكرية  الكلي�ت  اأف�سل  من  لت�سبح  وتطورًا  متيزا  تزداد  الزم�ن  مرور 
الع�مل،متنح كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية درجة البك�لريو�ض فى تخ�س�س�ت 
عديدة بلغت خم�ض تخ�س�س�ت من �سمنه� بك�لوريو�ض العالق�ت الدولية والذى 
اأن�سئ حديث� واأعترب اأحد طالبه ،يعي�ض الط�لب يف هذه الكلية حي�ة ع�سكرية 
 ، واملدنية  الع�سكرية  احلي�ة  بني  يف�سل  كيف  تعلمه  التجربة  وتلك  وج�معيه 
فنتعلم من هذه الكلية ال�سبط والربط الع�سكريني وكيف ننظم انف�سن� ونحدد 
اأهدافن� ون�ستفيد من كل �س�ردة وواردة يف كل �سيء مم� يح�سن من خرباتن� 
يف خ�رج الكلية وداخله� وكل ط�لب يف هذه الكلية لديه روح التن�ف�ض وال�سب�ق 
مع الطلبه للو�سول اىل القمة والتفوق ويتخرج الط�لب يف هذه الكلية ويكون قد 

انهى جميع متطلب�ت رتبة ال�س�بط.
ون�سكر كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية على كل هذا العط�ء واجلهد الذي بذلته 
من اأجل طالبه� الذين يكونون خمتلف األوان الطيف العربي ونتمنى اأن ت�سبح 
هدفه�  حددت  والتى   2030 قطر  دولة  لروؤية  داعمة  جم�له�  فى  مث�ل  الكلية 
الوفية فى م�س�ف الدول الراقية واملتح�سرة  ب�أن ت�سبح هذه الدولة  الأ�سمى 
واملتطورة. واأن ي�سبح ق�سم العالق�ت الدولية ن�فذة نحو ال�سلم والأمن لقطر 
فى  وهم  امل�سلحة  القوات  رج�ل  خالله�  من  يطل  ب��سره  وللع�مل  وللمنطقة 
دوره  لت�أدية  الكوادر  ب�أف�سل  اجلي�ض  لرفد  والأك�دميى  الع�سكرى  تدريبهم  اأمت 

املتع�ظم فى حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.

مر�صح �صابط
 ثامر �صالح حممد ال�صمري

الدفعة الثالثة ع�صر
ق�صم العالقات الدولية
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جديد األقسام األكاديمية

الع�م  الإدارة خالل هذا  اأن�سطة ق�سم  لقد تعددت 
املختلفة  اللج�ن  فى  الق�سم  اأع�س�ء  �س�رك  حيث  
على  زائرين  اأ�س�تذة  الق�سم  وا�ستقطب  ب�لكلية، 
قدر ع�ل من العلم و اخللق. كم� نظم الق�سم عّدة 
جل�س�ت نق��ض تهدف اىل حتديث وتطوير تو�سيف 
تفعيل  على  الق�سم  حر�ض  كم�  الق�سم.  مقررات 
الزي�رات امليدانية للطالب بحيث مت تنظيم زي�رة 
�سوق  اىل  ع�سرة  الث�نية  الدفعة  لطالب  تعليمية 
زكري�  الدكتور  عليه�  اأ�سرف  والتي  القطري  امل�ل 
ب�لطلبة  خ��سة  عن�ية  الق�سم  اأوىل  كم�  حج�زي.  
لرفع  لهم  خم�س�سة  �س�ع�ت  وتكري�ض  املنذرين 

م�ستواهم العلمى.
تخفيف�  امل�س�ئية  التدري�ض  �س�ع�ت  تفعيل  وكذلك 

ــطــالب ومــ�ــســ�عــدتــهــم عــلــى الــرتكــيــز فى  عــلــى ال
مت��سي�  و  ذلك  اىل  ب�ل�س�فة  ال�سب�حية.  الفرتة 
الداعية  الأكــ�دميــيــة  ال�سوؤون  عم�دة  �سي��سة  مع 
ومبــبــ�درة  ميدانية  بــخــربات  الطلبة  تــزويــد  اىل 
خمي�ض  للرائد/  دعوة  توجيه  مت  الدارة  ق�سم  من 
عن  حمــ��ــســرة  لإعــطــ�ء  املــريــخــي  خمي�ض  حممد 
اإدارة الزم�ت لطلبة الدارة الدفعة الث�نية ع�سرة، 
وذلك �سمن مقرر ادارة الزم�ت. ويف اإط�رالتع�ون 
الع�سكرية وكلية  اأحمد بن حممد  الوثيق  بني كلية 
الق�سم  اأ�ــســ�تــذة  مــن  اأربــعــة  انــتــداب  مت  املجتمع  
زكري�   / الدكتور  ع�دل حرحو�ض،   / الدكتور  هم: 
حــجــ�زي، والــدكــتــور/ ولــيــد حمــمــد، والــدكــتــور /  
بومدين قب�يلي  لتدري�ض مقررات مقدمة يف اإدارة 

العم�ل، مب�ديء الإدارة،  ومب�ديء الت�سويق. اأم� 
فيم� يخ�ض الأبح�ث العلمية فقد ٌن�سر للدكتور وليد 

حممد عبد العزيز بحث بعنوان:
 Dynamic interactions between Egyptian equity and 
currency markets prior to and during political unrest  

والتي    Applied Financial Economics دوريـــة   يف 
 Taylor & Francis Publishing اإ�ــســدارهــ�    يتوىل 
يونيو  2014 امل��سي. كم�  ؛ وذلك يف عدد   Group

قدم نف�ض الع�سو اوراقه وبحوثه للرتقية اىل ا�ست�ذ 
م�س�رك.  مت تعيني الأ�ست�ذ امل�س�رك د. ه�س�م ال�سو 
الإدارة.  بق�سم  التدري�ض  اأع�س�ء هيئة  لين�سم اىل 
هذا، ولقد مت ا�ستكم�ل تقييم�ت اآداء اأع�س�ء هيئة 

التدري�ض يف الق�سم وك�نت النت�ئج معتربة.

حتكيم  جلنة  كع�سو  �سعيد  اأحمد  د.  م�س�ركة   .1
بنظم  واخل��سة  امل�سلحة  الــقــوات  م�س�بقة  يف 
املعلوم�ت، التي اق�مته� مديرية نظم املعلوم�ت 

يف القوات امل�سلحة.
نظم   12  ،11 الدفعة  مر�سحي  زيــ�رة  تنظيم   .2

معلوم�ت احل��سوب اإىل معر�ض ميليبول قطر.
3. تنظيم زي�رة مر�سحي الدفعة 11 نظم معلوم�ت 
ق�سم  اجلن�ئي/  البحث  مديرية  اإىل  احل��سوب 
اجلرمية اللكرتونية، لغر�ض الطالع على اأنواع 
يف  امل�ستخدمة  والو�س�ئل  اللكرتونية  اجلرائم 

ذلك، وم�هي ال�سبل الالزمة لتف�ديه�.

من  املمّولة  امل�س�ريع  على  العمل  ح�لّي�  جــ�ٍر   .4
العلمّي  البحث  لرع�ية  القطرّي  ندوق  ال�سّ قبل 

الّت�لية:
للبحث  الوطنّية  الأولــوّيــ�ت  برن�مج  الربن�مج:  

العلمّي )NPRP( الّدورة اخل�م�سة  ، العنوان:
»Formalization of Information Theories and 
Application in Safety-critical Engineering 
Systems«

ب�حثني  مع  �لح ح�مدي    ال�سّ د. حمّمد  الب�حثون:  
الوطنّية  و اجل�معة  من ج�معة كونكوردي� )كندا( 

للعلوم و الّتكنولوجي� )ب�ك�ست�ن(. 

ندوق  5. مّت قبول متويل امل�س�ريع الّت�لية من قبل ال�سّ
القطرّي لرع�ية البحث العلمي الت�يل:

الربن�مج: برن�مج الأولوّي�ت الوطنّية للبحث العلمّي 
) NPRP ( الّدورة ال�ّس�بعة، العنوان: 

« Design Requirements: Capability-Driven Require-

ments Engineering with Application on i-Doha for 

the 2022 World Cup «

ب�حثني  مع  �لح ح�مدي    ال�سّ د. حمّمد  الب�حثون: 
املّتحدة  ــ�ت  ــولي )ال فريجيني�  و�ست  ج�معة  مــن 
الأمريكّية( و ج�معة ه�روكوبيو )اليون�ن( و ج�معة 

بريزيت )فل�سطني(.

بــ�أداء  الع�مة  املتطلب�ت  ق�سم  ا�سطالع  اإطــ�ر  يف 
بعم�دة  عــ�م  ب�سكل  والأكــ�دميــيــة  العلمية  مه�مه 
وعرب  الق�سم  قــ�م  ب�لكلية،  الأكــ�دميــيــة  الــ�ــســوؤون 
واأهدافه  الق�سم  روؤية  ب�سي�غة  مكثفة  اجتم�ع�ت 
وخمــرجــ�تــه وبــيــئــة الــتــعــلــم؛ انــطــالقــً� مــن روؤيـــة 
اأهداف  م�سفوفة  و�سع  وكذلك  ور�س�لته�،  الكلية 
التعلم،  مبــخــرجــ�ت  وربــطــهــ�  الــعــ�مــة  املتطلب�ت 

وربطه�  الع�مة  املتطلب�ت  وم�سفوفة  ن�حية،  من 
ب�ملقررات الدرا�سية من ن�حية اأخرى.

)خريف  الف�سل  هذا  خالل  الق�سم  ا�ستقبل  كم�   
زائرًا  اأ�ست�ذًا  �سعف�ين،  الرحمن  عبد  د.   )2014
لتدري�ض  اليمنية،  ب�جلمهورية  �سنع�ء  ج�معة  من 
الث�لثة ع�سرة.  الدفعة  العربية لطالب  اللغة  مقرر 
ويف اإط�ر التع�ون املتميز بني كلية اأحمد بن حممد 

د.  الق�سم  انــتــدب  فقد  قطر  وج�معة  الع�سكرية 
والعلوم/  الآداب  كلية  مــن  �ــســ�دق  معني  حممد 
العربية  )احل�س�رة  مقرر  لتدري�ض  قطر؛  ج�معة 

والإ�سالمية( لطالب الدفعة احل�دية ع�سرة. 
واثقة،  بخطى  اهلل-  �س�ء  اإن  الق�سم-  و�سيوا�سل 
قــ�دم  يف  والتدري�سية  العلمية  ومه�مه  اأن�سطته 

الأي�م.

قسم اإلدارة

قسم نظم معلومات الحاسوب

قسم المتطلبات العامة
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ع�سو   - يو�سف  /اأحمد  الدكتور  الأ�ست�ذ  ق�م   .1
ندوة  ب�إلق�ء   - املح��سبة  بق�سم  التدري�ض  هيئة 
بعنوان »دور جل�ن املراجعة احلكومية ب�لتطبيق 
اأحمد  بكلية  ، نظمت  امل�سري«  امل�ل  �سوق  على 
زي�رة  على  اأ�سرف  كم�  الع�سكرية.  حممد  بن 
الــعــ��ــســرة  الــدفــعــة  لــطــالب  نظمه�  مــيــدانــيــة 
املح��سبة«  »ديــــوان  اإىل  حم��سبة  تخ�س�ض 
ميدانية  زيــ�رة  على  اأي�سً�  واأ�سرف   ، ب�لدوحة 
الث�نية ع�سرة تخ�س�ض  الدفعة  نظمه� لطالب 
ل�سن�عة  الوطنية  قطر  «�سركة  اإىل  حم��سبة 

الأ�سمنت«.
ق�سم  رئي�ض   - العط�ر  الدكتور / جالل  �س�رك   .2
املح��سبة - والدكتور / زهري دردر - ع�سو هيئة 
بعنوان:  دورة  يف   - املح��سبة  بق�سم  التدري�ض 
ب��ستخدام  البور�سة  يف  التع�مل  «اأ�س��سي�ت 
كلية  نظمته�  والتي  الفني«  التحليل  مف�هيم 
خليفة  بن  حمد  بج�معة  الإ�سالمية  الدرا�س�ت 

ب�لدوحة.
اأ�س�تذة  وجميع  املح��سبة  ق�سم  رئي�ض  �س�رك   .3
تخ�س�ض  الــعــ��ــســرة  الــدفــعــة  وطـــالب  الق�سم 

حم��سبة يف املوؤمتر الذي نظمه معهد املراجعني 
الداخليني يف الدوحة بعنوان «املراجعة الداخلية 

الف�علة« والذي عقد يف كلية �سم�ل الأطلنطي.
من  وجمموعة  املح��سبة  ق�سم  رئي�ض  �ــســ�رك   .4
جمعية  نظمته�  التي  الندوة  يف  الق�سم  اأ�س�تذة 
وم�ستقبل  «واقــع  بعنوان  القطرية  املح��سبني 
التعليم املح��سبي يف دولة قطر« ، والتي اأ�سرف 
عليه� الدكتور / خ�لد اخل�طر - عميد ال�سوؤون 
الع�سكرية.  حممد  بن  اأحمد  بكلية  الأك�دميية 
بج�معة  خلدون  اإبــن  ق�عة  يف  الــنــدوة  ُعــِقــَدت 

قطر. 
5. ُن�سر للدكتور / عبيد اأحمد ، والدكتور / زهري 
دردر – ع�سوي هيئة التدري�ض بق�سم املح��سبة 

– بحٌث م�سرتٌك حمكم بعنوان:
«External Auditor's Reliance on Internal Auditors in 

Sudanese Banks«

العلوم  جملة  من  الأول  العدد  يف  البحث  و�َسُين�َسر 
الع�سكرية  حممد  بن  اأحمد   - والق�نونية  الإداريــة 

والذي �سدر يف بداية 2015 .
بن  اأحمد  كلية  بني  امل�سرتك  اإط�رالتع�ون  يف   .6
حممد الع�سكرية وكلية املجتمع بقطر  مت انتداب 

الدكتور/ فتحي  الق�سم هم:  اأ�س�تذة  ثالثة من 
الزوبيك، والدكتور / زهري دردر ، والدكتور / 
امل�لية«  «املح��سبة  مقرر  لتدري�ض  اأحمد  عبيد 

بكلية املجتمع يف قطر.
هيئة  – ع�سو  الزوبيك  فتحي   / للدكتور  ُن�ِسَر   .7
يف  حمكٌم  بحٌث   – املح��سبة  بق�سم  التدري�ض 
- ج�معة  وال�سي��سية  القت�س�دية  العلوم  جملة 
»الإف�س�ح  بعنوان:   2014 ع�م  ليبي�   / املرقب 
عن معلوم�ت امل�سوؤولية الجتم�عية يف التقرير 
ال�سنوي للم�س�رف التج�رية الع�ملة يف ليبي�« .

يو�سف - ع�سو  اأحمد   / للدكتور  لالأ�ست�ذ  ُن�ِسَر   .8
بحث�ن   - املح��سبة  بق�سم  الــتــدريــ�ــض  هيئة 
بكلية  امل�سرية  املح��سبة  جملة  يف  حمكم�ن 
الأول   ،2014 ع�م  الق�هرة  ج�معة   / التج�رة 
بعنوان: «عوامل ا�سرتاتيجي�ت حت�سني الإ�سالح 
جمهورية  حــ�لــة   : احلكومي  والإداري  املـــ�يل 
م�سر العربية« ، والث�ين بعنوان «درا�سة حتليلية 
للعوامل املوؤثرة على اأداء وف�علية جل�ن املراجعة 
 – امل�سري  ب�ل�سوق  نظراأع�س�ئه�  وجهة  من 

اإط�ر مف�هيمي«.

من  بثالثة  ب�ل�ستع�نــــة  القــــ�نون  ق�سم  قـــ�م 
ب�لق�سم خالل ف�سل  للتدري�ض  الزائرين  الأ�س�تذة 
الدكتور  الأ�ست�ذ  اخلريف 2014، والأ�س�تذة هـــم: 
/ حممد حمفوظ: عميد كلية احلقوق ب�سفــــ� ق�ض 
بتون�ض، والدكتــــور/ حممد ال�سرايــــري، والدكتور، 
فوؤاد �سي�ب من الأردن، وقد ق�موا مب� اأ�سند اإليهم 
التقدير  كــل  فلهم  قــيــ�م.  خــري  حمــ��ــســرات  مــن 

والحرتام.  
؛  واملجتمع  الكلية  الق�سم يف خدمة  ومب�س�همة من 
ق�م العديد من الأ�س�تذة ب�إلق�ء دورات والإ�سراف 
الــدرا�ــســ�ت  مبــركــز  ومن�ق�س�ته�  الــبــحــوث  عــلــى 

جم�ل  الدكتور/  قــ�م  حيث  والق�س�ئية  الق�نونية 
مبركز  بحث  مبن�ق�سة   : الق�سم  رئي�ض  الن�س�ر 
انته�ء  بعنوان  والق�س�ئية  الق�نونية  الــدرا�ــســ�ت 
ب�لإ�سراف  ق�م  كم�  املــدة،  العمل غري حمدد  عقد 
الق�نون  يف  الع�مل  التزام�ت  بعنـــوان:  بحث  على 
الآثــ�ر  قــ�نــون  على  ب�لتعليق  قــ�م  كم�  الــقــطــري،  
القطري الق�نون رقم 2 ل�سنة 1980 املعدل مبوجب 
الق�نون رقم 23 ل�سنة 2010.  وتتوىل ن�سرة جملة 
القطرية  الثق�فة  لوزارة  الت�بعة  ال�سعبية  امل�أثورات 
من  العديد  يف  الق�نون  ق�سم  اأع�س�ء  �س�رك  كم� 
خلدمة  تهدف  التي  والبحثية  العلمية  الأن�سطة 

املجتمع من ن�حية، وتزيد اأوا�سر التع�ون بني الكلية 
وموؤ�س�س�ت الدولة املختلفة من ن�حية اأخرى. ت�ليً� 

موجزًا مل� ق�م به اأع�س�ء الق�سم:
املــ�ــصــاعــدة )اأ�ــصــتــاذ  اأنـــور حممد �صدقي  الــدكــتــور 

القانون اجلنائي امل�صارك(
للق�نون  الأردنية  »املجلة  يف  ق�نوين  بحث  ن�سر   •
ع�ملية  حمكمة  ق�نونية  جملة  وهي  وال�سي��سة« 
والبحث  الأردن  يف  مــوؤتــة  ج�معة  عــن  ت�سدر 
الدويل يف مك�فحة  الق�س�ئي  »التع�ون  بعنوان: 
ق�نون  لأحــكــ�م  وفق�  ب�لب�سر  الإجتـــ�ر  جــرائــم 
والت�سريع�ت  القطري  ب�لب�سر  الجت�ر  مك�فحة 

قسم المحاسبة

قسم القانون
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لع�م  الأول  الــعــدد  يف  ن�سره  مت  وقــد  الــدولــيــة« 
.2014

مك�فحة  ق�نون  على  تعليق  ن�سر  على  املوافقة   •
رقم  اجلــديــد  القطري  الإلــكــرتونــيــة  اجلــرائــم 
الدرا�س�ت  مركز  جملة  يف   )2014( ل�سنة   14
وزارة  عن  ت�سدر  التي  والق�س�ئية  الق�نونية 

العدل القطرية.
كلية  يف  م�ج�ستري  ر�س�لة  من�ق�سة  جلنة  ع�سو   •
الدرا�س�ت الإ�سالمية يف ج�معة حمد بن خليفة 
»مق��سد  بعنوان  ثــ�ين«  عي�سى  »منى  للط�لبة 
ــرور  امل )قــ�نــون  التعزير  عقوبة  يف  ال�سريعة 

القطري منوذجً�(«.
• تقدمي ور�سة عمل حول دور دولة قطر يف مك�فحة 
وفقً�  والــدويل  الداخلي  امل�ستويني  على  الف�س�د 
حكم  مركز  يف  القطرية  اجلن�ئية  للت�سريع�ت 
الني�بة  لأعــ�ــســ�ء  الف�س�د  ومك�فحة  الــقــ�نــون 

الع�مة يف نيب�ل.
• تقديـــم ور�ســـة عمــــل حــــول الأحك�م املو�سوعيـــة 
للت�سريعــــ�ت  وفقــــً�  الف�ســـ�د  جلرائــــم 
ومك�فحة  الق�نون  حكم  مركز  يف  القطــرية 
الف�س�د ملهند�سي وزارة الأ�سغ�ل الع�مة يف دولة 

قطر.
الت�ليـــة  الق�نون  ق�ســـم  طلبـــة  مع  الفـــوز  تـــم   •
وخـــ�لد  اجلهني  علي  حممـــد  اأ�سم�وؤهـــــم: 
احلب�بـــي  فهد  وعــبــداهلل  الكــــواري  عبداهلل 
بتمويل بحث علمي من قبل ال�سندوق القطري 

لرع�ية البحث العلمي حتت عنوان: 
درا�سة  الإلــكــرتوين  للتوقيع  اجلن�ئية  »احلم�ية     

مق�رنة.
• تقدمي دورة تدريبية بعنوان: »دورة م�أمور ال�سبط 
الإجـــــراءات  قــ�نــون  ــ�م  لأحــك وفــقــً�  الق�س�ئي 
دولة  يف  ال�سي�حة  وقوانني  القطري  اجلن�ئية 
قطر« ملوظفي هيئة ال�سي�حة وعقدت الدورة يف 
مركز الدرا�س�ت الق�نونية والق�س�ئية يف وزارة 

العدل يف قطر.

بعنوان:  قــ�نــوين  علمي  بحث  على  الإ�ــســراف   •
للب�حث   » الر�سمية  املــحــررات  تزوير  »جرمية 
دورة  �سمن  ــري  امل علي  �سعد  خ�لد  الق�نوين 
مــركــز  يف   2014 ــ�م  ــع ل الــقــ�ــســ�ة  مــ�ــســ�عــدي 
الدرا�س�ت الق�نونية والق�س�ئية يف وزارة العدل 

يف قطر.
وحــدود  املــوؤلــف  »حــق  بــعــنــوان:  بحث  من�ق�سة   •
حم�يته جن�ئيً�« للب�حث الق�نوين اأحمد عبداهلل 
ال�س�د�سة  التدريبية  الــدورة  �سمن  املن�سوري 
مــركــز  يف   2014 ــ�م  ــع ل الــقــ�ــســ�ة  ملــ�ــســ�عــدي 
الدرا�س�ت الق�نونية والق�س�ئية يف وزارة العدل 

يف قطر.
اأقــ�مــتــه موؤمتر  الــذي  الـــدويل  املــوؤمتــر  ح�سور   •
قطر  دولة  يف  الن�س�ن  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

بعنوان »حتدي�ت الأمن وحقوق الن�س�ن«.

الدكتور حممد عرفان اخلطيب )اأ�صتاذ القانون 
اخلا�ص امل�صارك(

احلقوق  جملـــة  يف  علمـــي  بحـــث  ن�ســـر  تـــم   •
عنوان:  حتت  الكويت  ج�معة  يف  احلقوق  بكلية 
ق�نون  اأحــكــ�م  تطبيق  على  ـــة  الإداري »الرق�بة 
يف  مــقــ�رنــة  ــة  ــس درا� الــعــمــل«،  «تفتي�ض  الــعــمــل 
مع�يري  �سوء  يف  وال�سوري  الفرن�سي  الق�نونني 

العمل الدولية.
املجلة  يف  علمـــي  بحــــث  ن�ســـر  قبـــول  تـــم   •
كلية  ال�سي��سية يف  والعلوم  الق�نون  الأردنية يف 

احلقوق بج�معـة موؤتة، حتت عنوان: 
ــــدور الأممــــي يف حــمــ�يــة حقوق  ال       »جــدلــيــة 
حلقــــوق  الــدولــيــــــــة  الــ�ــســرعــة  الإنــ�ــســـــــــــــــــ�ن«، 

الن�ســـ�ن.
الت�لية  الــقــ�نــون  ق�سم  طلبة  مــع  الفـــوز  تـــم   •
املن�سوري،  اهلل  عبد  خلف�ن  حممد  اأ�سم�وؤهم: 
وفهد  ث�ين  ال  اهلل  العبد  اأحمد  �سحيم  واأحمد 
بحث  بــتــمــويــل  النعيمي  اجلـــرب  فــهــد  ــ�رك  ــب م

لرع�ية  القطـــري  ال�سندوق  قبل  مــن  علمي 
البيئة  اأثــر   « عــنــوان:  حتت  العلمـــي  البحــــث 
املدنية  احلم�ية  مفهوم  تطـــور  علـــى  الرقميـــة 
للت�سريع�ت  للم�ستهلك«، درا�سة ق�نونية مق�رنة 

القطرية يف اإط�ر قواعد الق�نون الدويل.
البحثية  الأنــ�ــســطــة  مــن  الــعــديــد  حــ�ــســور  مت   •
»مــوؤمتــر  اآخــرهــ�:  كــ�ن  العلمية،  واملـــوؤمتـــرات 
التقنني املدين يف عقده الأول«، الذي انعقد يف 
كلية الق�نون بج�معة قطر يف الفرتة الواقعة بني 
�سهر  من  والع�سرين  والربع  والع�سرين  الث�لث 

نوفمرب 2014.

اخلا�ص  القانون  )اأ�صتاذ  داود  اإبراهيم  الدكتور 
امل�صارك(

والتوقيع  ــكــرتوين  الإل العقد  بـــدورة  امل�س�ركة   •
ــز الـــدرا�ـــســـ�ت الــقــ�نــونــيــة  الإلــــكــــرتوين مبــرك

والق�س�ئية.
للحقوق  الق�نوين  التنظيم  على بحث  الإ�سراف   •
ــقــ�نــون الــقــطــري،  الجــتــمــ�عــيــة لــلــعــ�مــل يف ال
�سهر  يف  حممد  النعيمي،  �سلط�ن  للط�لب/ 
الق�نونية  الــدرا�ــســ�ت  مركز   ،2014 �سبتمرب 

والق�س�ئية 
الع�ملة  املراأة  بحقـــوق  يتعلـــق  بحـــث  • من�ق�ســـة 
القطري،  العمل  وقــ�نــون  الدولية  املواثيق  يف 
يف  خليفة،  اآل  حمد  حممد  مــبــ�رك  للط�لب 
الق�نونية  الدرا�س�ت  اأكتوبر 2014، مركز  �سهر 

والق�س�ئية.

القانون  )اأ�صتاذ  اإ�صماعيل  �صعيد  حممد  الدكتور 
اخلا�ص امل�صاعد(

• تقدمي دورة تدريبية بعنوان: «التنظيم الق�نوين 
لعقود التج�رة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين« 
خمتلفة،  حكومية  وجــهــ�ت  وزارات  ملنت�سبي 
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العالق�ت  ق�سم  اعتم�د  وتوفيقه  اهلل  بحمد  مت  لقد 
الدولية ب�لكلية ر�سمي� من قبل اجله�ت املخت�سة فى 
اأغ�سط�ض من هذا الع�م وذلك بعد رحلة معتربة من 
اجلهود املكثفة واملت�س�فرة من نخبة من الأ�س�تذة 
اإ�ستقبل  املخت�سني فى علم العالق�ت الدولية ولقد 
الدولية  العالق�ت  تخ�س�ض  فى  دفعة  اأول  الق�سم 
لهذا الف�سل ولقد بلغ عدد الطالب �ستة وع�سرين 
ط�لب� مم� يعترب بداية قوية للق�سم ومن املتوقع اأن 
يت�س�عف هذا العدد لل�سنة الق�دمة علي اأقل تقدير.

ح�سن  الدكتور  الزائر  الأ�ست�ذ  الق�سم  اإ�ست�س�ف 
الجتم�عية  الدرا�س�ت  كلية  عميد  علي  احل�ج 
لتدري�ض  وذلك  اخلرطوم  بج�معة  والقت�س�دية 
)مفهوم  مقرر  و  الدولية(  العالق�ت  )ت�ريخ  مقرر 
ويعترب  التخ�س�ض  لطالب  الإ�سالم(  فى  ال�سي��سة 
دكتور ح�سن احل�ج على من الأ�س�تذة املتميزين فى 

جم�يل التدري�ض والبحوث على حد �سواء
تنقيح  على  الف�سل  هذا  خالل  الق�سم  يعكف 
اإج�زته�  متت  اأن  بعد  الدرا�سية  اخلطة  وجتويد 
اإليه  م�ستفيدا من اأع�س�ء هيئة التدري�ض املتوفرين 
اأحمد  بكلية  الأ�ست�ذ   ، اأحمد  وهم د. حممد ح�سن 
الدولية  العالق�ت  واأ�ست�ذ  الع�سكرية  حممد  بن 
فى  الدكتوراة  على  واحل��سل  اخلرطوم  بج�معة 
ريدنغ،  ج�معة  من  والقليمية  الدولية  الدرا�س�ت 
الغريرى  ح�سني  ب��سل  والأ�ست�ذ  املتحدة  اململكة 

مبركز  والب�حث  الزائر  الدولية  العالق�ت  اأ�ست�ذ 
على  واحل��سل  عّم�ن  فى  ال�سرتاتيجية  الدرا�س�ت 
النهرين  ج�معة  من  الدولية  ال�سي��سة  الدكتوراة 
الدكتور ح�سن احل�ج علي عميد  والأ�ست�ذ  ب�لعراق 
علي  واحل��سل  اخلرطوم  بج�معة  القت�س�د  كلية 
�سم�ل  ج�معة  من  ال�سي��سة  العلوم  فى  الدكتوراة 
الأ�س�تذة  هوؤلء  يعكف  املتحدة.  ب�لولي�ت  تك�س��ض 
دقيق   تو�سيف  و�سع  على  احل�لية  الفرتة  فى 
ومتخ�س�سة  دقيقة  ب�سورة  الدرا�سية   للمقررات 
الق�سم  خطة  على  الخرية  اللم�س�ت  لو�سع  وذلك 

الك�دميية.
العلمية  الن�س�ط�ت  فى  الق�سم  �س�هم  لقد 
خالل  من  الف�سل  هذا  فى  للكلية  الراتبة  الدورية 
حم��سرتني ع�متني ك�نت الوىل من تقدمي الدكتور 
العالق�ت  فى  الفرد  دور  تطور  عن  الغريرى  ب��سل 
للفرد  املتن�مي  ال�سعود  الب�حث  فيه�  وبني  الدولية 
يف جم�ل العالق�ت الدولية وابع�ده املتعددة العوامل 
امل�ستقبلية  ال�سن�ريوه�ت  عن  ف�سال  عليه  املوؤثرة 

لهذا الدور.
على  احل�ج  ح�سن  الدكتور  الأ�ست�ذ  قدم  بينم� 
الثورات  اإنتق�ل  مراحل  عنوان  حتت  حم��سرة 
دارت  ولقد  للتف�سري  موؤ�س�سى  مدخل  العربية: 
يف  تتحكم  التي  العوامل  حتديد  حول  املح��سرة 
بني  للثورات  النتق�لية  للفرتات  اله�ض  التوازن 

موؤ�س�س�ت الدولة القدمية وبع�ض القوى التي اأحدثت 
التغيري الثوري وتريد تكوين موؤ�س�س�ت جديدة.

الأك�دميية  ب�لتف�قي�ت  التزامه�  �سمن  كذلك 
انتدب  فلقد  الأخرى  واجل�مع�ت  بينه�   املربمة 
م�دة  مقرر  لتدري�ض  اأحمد  ح�سن  حممد  الدكتور 
مدخل العلوم ال�سي��سية بكلية املجتمع بقطر حتقيق� 
لروح الرتابط والتوا�سل بني املوؤ�س�س�ت التعليمية فى 
التف�قية  تقت�سيه  م�  وفق  قطروذلك  وخ�رج  قطر 

املربمة بني املوؤ�س�ستني.
مل� ك�نت كلية احمد بن حممد تعقد اأمال كبريا على 
يطمح  الق�سم  ف�إن  الن��سئ  الدولية  العالق�ت  ق�سم 
طموحة  خطة  خالل  من  الآم�ل  تلك  يرتجم  لأن 
ت�هيال  طالبه  ت�هيل  بني  تزاوج  طالبه  لت�هيل 
على  عملي�  تدريب�  تدريبهم  وبني  جيدا  اك�دميي� 
الدولية  ب�لعالق�ت  املرتبطة  والتم�رين  الن�س�ط�ت 
وذلك من خالل انتق�ء ك�در تدري�سى موؤهل ت�هيال 
كتب  من  الدرا�سية  املعين�ت  اأف�سل  وتوفري  ع�لي� 
التدريب  وكذلك  اأخرى  تعليمية  وو�س�ئط  ومراجع 
واملوؤ�س�س�ت  املوؤمترات  اىل  ب�لزي�رات  العملي 
القليمي  امل�ستويني  على  واخل�رجية  الداخلية 
التى  الطالبية  الن�سطة  فى  وامل�س�ركة  والدويل 
الأك�دميية  واملوؤ�س�س�ت  املتحدة   المم  تقيمه� 

املرموقة ح�سب م� تتيح الظروف.

قسم العالقات الدولية

الق�نونية  الدرا�س�ت  مركز  يف  الــدورة  وعقدت 
والق�س�ئية يف وزارة العدل يف قطر.

بعنوان:  قــ�نــوين  علمي  بحث  على  الإ�ــســراف   •
»قواعد �سي�غة عقد ال�سركة« للب�حث الق�نوين 
اأحمد حممد نور امل�سريي �سمن دورة املح�مني 
مركز  يف   2014 لع�م  ال�س�د�سة  التدريب  حتت 
الدرا�س�ت الق�نونية والق�س�ئية يف وزارة العدل 

يف قطر.
ق�نوين  علمي  بحث  على  كم�س�رك  الإ�ــســراف   •

بغر�ض  التج�رية  ال�سرك�ت  »ت�أ�سي�ض  بعنوان: 
اهلل  عــبــد  �سعد  الــقــ�نــوين  للب�حث  الــتــحــ�يــل« 
ب�إ�سراف  القــتــ�ــســ�د(  وزارة  )يف  الــدو�ــســري 
مركز الدرا�س�ت الق�نونية والق�س�ئية يف وزارة 

العدل يف قطر.
بعنوان:  ق�نوين  علمي  بحث  • ن�سر 

وفقً�  الإثب�ت  يف  الإلكرتونية  املحررات  »حجية     
يف  ــك  وذل املــقــ�رن«  القطري  الق�نون  لأحــكــ�م 
حممد  بن  اأحمد  كلية  جملة  من  الأول  العدد 

الع�سكرية للعلوم الإدارية والق�نونية. 

العام  القانون  )اأ�ــصــتــاذ  فخري  اآل  ب�صار  الدكتور 
امل�صاعد(

يف  ــرات  ــحــ��ــس امل مـــن  مبــجــمــوعــة  ــ�ركــة  • املــ�ــس
العدل  اأق�مته� وزارة  التي  التدريبية  الـــدورة 
عن  والق�س�ئية   الق�نونية  الدرا�س�ت  -مركز 

)املن�زع�ت الإدارية( . 
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هو اأبو حُمّمد عبد اهلل بن املقفع )106 -142 هـ( 
الإ�سالم  ـ 759 م(، مفّكر ف�ر�سي اعتنق  )724 م 
پــور  ا�سمه روزبه  كـــ�ن  جمــو�ــســيــً�،  كـــ�ن  اأن  بــعــد 
دادويه )روزبه بن دادوية(، فلم� اأ�سلم ت�سمى بعبد 
اهلل وتكنى ب�أبي حممد. اأم� اأبوه فقد ُلِقَب ب�ملقفع 
عليه�،  مئتمنً�  ك�ن  ب�ل�سرقة من خزانة  اأُتِهم  لأنه 
فنّكل ِبه احلج�ج بن يو�سف الثقفي وع�قبه ف�سربه 
على اأ�س�بع يديه حتى تقفعت�، اأي تورمت� واعوجت 
– بك�سر الف�ء -؛  اأ�س�بعهم�. وقيل: بل هو املقفع 
ك�ملق�طف  اجلريد  من  وهي  القف�ع  بيع  اإىل  ُن�سب 

بال اآذان.
ع��سر عبد اهلل ابن املقفع كاًل من اخلالفة الأموية 
والعب��سية، وم�ت مقتوًل، واختلفوا يف �سبب مقتله 
�. ولكن،  والطريقة التي ُقتل به� ويف �سنة وف�ته اأي�سً
ا�ستهر عنه اأنه ك�ن على ِخالٍف �سديٍد مع �ُسفي�ن 
بن ُمع�وية بن يزيد بن املهلب بن اأبي �سفرة وهو 
وايل الب�سرة اأثن�ء فرتة ُحكم اخلليفة العب��سي اأبو 
جعفر املن�سور. وك�ن ابن املُقفع ي�ستخف به كثريًا، 
وقيل اإن اأنف �ُسفي�ن ك�ن كبريًا، فك�ن عبد اهلل بن 
عليُكم�،  ال�سالم  عليه:  دخل  كلم�  له  يقول  املقفع 
ابن  اأن  الرواي�ت  وتذكر  معه.  واأنفه  �سفي�ن  يعني 
املقفع اتهم اأم �سفي�ن يف �سرفه� فزاد حنق �سفي�ن 
عليه حتى اأمر بتقطيع اأع�س�ئه وحرقه� يف الفرن 
اأن هلك  اإىل  على مراأى ونظر عبد اهلل بن املقفع 
وم�ت من �سدة التعذيب. وقد علق املوؤرخ الذهبي 
احل�دثة  هــذه  على  النبالء  اأعــالم  �سري  ِكت�به  يف 
َوفــرِط  ِله،  َف�سْ �سَعِة  مَع  ِع  املُقَفّ ابــُن  »كــ�َن  ق�ِئاًل: 
 : ذك�ِئِه، ِفْيِه َطي�ٌض، َفك�َن يُقْوُل َعْن �ُسْفَي�َن املُهَلّبِيّ

اْبُن املُْغَتِلَمِة مِم� َت�َسّبب بقتِله«. 
واإذا ك�ن ابن املقّفع قد قتل وهو يف مقتبل العمر، 
انه  اإل  ال�س�د�سة والثالثني عند موته،  ومل يتج�وز 
�سعة  على  ي�سهد  م�  الكثرية  الآثــ�ر  من  لن�  خّلف 
واأخالقه  وكرمه  بذك�ئه  فعرف  وعبقريته.  عقله 
"نف�سي.  اأّدبك"؟ فق�ل:  "من  �سئل  احلميدة؛ وقد 
قبيح�  راأيــت  واإن  اآتيه  راأيــت من غريي ح�سن�  اإذا 
بني  خلف�ء  اآخر  حممد  بن  مــروان  ُقتل  ومل�  اأَبْيته. 
عند  عليه  فُعرِثَ  الك�تب  احلميد  عبد  اختفى  اأمية 
الرجالن:  �سِئل  املقّفع وك�ن �سديقه. وعندم�  ابن 
"اأن�"  منهم�  واحــد  كل  ق�ل  احلميد؟  عبد  اأُيّكم� 

عبد  على  بغريب  هذا  ولي�ض  �س�حبه.  على  خوف� 
دّمك  ل�سديقك  »ابذل  يقول  الذي  املقفع  بن  اهلل 
وللع�ّمة  ــ�ــســرك،  وحَمْ ــدك  رف وملعرفتك  ومــ�لــك، 
واإنــ�ــســ�َفــك،  عــْدلــك  ــعــدّوك  ول ــرك وحتننك،  ِبــ�ــسْ

وا�سُنْ بدينك وعر�سك عن كّل اأحد«. 
ــــب  ــــ�ء وعــبــقــريــة هـــذا الأدي ــن تــفــ�ــســري ذك ــك ومي
واليون�نية  والف�ر�سية  العربية  الثق�فة  بني  بجمعه 
الثق�ف�ت ن�سيبً�  والهندية، واكت�س�به من كل هذه 
ف�أثر ذلك  والأدب،  والبالغة  الف�س�حة  وافرًا من 
وذوقه�  اأ�سلوبه�  ب�سال�سة  متيزت  التي  كت�ب�ته  يف 
الرفيع. ول تفوتن� الإ�س�رة اإىل اأن الكتب التي نقله� 
اليون�نية  اأو  البنغ�لية  اأو  الهندية  اأو  الف�ر�سية  عن 
فلول  �س�عت،  الأ�سلية  الكتب  لأّن  مرجعً�  بقيت 
كتب ابن املقفع ب�للغة العربية ل�س�ع الأدب الرائع 

حل�س�رات اأمم اأخرى. 
ومن اأ�سهر كتب ابن املقفع كليلة ودمنة الذي نقله 
الهندية، وهو كت�ب زاخر  ال�سن�سكريتية  اللغة  عن 
ويحتوي  احليوان  ل�س�ن  على  �سردت  التي  ب�حلكم 
ـــالح الجــتــمــ�عــي  عــلــى الــنــ�ــســح اخلــلــقــي والإ�ـــس
والتوجيه ال�سي��سي ويعد من نف�ئ�ض الأدب الع�ملي 
يف  نقل  الكت�ب  هــذا  اأن  اأي�س�  ويــذكــر  اخلــ�لــدة. 
الفهلوية  من  املــيــالدي،  الث�من  القرن  ُمنت�سف 
عنوان  حتت  جديد  ب�ٌب  فيه  واأُدرج  العربية،  اإىل 
اإىل  ينقل  اأن  وقبل  دمــنــة(،  اأمــر  عــن  )الفح�ض 
ابن  ب�لف�سول اخلم�سة، ولكن  العربية ك�ن ي�سمى 
املقفع �سمى الكت�ب ب��سم اأحد ف�سوله، واأُحلق به 
بع�سه�،  يف  ل  وعَدّ ت�أليفه،  ن�سج  من  ف�سول  اأربعُة 
واأك�سب املرَتَجم منه� روحً� جديدة، ميَّزه� اأ�سلوبه 

امل�سوق وعر�سه الرائع.
ومن الكتب امل�سهورة لبن املقفع اأي�س� الأدب الكبري 
والأدب ال�سغري. اأم� الأدب الكبري فهو كت�ب منظم 
احتوى على مقدمة ب�بني، اأولهم� يف عالقة الإن�س�ن 
ب�ل�سلط�ن، يتحدث فيه عن ال�سلط�ن وم�س�حبته، 
فيتحدث  بينهم  فيم�  الن��ض  عالقة  عن  وث�نيهم� 
فيه عن ال�سديق وح�سن اختي�ره وح�سن مع�ملته. 
اأخالقية  ــً�  درو�ــس فت�سمن  ال�سغري  الأدب  واأمـــ� 

اجتم�عية ُترِغب يف العلم وتدعو املرء اإىل ت�أديب 
�سي��سة  على  ويتكلم  ب�ل�سديق،  ويو�سي  نف�سه، 
امللوك والولة. ويبدو اأن هن�ك ات�س�ًل بني الأدب 
فل�سفة  بني  يجمع�ن  فهم�  ال�سغري  والأدب  الكبري 
هذين  اأن  �سك  من  وم�  واحلكمة.  والأدب  املنطق 
الكت�بني من روائع علم ال�سي��سة، بل ومن الوا�سح 
اأن كل كتب ابن املقفع تندرج يف �سي�ق واحد، وهو 
الطغي�ن  فيه�  عم  التي  ال�سي��سية  احلي�ة  توجيه 
وال�ستبداد. وبهذا يعد ابن املقفع ك�تبً� جريئً� لأنه 
خرج من �سرنقة ال�سمت وال�سلبية ليواجه احلك�م 
ب�لن�سح والإر�س�د. كم� يظهر جليً� متركز كت�ب�ته 
حول توظيف العقل، فتجده يقول: »على الع�قل اإذا 
اأن  ال�سواب،  اأيهم�  يدر  فلم  اأمــران،  عليه  ا�ستبه 

ينظر اأهواهم� عنده فيحذره«.
ونخت�ر اأي�س� من اأقوال ابن املقفع م� يلي:

- ط�لب الدني� ك�س�رب م�ء البحر، كلم� زاد �سربً� 
ازداد عط�سً�.

وج�سدُه  وروحـــُه  العلِم،  ــرُك  ت ال�سيط�ن  حــيــ�ُة   -
اجلهل.

اأن  فحذار  اإن�س�ن  اإىل  جمياًل  اأ�سديت  اأنت  اإذا   -
اأن  اإليك جمياًل فحذار  اإن�س�ن  اأ�سدى  واإن  تذكره، 

تن�س�ه.
ي�سلم  الدين  اأن  والـــراأي،  الديِن  بني  م�  ف�سُل   -
ب�لإمي�ن، واأن الراأي يثبُت ب�خل�سومِة، فمن جعل 
راأيً�، ومن جعل  الدين  الدين خ�سومًة، فقد جعل 
ي�سرُع  �س�رعً�، ومن ك�ن هو  دينً� فقد �س�ر  الراأي 

لنف�سِه الديَن فال دين له.
ف�أخ�س�ض  الن��َض كلهم  يغني  اأن م�لَك ل  اعلم   -
كله�  الع�مة  تطيُق  ل  كرامتك  واأن  احلق،  اأهل  به 
فتَوخَّ به� اأهل الف�سِل، واأن قلبَك ل يت�سُع لكل �سيء 

ففرغه للُمِهّم.
- على الع�قل اأن ُيح�سي على نف�سه م�س�وئه�: يف 
الدين، ويف الأخالق، ويف الآداب، فيجمَع ذلك كلَّه 
ه على نف�سه،  يف �سدره، اأو يف كت�ب، ثم ُيكرث عر�سَ
توظيفً�،  عليه�  ذلك  ف  ويوظِّ اإ�سالَحه،  ويكلِّفه� 
اليوم،  اخَللَِّة، واخللتني، واخِلالل، يف  اإ�سالِح  من 
حم�ه،  �سيئً�  اأ�سلَح  فكلم�  ال�سهر.  اأو  اجلُمعة،  اأو 
ٍو ا�ستب�سر، وكلم� نظر اإىل ث�بٍت  وكلم� نظر اإىل حَمْ

اكت�أب.
م�  اأح�سن  واقـــراأوا  ت�سمعون  م�  اأح�سن  اكتبوا   -
ــروؤون وحتــدثــوا  ــق ت اأحــ�ــســن مــ�  تكتبون واحــفــظــوا 

ب�أح�سِن م� حتفظون.
الكالِم،  ح�سَن  تتعلُم  كم�  ال�ستم�ِع  ح�سَن  تعلم   -
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أبيات شعرية

مسبعة         أرض  يف  غ��ن��م��ًا  رع����ى   ون������ام ع��ن��ه��ا ت�����وىل رع���ي���ه���ا األس����دوم����ن 
اأبو م�سلم اخلرا�ساين

أسفا        ف���وا  م��وت��ي  ع��ل��ى  حي��س��دون��ي  م��ن احلسدإن  امل���وت ال أخ��ل��و  ح��ت��ى ع��ل��ى 
يزيد بن معاوية

كليلة           ع��ي��ب  ك���ل  ع���ن  ال���رض���ا  ول��ك��ن ع��ن ال��س��خ��ط ت��ب��دي امل��س��اوي��اوع����ن 
كثري عزة

ال��ق��ل��بوم���ا ت��ب��ص��ر ال��ع��ي��ن��ان يف م��وض��ع اهل��وى        م����ن  إال  اآلذان  ت��س��م��ع  وال 
عبداهلل بن معاوية

ال��ف��ت��ى             خت���وف���ه  م����ا  إال  اخل������وف  أم��ن��ًاوم�����ا  ال��ف��ت��ى  ي�����راه  م���ا  وم����ا األم�����ن إال 
املتنبي

كلمات وقصص مضيئة

العقول لق�ح  • امل�سورة 
اأ�سرع �سيء اإىل تعجيل نقمة وتبديل نعمة • الظلم 

من م�ست�سغر ال�سرر الن�ر  • معظم 
ويرونه �سغريا �سغ�رًا  الن��ض  يرى  جبل  على  ك�لواقف  • املتكرب 

به� ملكته� تتكلم  مل  واإن  ملكتك  الكلمة  تكلمت  • اإذا 
وجهه اإىل �سلم�ن الف�ر�سي ر�سي اهلل عنه: اأم� بعد،  اهلل  كرم  ط�لب  اأبي  بن  علي  الإم�م  • كتب 
ف�إمن� مثل الدني� مثل احلية: لني م�سه�، �سديد �سمه�، ف�أعر�ض عم� يعجبك فيه� لقلة م� ي�سحبك 
اأ�سخ�سته  اأ�سد حذرًا منه� يوم �سرورك، ف�إن �س�حبه� كلم� اطم�أن فيه� اإىل �سرور  منه�، وكن 

منه� اإىل حمذور
• راأى الأ�سمعي بدوية من اأح�سن الن��ض وجهً� وله� زوج وجهه قبيح، فق�ل له�: ي� هذه كيف تر�سني 

اأن تكونني حتت هذا؟
فق�لت: ي� هذا، لعله اأح�سن فيم� بينه وبني ربه فجعلني ثوابه، واأ�س�أت فيم� بيني وبني ربي فجعله 

عق�بي!

حديثُه،  ينق�سي  حتى  املتكلِم  اإمه�ُل  ال�ستم�ع  ح�سِن  ومن 
اإىل  والنظر  ب�لوجِه  والإقــبــ�ُل  اجلــواِب،  اإىل  التلفت  وقلة 

املتكلِم، والوعي مل� يقوُل.
- اعلم اأن ف�سَل الفعِل على القوِل زينة، وف�سَل القوِل على 

الفعِل ُهْجَنة، واأّن اإحك�َم هذه اخَللَّة من غرائِب اخِلالل.
- اإن �سمعت من �س�حبَك كالمً� اأو راأيَت منُه راأيً� يعجُبَك 
ب�أن  التزيِن  من  واكتِف  الن��ِض،  عند  به  تزينً�  تنتحلُه  فال 
جتتني ال�سواَب اإذا �سمعتُه، وتن�سبُه اإىل �س�حبِه، واعلم اأن 
انتح�َلك ذلَك م�سخطُة ل�س�حبَك، واأن فيه مع ذلك ع�رًا 

و�سخف�.
توؤاخي وموا�سلِة من  - اجعل غ�ية ت�سبثَك يف موؤاخ�ِة من 
قطيعِة  اإىل  لــَك  �سبيل  ل  اأنــه  على  نف�سَك  توطنَي  توا�سُل 

اأخيَك. 
- ل تلتم�ض غلبَة �س�حبَك والظفر عليه عند كل كلمٍة وراأي، 
ول جترتئن على تقريعِه بْظِفِرَك اإذا ا�ستب�َن، وُحجتَك عليه 

اإذا و�سحت.
- ل تعتذرن اإل اإىل من ُيحب اأن يجد لَك عذرا، ول ت�ستعن 
اإل مبن يحب اأن يظفرَك بح�جتَك، ول حُتدثَن اإل من يرى 

حديثَك مغنمً�، م� مل يغلبَك ا�سطراٌر.
- اإذا تراكمت عليَك الأعم�ُل فال تلتم�ِض الَرْوح يف مدافعته� 

ب�لروغ�ِن منه�، ف�إنُه ل راحة لَك اإل يف اإ�سداره�.
اأَْن  ُنوا  َفَتَبيَّ ِبَنَب�أٍ  َف��ِسٌق  َج�َءُكْم  اإِْن  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّه�  َي�   «

ِبُحوا َعَلى َم� َفَعْلُتْم َن�ِدِمنَي « يُبوا َقْوًم� ِبَجَه�َلٍة َفُت�سْ ُت�سِ
اأحد مع�رفه الذي ق�ل له  اأحد الأي�م �س�دف فيل�سوف  يف 
اأحد طالبك؟ فدار  ت�سمع م�ذا ق�ل عنك  اأن  اأتريد  بلهفه 

بينهم احلديث الت�يل:
قول  عــن  تخربين  اأن  قبل  حلظة،  انتظر  الفيل�سوف:   -
ط�لبي، اأود منك اأن جتت�ز امتح�نً� �سغريًا يدعى امتح�ن 
الفلرت  اأم�   ... �ستقوله!  كنت  م�  ...ولنفلرت  الثالثي  الفلرت 
الأول فهو ال�سدق: هل اأنت مت�أكد من �سحة م� �ستخربين 

به؟
- الرجل: ل ... يف الواقع لقد �سمعت اخلرب؛

م�  اأو خط�أ  �سحة  من  مت�أكد  ل�ست  اأنت  اإذًا  الفيل�سوف:   -
الطيبة:  فلرت  الث�ين، وهو  الفلرت  فلنجرب  به؟   �ستخربين 

هل م� ق�له ط�لبي �سيء طيب؟ 
- الرجل: ل ... على العك�ض!

عني  ال�سيء  ط�لبي  بكالم  �ستخربين  اإذًا  الفيل�سوف:   -
ب�لرغم من اأنك غري مت�أكد من مدى �سحته!!

بداأ الرجل ب�ل�سعور ب�لإحراج.
تنجح  اأن  بــ�إمــكــ�نــك  زال  مــ�  قــ�ئــاًل:  الفيل�سوف  تــ�بــع   -
هل  الــفــ�ئــدة:  فلرت  وهــو  ثــ�لــث،  فلرت  فهن�ك  ب�لمتح�ن، 

�سيفيدين م� ق�له ط�لبي عني؟
- الرجل: يف الواقع ل.

عني،  ط�لبي  بــراأي  �ستخربين  كنت  اإذا  الفيل�سوف:  فق�ل 
وهو غري �سحيح وغري طيب ول ف�ئدة فيه، فلم�ذا تخربين 

به من الأ�سل ؟؟
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قائمة المتفوقين

قائمـة �شعادة قائــد الكليـــــة
لف�شل الربيـــع /2014

الدفعة العا�شــــرة:

التخ�ص�صالتقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــمت

ق�نونممت�ز4ممت�ز97.73فهد مهن� �س�هني حممد ال�سليطي1
حم��سبةممت�ز4ممت�ز95.70عبداهلل على عي�سى على اخلليفي2
ق�نونممت�ز4ممت�ز95.34فهد حمم��ض مب�رك اآل هق�سه الدو�سري3
حم��سبةممت�ز4ممت�ز93.68ح�سن عبد الرحيم ح�سن بوج�سوم البدر4
اإدارة اأعم�لممت�ز4ممت�ز92.60ن��سر بن حم�د بن �سليم�ن النعيمي5
ق�نون ممت�ز4ممت�ز91.74على يو�سف حممد بوعي�سى العبيديل6
ادارة اعم�لممت�ز4ممت�ز91.33عبداهلل حممد عبداهلل حممد الكبي�سي7
حم��سبةممت�ز3.60ممت�ز91.10عبداهلل بدر حممد ح�سني ال�س�ده8
ق�نونممت�ز4ممت�ز90.68خلف حممد خليفه مب�رك املهندي9

اإدارة اأعم�لجيد جدًا مرتفع3.50ممت�ز90.11كردى حممد كردى تومي املنخ�ض10
حم��سبةجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدًا89.75مب�رك حممد عبداهلل اأحمد اخلليفي11
حم��سبةممت�ز4جيد جدًا88.60حممد �س�مل �سعد عبداهلل الركي�ن العجمي12
اإدارة اأعم�لممت�ز4جيد جدًا88.52ه�دى ف�لح ه�دى حب�ب اله�جري13
ق�نونجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدًا87.98مب�رك حمد مب�رك حمد ال�سليطي14
ق�نونجيد جدًا مرتفع30.50جيد جدًا87.80�سعد ن��سر �سعد الهويل النعيمي15
حم��سبةجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدًا87.52حممد غ�من عبداهلل اخلي�رين اله�جري16
حم��سبةجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدًا87.31ن��سر عيد حمد ال�سهواين اله�جري17
اإدارة اأعم�لممت�ز3.75جيد جدًا87.27فهد في�سل مب�رك في�سل الدو�سري18
حم��سبةجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدًا86.57على �س�هني على اآل جه�م الكواري19
اإدارة اأعم�لممت�ز3.60جيد جدًا86.06عبداهلل م�سهي حممد م�سهي الحب�بي20
ق�نون ممت�ز3.80جيد جدًا84.95عبداهلل ذي�ب على خمي�ض ال�سهلي21
ق�نونممت�ز3.80جيد جدًا83.75متيم ن��سر ابراهيم العلي22
ق�نونجيد جدًا مرتفع3.50جيد جدٍا83.75حمد علي ابراهيم اجلب�رة الرميحي23
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الدفعة احلادية ع�شـــــرة:

التخ�ص�صالتقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــمت

نظم معلوم�تممت�ز3.78جيد جدًا89.56ي�ض ف�يز عبد العزيز جربيل1
اإدارة اأعم�لممت�ز4جيد جدًا88.21عبد العزيز م�سفر على اآل دوا�ض2
نظم معلوم�تجيد جدًا مرتفع5.57جيد جدًا82.93�سعيد �س�مل �سعيد املحرول اله�جري3
حم��سبةممت�ز3.85جيد جدًا81.96عبد اهلل على �سعيد ال�سريدي4

الدفعــة الثانية ع�شـــــرة:

التخ�ص�صالتقدير الأكادميياملعدل الأكادمييالتقدير الع�صكرياملعدل الع�صكريال�صـــــمت

ق�نونممت�ز4ممت�ز90.99حممد خلف�ن عبداهلل البي�ت املن�سوري1
نظم معلوم�تممت�ز4جيد جداأ89.22حممد حمفوظ حممد فرح2
نظم معلوم�تممت�ز3.91جيد جدًا88.61عي�سى عثم�ن عبدالعزيز العبيدي3
نظم معلوم�تممت�ز3.73جيد جدًا88.56ري��ض ابو الق��سم الأمني اأبو قيلة4
حم��سبةممت�ز4جيد جدًا88.09حممد �سعيد يون�ض عبد احلفيظ5
اإدارة اأعم�لممت�ز3.91جيد جدًا87.70خريى على ابراهيم حممد6
ق�نونجيد جدًا مرتفع3.55جيد جدًا87.07عبد الرحمن �سالح �س�يف �س�مل ال�سمرى7
ق�نونممت�ز3.91جيد جدًا86.98عبداهلل ح�سني حممد ال�سعيدان املرى8
حم��سبةممت�ز4جيد جدًا86.72عبد الرووؤف حممد عمر اله�ين9

اإدارة اأعم�لممت�ز4جيد جدًا84.26موؤيد حممد اأحمد الري�ين10
اإدارة اأعم�لممت�ز3.73جيد جدًا84.15اأيوب ب�سري على امليالدي11
نظم معلوم�تجيد جدًا مرتفع3.58جيد جدًا83.76اأحمد زايد على ال�س�يح12
ممت�ز4جيد جدًا83.67عبداهلل يزيد عبداهلل الب�روين13
نظم معلوم�تممت�ز3.91جيد جدًا81.93ن��سر حممد حممد النمر14
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قائمة عميد ال�شئون الأكادميية -  لف�شل / الربيع  2014

املتفوقون اأكادمييًا- الدفعة احلادية ع�شرة:

التخ�ص�ص70 فى املواد الع�صكريةاملعدل الأكادميي 3.0 فاأعلىال�صــــــــمت

ق�نون4.0078.31حممد�سعيد خلف حط�ب الكعبي1
حم��سبة3.5574.28ج��سم حممد عبداهلل على �سرور2
حم��سبة3.4779.20عبداهلل خلف على حممد البوعينني3
ق�نون3.2379.44حمد على مب�رك ال�سهواين اله�جرى4
اإدارة اأعم�ل3.2085.06ن��سر حمد م�سفر اجلف�يل النعيمي5
اإدارة اأعم�ل3.1180.33�سعود عبد العزيز عبداهلل حممد امل��ض6
ق�نون3.1174.30فهد عي�سى على الكبي�سي7

املتفوقون اأكادمييًا  - الدفعة الثانية ع�شرة:

التخ�ص�ص70 فى املواد الع�صكريةاملعدل الأكادميي 3.0 فاأعلىال�صــــــــمت

نظم معلوم�ت3.9174.12حممد عبد الب��سط حممود متومن1
ق�نون3.7374.89غ�من �سلط�ن عبداهلل �سلط�ن الغ�من2
ق�نون3.5578.56بندر �سيف اهلل فهيد �سيف اهلل املطريي3
ق�نون3.4191.74حممد فهيد را�سد اآل ر�سدان الفهيدي4
نظم معلوم�ت3.3277.77توفيق �سعد �س�لح نوح5
حم��سبة3.2978.46حممد ح�مني6
اإدارة اأعم�ل3.2875.27على �س�مل حمد �س�مل احلنزاب7
ق�نون3.2390.71حممد فتحى يو�سف على العجيل8
حم��سبة3.2389.05زي�د عبد الب��سط احممد املعلول9
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املتفوقون اأكادمييًا – الدفعة الثالثة ع�شرة:

التخ�ص�ص70 فى املواد الع�صكريةاملعدل الأكادميي 3.0 فاأعلىال�صــــــــمت

ع�م494.06ع�س�م الدين مه�جر حممد اأحمد1
ع�م491.81جم�هد عمر عبد الرحمن علي2
ع�م490عمر في�سل عثم�ن احل�سن3
ع�م489.38م�سعل �سيف الدين عثم�ن عب��ض 4
ع�م482.75حمد عبداهلل حممد حمد ااملرى5
ع�م3.8990.87اأحمد حممد �سعيد ف�ض6
ع�م3.8983ن��سر من�سور ن��سر العوامي اله�جرى7
ع�م3.7882.88في�سل �سعود م�سلم العواد الدو�سري8
ع�م3.6783.87حممد اأحمد حممد عبداهلل البوعنينني9

ع�م3.6781.94عي�سى حممد عي�سى م�جد البدر10
ع�م3.5785.06حمد را�سد نوميي الفهيد اله�جري11
ع�م3.5784.31ج��سم حممد قران رقيط املن�سورى12
ع�م3.5382.13هزاع را�سد حمد هزاع العذبة13
ع�م3.5380.78عبد الرحمن ن��سر خليفة اأحمد اللوغ�ين14
ع�م3.5083.66غ�من حممد عبد الرحمن عمرو الرميحي15
ع�م3.3981.87�سليم�ن بالل �سليم�ن فرج العبد اهلل 16
ع�م3.3588.94�سعيد غ�من ح�سن اجلف�ىل النعيمي17
ع�م3.2184.25عبداهلل ن�جع عو�ض ح�سني احلب�بى18
ع�م3.2178.53عثم�ن عدن�ن عبداهلل خ�لد الدهيمي19
ع�م3.1487.56حممد ج��سم حممد ا�سم�عيل م�ل اهلل20
ع�م3.1479.47نواف �سيف اهلل ح�سن احل�سن الكربي21
ع�م3.1084.19حممد على حممد الر�سيدي22
ع�م3.1079.53�سلط�ن حممد فهد ال�سلوي23
ع�م386.22..07مب�رك عتيق بالل ح�رب العبد اهلل24
ع�م376.97ث�مر �س�لح حممد غ�س�م ال�سمرى25
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قائمة قائد  جناح التدريب الع�شكري-لف�شل الربيع 2014

املتفوقون ع�شكريًا – الدفعة العا�شرة:

املعدل الأكادميي 2 فاأعلي80 فى املواد الع�صكريةال�صـــــــمت

87.083.00مب�رك خليفة مب�رك عبداهلل اخلليفى1
86.473.25حممد عبداهلل حممدى اآل ال�سيخ الكوارى2
86.362.70عبد الرحمن عبدالعزيز عبد الرحمن اخل�طر3
85.303.20على حممد على �س�لح احلميدي4
84.513.00على حممد را�سد حممد انديلة5
84.242.20عبد العزيز �سعد حممد لوزين املرى6
83.902.75م�سطفى عثم�ين �سعيد عبده7
83.623.25عبداهلل حممد اأحمد العبداهلل اآل ث�ين8
83.033.00ج�بر حممد عبد اله�دي حم�د اله�جري9

83.033.00حمد م�ل اهلل حممد يو�سف اجل�بر10
82.922.70�سعيد �سلط�ن على ال جه�م الكوارى11
82.452.20حممد �سعيد عبداهلل �سعيد ال�سبيعي12
82.353.00�سعيد حمد را�سد الداعية ال�سند13
82.033.40ع�مر بريد ع�مر اأحمد احلميدى14
81.833.20عي�سى خليفة ح�سن البكر الكوارى15
81.832.75حممد ن�سر عي�سى امل�لكى اجلهني16
81.782.25تركى ن�جع عو�ض ح�سني احلب�بي17
81.482.50عمر خليفة جمع�ن حممد ال�سويدي18
81.432.50خليفة �س�لح ابراهيم اخلليفي19
81.102.75�سلط�ن ه�دي حممد خمريي�ض ال�سهواين20
80.912.10م�سفر را�سد �س�هني العتيق الدو�سري21
80.772.25ح�سن حمد عبداهلل ح�سن الن�سر22
80.242.20اأحمد �س�هني حممد احل�سن املهندي23
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املتفوقون فى املواد الع�شكرية  - لف�شل /الربيع  2014م

املتفوقون يف اللياقة اللياقة البدنية-  لف�شل الربيع /2014

الدفعةال�صـــــمم

11را�سد ج��سم را�سد مب�رك الكوارى1

12اأحمد على ح�سن على2

13ع�س�م الدين مه�جر حممد اأحمد3

املتفوقون فى امل�شاة – لف�شل الربيع  /2014

الدفعةال�صـــــمم

11ج�بر حممد ج�بر ربيعة الكوارى1

12اأحمد على ح�سن على2

13حممد ج��سم حممد ا�سم�عيل م�ل اهلل3

املتفوقون فى الأ�شلحة واملهارات – لف�شل الربيع/2014

الدفعةال�صـــــمم

11ي�ض ف�يز عبد العزيز جربيل1

12ري��ض ابو الق��سم المني ابوقيلة2

13�سعيد غ�من ح�سن اجلف�ىل النعيمي3

13ج��سم حممد فهد حممد الفهيد4

املتفوقون فى الكفاءة القيادة +ال�شلوك واملواظبة – لف�شل الربيع 2014

الدفعةال�صـــــمم

11اأرحمه خمي�ض علي غ�من املريخي1

12حممد خلف�ن عبداهلل البي�ن املن�سورى2

13ع�س�م الدين مه�جر حممد اأحمد 3

14افت�ح عثم�ن �سيد4
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