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املـ ــوافــق 2009/10/17م

ح���������م� ً
��������دا ل�����ـ�����ل�����ه ع������ل������ى �������س���ل��ام������ة الأم��������ي��������ر حم������م������د ب���������ن ن�����اي�����ف

ملـك الإن�سانيـة :حمـد ًا لـلـه على �سالمتكـم ...والعـدو معثــور

���س��م��و الأم���ي��ر حم��م��د ب���ن ن���اي���ف  :ه����ذه امل���ح���اول���ة ل���ن ت���زي���دين �إال ت�����ص��م��ي��م� ً�ا ع��ل��ى حم���ارب���ة ال��ف��ئ��ة ال�����ض��ال��ة

كلمــة العــدد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حم��م��د ب���ن ن���اي���ف ب���ن عبد
العزيز م�ساعد وزير الداخلية
لل�ش�ؤون الأمنية من الرموز
الوطنية التي ن��ذرت نف�سها
خلدمة هذا الوطن ،وبالتايل �أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
ف��ه��و م��ن ال�شخ�صيات التي
عقدت العزم على ا�ستئ�صال �ش�أفة هذا الورم اخلبيث الذي �صار
ينخر يف ج�سد �أمتنا الأبية� ،إال �أن هذا الورم :
ك���ن���اط���ح ����ص���خ���رة ي����وم���� ًا ل��ي��وه��ن��ه��ا
ف��ل��م ي�����ض��ره��ا و�أوه������ي ق��رن��ه ال��وع��ل
لأن الأمة قد توحدت حول قيادتها الر�شيدة من �أجل الت�صدي
لهذه الفئة املارقة على الوحدة الوطنية وعلى ال�شرع احلنيف
وعلى كل الأعراف الإن�سانية.

�أخبار اجلامعة:

ا�ستنكار ًا للهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير
الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية يوم ال�ساد�س من �شهر
رم�ضان 1430ه���ـ  ،ن��ددت اجلامعة يف خمتلف

منابرها الإعالمية� ،إدارة و�أع�ضاء هيئة تدري�س،
طالب ًا وطالبات ومن�سوبني ،بهذا العمل الإرهابي
الآث��م ال��ذي ال ميت ب�صلة لديننا احلنيف �أو
لتقاليدنا وثقافتها الإ�سالمية ال�سمحة ،وقد
مت �إ�صدار هذا العدد اخلا�ص من �صحيفة �أخبار

خادم احلرمني ال�شريفني
يقلد الأمري حممد بن نايف
و�شاح امللك عبد العزيز
ً
تقديرا جلهوده
تف�ضل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز حفظه اهلل بتقليد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز م�ساعد وزي��ر الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية و�شاح امللك عبدالعزيز من الطبقة الأوىل تقدير ًا ملا
يبذله �سموه من جهود يف جمال عمله ،وقد �أعرب �سمو الأمري
حممد عن �شكره وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني على هذا
التكرمي معرب ًا عن اعتزازه بهذا الو�شاح واعتربه و�سام �شرف
لكل رجال الأمن يف اململكة.

عب من خالله من�سوبو اجلامعة
اجلامعة الذي رّ
كافة عن ا�ستيائهم وا�ستنكارهم وا�ستغرابهم
لهذا العمل الإرهابي غري الأخالقي ،الذي يدل
على خ��روج تلك الفئة ال�ضالة التي ا�ستهدفت
�إزهاق الأرواح دون وجه حق عن جادة ال�صواب.

ف�سمو الأم�ير حممد قد وع��ى ه��ذا ال��در���س الوطني من والده
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز ،النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ،من �أن الت�صدي حلماية
الوطن حمفوف مبخاطر �سامية ،تتمثل يف �أن املرء يحمل روحه
يف كفيه فداء للوطن .فالت�صدي ملكافحة تلك ال�شرذمة وغريها
ممن يعكرون �صفو الوطن واملواطنني و�أمنه و�أمنهم ،مهمة وطنية
ال رجعة فيها ،وال م�ساومة يف ذلك ،ودونها بذلك املهج.
�أقول ل�سمو الأمري حممد ،لقد رعتك عناية اهلل ،لأنكم عاهدمت
اهلل تعاىل على حماية الوطن وحماية الدين والأر�ض والعر�ض،
فلن مي�س�سك �سوء ب ��إذن اهلل تعاىل وبدعوات �أهلك و�إخوتك
و�أبنائك من مواطني ومواطنات ه��ذه الأر����ض الطاهرة ومن
املقيمني والزوار وكل من عمل من �أجل حمايتهم وت�أمينهم على
�أنف�سهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم.
و�أق��ول له�ؤالء ال�شباب ،ولكل فرد منهم :لقد وهبك اهلل عق ًال
وفكراً .ف�أعمل فكرك وعقلك يف حقيقة واحدة وهي� :إن كان
ما تقوم به من �أعمال �ضد وطنك و�أهلك �أم��ر ًا مقبو ًال �شرعي ًا
و�إن�ساني ًا ووطني ًا فلماذا ال يقوم به من غرر بك للقيام به؟ ؟؟ �أفال
ي�أمل يف الوعود التي وعدك بها؟ �أوال يريد اجلنة وحور العني؟
فلتعلم �أيها الإبن و�أيها الأخ �أن من يقف وراءك يعمل على حتقيق
�أغرا�ض قد تكون �شخ�صية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية فال �شك �أنك
اخلام�س يف هذه املعادلة ،فهل هناك خ�سارة �أكرب من االنتحار يف
�سبيل الطاغوت؟ ثم �أال تفكر يف �أهلك� :أمك و�أبيك و�إخوتك،
كيف يكون حالهم بعد فقدانهم �إياك بهذه الطريقة ال�شنيعة؟
�إن والة الأمر – حفظهم اهلل – ما زالوا ي�صرون على �أن الباب
مفتوح للعودة �إىل جادة ال�صواب وحل�ضن الوطن ،فاغتنم هذه
الفر�صة ،وعد �إىل �صوابك ور�شدك و�إىل �أهلك و�أ�صدقائك ف�أنت
يف مقتبل احلياة وربيع العمر ،وحرام �أن تلتقي بنف�سك �إىل موارد
التهلكة .و�إ�صرارك على اخلط�أ لن ي�ضر الوطن يف �شيء .فالوطن
يف حدقات عيوننا .وال نامت �أعني اجلبناء.

مدير اجلامعة

2
هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم املكلف
د� .شارع بن مزيد البقمي

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

الطالب امل�شاركون :
ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري
ري����ـ����م الأح�����م�����دي
م���������روج ب���اع�������ش���ن
ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

ال�سبت 1430/10/28هـ

املـ ــواف ــق 2009/10/17م

ب���ان���ورام���ا

جهـــود اململكـــة فــــي جتفيــف منــابــع الإرهـــاب علـــى
امل�ستوييـــن الإقليمـــي والـــدولـــي
تعد اململكة من �أوائل الدول ت�صديا للإرهاب على خمتلف
ال�صعد حملي ًا واقليمي ًا ودولي ًا ،و�أك��دت حتت قيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود
و�سمو ويل عهده الأم�ين و�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل
ه��ذا التوجه يف جميع املنا�سبات رف�ضها ال�شديد و�إدانتها
للإرهاب بجميع �أ�شكاله و�أنواعه و�صوره ،وقد �شجبت يف كثري
من املواقف الأعمال غري الأخالقية التي ال تتالءم مع مبادئ
و�سماحة �أحكام الدين الإ�سالمي التي حترم قتل النف�س بغري
نف�س �أو ف�ساد يف الأر���ض ،فما بالك بقتل املدنيني الأبرياء،
وهي بذلك تنبذ كل �أ�شكال العنف والإره��اب وتدعو �إىل
حماية حقوق الإن�سان التي كفلها اهلل �سبحانه وتعاىل قبل
القوانني الو�ضعية.
ومل تفوت اململكة فر�صة �أو حمف ًال دولي ًا �إال و�أدان��ت فيه
خمتلف �أ�شكال الإره��اب �أيا كان م�صدره و�أهدافه ،و�أعلنت
ا�ستعدادها التام لدعم اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة
الإرهاب والإ�سهام بفعالية يف �إطار جهد دويل جماعي حتت
مظلة الأمم املتحدة ،وكانت اململكة �سباقة بجهودها يف
ال�سعي ملحاربة الإرهاب والوقوف �ضده.
لقد �أكدت اململكة رف�ضها ال�شديد و�إدانتها و�شجبها للإرهاب
مبختلف �أ�شكاله و�صوره و�أي ًا كان م�صدره و�أهدافه من خالل
تعاونها وان�ضمامها و�إ�سهامها بفعالية يف اجلهود الدولية
والثنائية املبذولة �ضد الإرهاب ومتويله والتزامها وتنفيذها
للقرارات الدولية ال�صادرة عن جمل�س الأم��ن ذات ال�صلة
مبكافحة الإرهاب و�شاركت بفعالية يف اللقاءات الإقليمية
والدولية التي تبحث مو�ضوع مكافحة الإره���اب وجترمي
الأعمال الإرهابية �أو دعمها وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
التي تطبقها اململكة واعتبارها �ضمن جرائم احلرابة التي
تخ�ضع لأ�شد العقوبات و تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح
ذات ال��ع�لاق��ة مبكافحة الإره����اب واجل��رائ��م الإره��اب��ي��ة
وحتديث وتطوير �أجهزة الأم��ن وجميع الأجهزة الأخرى
املعنية مبكافحة الإرهاب وتكثيف برامج الت�أهيل والتدريب
لرجال الأم��ن وال�شرطة و�إن�شاء قناة ات�صال مفتوحة بني
وزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لت�سهيل
�سبل التعاون واالت�صال لأغرا�ض مكافحة عمليات متويل
الإرهاب.

كما �أ�صدرت هيئة كبار العلماء يف اململكة عدد ًا من البيانات
حول الإرهاب حرمت فيه خمتلف الأعمال الإرهابية و�أدان
مفتي ع��ام اململكة والهيئات الر�سمية والدينية الأخ��رى
يف �أك�ثر من منا�سبة الأح��داث الإرهابية التي كان �آخرها
حماولة االعتداء الفا�شلة على �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز حفظه اهلل ،و�شددوا على �أن
هذه الأعمال حمرمة ،بل وتعد من كبائر الذنوب وال تتفق
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي حتارب الإرهاب ب�أنواعه
و�أ�سمائه املختلفة.
ومم��ا ال �شك فيه �أن اململكة يف مقدمة ال���دول ال�سباقة
للت�صدي للإرهاب منذ �سنوات عدة كونها عانت وال تزال
تعاين من وق��وع ح��وادث �إرهابية من تفجريات وهجمات
ت�سببت يف موت العديد من املواطنني واملقيمني من خمتلف
اجلن�سيات وا�ست�شهاد عدد من رجال الأمن بالإ�ضافة �إىل قتل
العديد من الإرهابيني و�إف�شال العديد من العمليات الإرهابية
وذل��ك ب�إتباع الأ�سلوب اال�ستباقي .بل ودع��ت اململكة �إىل
عقد اتفاقية دولية ملحاربة الإره��اب من خالل عمل دويل
متفق عليه يف �إطار الأمم املتحدة  .ولعل هذا التوجه ظهر
جلي ًا عندما عقد م�ؤمتر دويل ملكافحة الإرهاب يف الريا�ض

عام 1425هـ  .حيث �صدر عن امل�ؤمتر �آنذاك ما �سمي بـ«�إعالن
الريا�ض» ت�ضمن ت�أييد مقرتح خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حول �إن�شاء مركز دويل
ملكافحة الإرهاب .و�أكد الإعالن على �أن الإرهاب ميثل تهديد ًا
م�ستمرا لل�سالم والأمن واال�ستقرار وال يوجد مربر �أو م�سوغ
لأفعال الإرهابيني فهو مدان دائم ًا مهما كانت الظروف �أو
الدوافع املزعومة ،كما دعا �إىل �أهمية تر�سيخ قيم التفاهم
والت�سامح واحلوار والتعددية والتعارف بني ال�شعوب والتقارب
بني الثقافات ورف�ض منطق �صراع احل�ضارات وحماربة كل
�إيديولوجية تدعو للكراهية وحتر�ض على العنف وت�سوغ
اجلرائم الإرهابية التي ال ميكن قبولها يف �أي دين �أو قانون،
كما �شدد ذلك امل�ؤمتر على �أن الإرهاب لي�س له دين �أو جن�س �أو
جن�سية �أو منطقة جغرافية حمددة بل ينبغي الت�أكيد على
تهيئة جو من التفاهم والتعاون امل�شرتك ي�ستند �إىل القيم
امل�شرتكة بني الدول املنتمية �إىل عقائد خمتلفة ،.و�أكدت
اململكة يف �أكرث من مرة االلتزام بالقرارات الدولية ال�صادرة
عن منظمة الأمم املتحدة ذات ال�صلة مبكافحة الإره��اب
التي تدعو املجتمع ال��دويل �إىل �إدان��ة الإره��اب ومكافحته
بكافة ال�سبل والت�صدي له بجميع الو�سائل وفقا مليثاق الأمم
املتحدة نظر ًا ملا ت�سببه الأعمال الإرهابية من تهديد لل�سالم
والأمن الدوليني.
كما �أكدت اململكة يف كثري من املحافل على �أن الأمم املتحدة
هي املنرب الأ�سا�سي لتعزيز التعاون ال��دويل �ضد الإره��اب
وت�شكل قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة �أ�سا�س ًا متين ًا و�شام ًال
ملحاربة الإرهاب.
جهود اململكة يف جمال جرائم غ�سل الأموال
ووا�صلت اململكة جهودها يف مكافحة الإره��اب بوقوفها يف
وجه جرائم غ�سل الأم��وال حيث �صدر املر�سوم امللكي رقم
19بتاريخ 1410/7/15هـ املوافق 1990/2/10م بالت�صديق
على اتفاقية الأمم املتحدة لعام 1988م ملكافحة االجتار
غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية «اتفاقية فينا» كما
�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 168بتاريخ 1419/8/11هـ
املوافق1998/11/30م بامل�صادقة على الالئحة التنفيذية لها
كما �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 15بتاريخ1420/1/18هـ
امل����واف����ق1999/5/3م باملوافقة على تطبيق التو�صيات
الأربعني ملكافحة عمليات غ�سل الأم��وال ال�صادر عن فريق
العمل املايل ،كما مت جترمي عمليات غ�سل الأم��وال وتقرير
عقوبات لها وفق القوانني اجلنائية ال�سعودية.
و���ص��در امل��ر���س��وم امللكي رق��م  39وت��اري��خ 1424/6/25ه�����ـ
املوافق 2003/8/23م باملوافقة على نظام مكافحة غ�سل
الأموال والئحته التنفيذية و�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم
287بتاريخ 1422/11/14هـ املوافق 2002/1/27م ب�إن�شاء
جلنة دائمة ملكافحة غ�سل الأموال برئا�سة معايل حمافظ
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وقامت م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي يف عام 1995م ب�إ�صدار دليل ا�سرت�شادي لكافة
البنوك ال�سعودية ملنع ومكافحة عمليات غ�سل الأموال فيما
قامت وزارة التجارة وال�صناعة وفقا لقرار جمل�س الوزراء
رقم 15ب�إ�صدار التعميم رقم 1312وت��اري��خ 2001/8/5م
اخلا�ص مبكافحة عمليات غ�سل االم��وال للقطاع غري املايل
بحيث �شملت القطاعات التجارية وال�صناعية والقطاعات
املهنية واملحا�سبية والقانونية واال�ست�شارية.
تنظيم العمل اخلريي
�أما يف جمال تنظيم العمل اخلريي فقد قامت اململكة العربية
ال�سعودية بتحديث الأنظمة والأ�ساليب وفق ًا للمتغريات
وال��ت��ط��ورات ل�ضمان املتابعة امل�ستمرة للأعمال اخلريية
والإغ��اث��ة يف ال��داخ��ل واخل���ارج وع��دم �إ���س��اءة ا�ستخدامها
ومنها :خ�ضوع كافة اجلمعيات اخلريية العاملة واملوجهة
ن�شاطها حمليا لإ�شراف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واحلظر
على هذه اجلمعيات اخلريية من تقدمي امل�ساعدات خارج
اململكة �أو التعاون مع �أية جهات خريية خارج اململكة و�إن�شاء
الهيئة ال�سعودية الأهلية للإغاثة والأعمال اخلريية يف
اخلارج لتتوىل عملية الإ�شراف واملتابعة للأعمال اخلريية
والإغاثة ال�سعودية يف اخلارج وهذه الهيئة �أن�ش�أت لتن�ضوي
حتتها �أعمال الهيئات وامل�ؤ�س�سات واللجان اخلريية ال�سعودية
العاملة يف اخلارج لتكون اململكة على بينة تامة من و�صول
هذه امل�ساعدات �إىل امل�ستفيدين منها مبا�شرة وللأغرا�ض التي
خ�ص�صت لها.

ب���ان���ورام���ا
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مقتطفات من كلمات خادم احلرمني ال�شريفني حول الإرهاب

الإره��اب عــ��دو كـــ��ل الأديــ��ان وعـلينـ��ا ت�شكي��ل
جبهــة موحــ��دة ملحــاربته وتعــزي��ز الت�ســامــح

تقاليــدنــا و�إمياننـــا يرف�ضـان الإرهاب
 ...نقول اليوم ب�صوت واحد �أن الأدي��ان التي
�أراد بها اهلل عز وجل �إ�سعاد الب�شر ال ينبغي �أن
تكون من �أ�سباب �شقائهم ...

الدينية والثقافية �إىل حالة من عدم الت�سامح
 ...وب�سبب ذلك قامت ح��روب مدمرة �سالت
فيها دماء كثرية ...

�إن الإرهاب والإجرام �أعداء اهلل ..و�أعداء كل
دين وح�ضارة ..وما كانوا ليظهروا لوال غياب
مبد�أ الت�سامح ...

�إن الإن�سان نظري الإن�سان و�شريكه على هذا
الكوكب .ف�إما �أن يعي�شا معا يف �سالم و�صفاء
و�إم���ا �أن ينتهيا ب��ن�يران �سوء الفهم واحلقد
والكراهية

على مر التاريخ �أدت ال�صراعات على الق�ضايا

على ك��ل �إن�سان �أن ي�ساند املعركة على الإره���اب لأن��ه��ا تتعلق بالب�شرية ولأن تقاليدنا
و�إمياننا يرف�ضان الإره���اب ..وال��ق��ر�آن يعلمنا ب ��أن قتل نف�س بريئة مبثابة قتل للإن�سانية

مقتطف من كلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز حول الإرهاب

مقتطف من كلمة الأمري نايف بن عبد العزيز

الإ�سالم دين الو�سطية ولي�س دين الغلو ..والإرهاب ال
يحارب �إال بدعم ال�شريعة الإ�سالمية

الإرهاب ظاهرة عاملية تهدد الوجود الإن�ساين

ندعو اهلل �أن ميد يف عمر خادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين ومي���د يف
حياة الرجال الآخرين خلدمة
هذا الدين يف كل من�صب ومكان
والواجب علينا جميعا �أن نوقن ان
ال حياة بدون دين وال ا�ستقامة
بدون دين ،دين الو�سطية ولي�س
دين الغلو كيف نحارب الإرهاب
وال��ف�����س��اد �إال ب��دع��م ال�شريعة
الإ�سالمية ال�صحيحة

�إن مواجهة اجلرمية ويف مقدمتها جرمية الإرهاب
التي مل تكن ال��دول العربية مبن�أى عن خطرها
وخماطرها تتطلب من اجلميع تعاونا جادا حلماية
جمتمعاتنا من ه��ذه الآف��ة اخلطرية التي يحاول
�أرب��اب��ه��ا الت�أثري على ال�شباب م��ن ذوي الثقافات
املحدودة وغريهم ممن ي�سهل الت�أثري عليهم ودفعهم
اىل بوتقة الإرهاب. .
وكما �أن لهذه اجلرمية اخلطرية بعدها الفكري
ال��ذي قاد بالتايل اىل فعل �إجرامي �أ�شد خطراً،
مما جعل من الإرهاب ظاهرة عاملية ،تهدد الوجود
الإن�ساين ،وت�ستوجب مواجهتها اىل جانب العمل
الأمني احلازم ،بجهد فكري و�إعالمي فاعل ومنظم
يعزز اجلهد الأمني يف �أطواره الوقائية والعالجية
للت�صدي لهذه اجلرمية وغريها من اجلرائم ،وهو
ما ي�ؤكد العالقة التكاملية بني امل�ؤ�س�سات الأمنية
وكافة م�ؤ�س�سات املجتمع وهيئاته ،ويف مقدمتها امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف مكافحة العنف والإره��اب والتطرف
الفكري وال�سلوكي».

مقتطف من كلمة �سمو الأمري خالد الفي�صل حول الإرهاب �أثناء زيارته للجامعة  ..املنهج الو�سطي البد له �أن ينت�صر
�أتانا عهد امللك عبداهلل بن عبد العزيز -حفظه اهلل-
ه��ذا العهد ال��زاه��ر ال��ذي ب�شر ب��اخل�يرات وبالتطوير
وبالتغيري ،وهو التغيري من �أجل التطوير ولي�س التغيري
من �أجل التغيري ،وهنا كذلك جند �أن التطرف ظهر مرة
�أخرى  ،ولكن هذه املرة كان تكفرييا تفجرييا ،ف�أ�صبحت
هناك تيارات فكرية تكفريية تفجريية ،جتند الكثري
من �شبابنا ليفجروا �أج�سادهم يف �إخوانهم من امل�سلمني
يف هذه البالد  ،ويف �شوارعهم ويف مكت�سباتهم احل�ضارية.
ومرة �أخرى ينت�صر منهج االعتدال ال�سعودي وتتفوق
املواجهات الأمنية من رجال الأمن على هذه احلركات
التكفريية التفجريية التي عبثت يف مدننا و�شوارعنا
 ،والتي �أ�ساءت �إىل الكثري من �أ�سرنا يف ت�ضليل �أبنائهم
وجلبهم �إىل هذا الطريق التخريبي .ولكن هذا التيار

التكفريي ت�سبب يف ظهور تيار �آخر متطرف �أي�ض ًا  ،وهو
التيار الذي �أ�سميه التيار التغريبي و�أ�صبح لدينا تياران
 :تطرف تكفريي وتطرف تغريبي .و�أ�ضاف �سموه � :إن
التطرف التكفريي يريد �أن ي�سلبنا وي�سلخنا عن دنيانا
والتيار التغريبي يريد �أن ي�سلخنا عن ديننا فهذا له
�أجندة وبرنامج ،وهذا له �أجندة وبرنامج ،هذا يريد
�أن يوقف كل تعامل مع الآخر ب�صرف النظر عن من هو
الآخر  .املهم �أنه كل من يختلف معه يف الر�أي ويريد �أن
يتقدم بتنفيذ خططه �إىل حد القتل والتدمري لي�صل �إىل
غايته ب�صرف النظر عن كون هذا الإن�سان من امل�سلمني
�أو من غري امل�سلمني .فالتيار التغريبي انتهز هذا التطرف
الذي يرتدي عباءة الإ�سالم وقدم للمجتمع ال�سعودي
ال��ب��دي��ل وه��و نقل الفكر وال��ن��ظ��ام وال��ق��ي��م الغربية

وتطبيقها على ال�شعب ال�سعودي ب�صرف النظر عن كون
هذه القيم تعرتف بالإ�سالم �أوال تعرتف به ،و�سواء كانت
حتارب العقيدة الإ�سالمية �أم ال .فكال التيارين متطرف
ومدمر وكالهما يهم�شا منهج االعتدال ال�سعودي الو�سطي
الذي بد�أ معنا منذ �أن قامت هذه الدولة منذ امللك عبد
العزيز وحتى هذا اليوم ،هذا املنهج الو�سطي الذي جنح
يف توحيد هذه البالد وتطويرها وواجه جميع الأزمات
واحلمالت وتغلب عليها .ووقف �أمام اجلهل والفقر يف
بداية الدولة ال�سعودية ،ووقف �أمام ذلك التطرف الذي
يرف�ض التحديث وانت�صر .ووقف �أمام جميع حركات
التطرف واملد ال�شيوعي وانت�صر
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ح�������������وار

�صحيفة �أخبار اجلامعة حتاور معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب حول

حمـاولــة االعتـداء الإرهـابـي الآثــم الـــذي
�أجرى احلوار الطالب
عي�سى �صالح الكثريي ق�سم الإعالم
ت�صوير  :بدر اخل�ضريي  -مو�سى جربان
تفاع ًال مع ردود الأف��ع��ال ح��ول الهجوم الإره��اب��ي الغا�شم
الذي ا�ستهدف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف
لقاء �صحفي ًا
(يحفظه اهلل)� ،أجرت �صحيفة �أخبار اجلامعة ً
مع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ال��ذي عرب عن ا�ستيائه وا�ستغرابه من ه��ذا العمل
الإرهابي ،ووجه معاليه كلمة له�ؤالء املارقني ب�ضرورة �إعمال
العقل فيما يقومون به من �أعمال �شيطانية ،كما �أكد معاليه
على �أن اجلامعة ت�سخر �إمكاناتها كافة ملواجهة هذه الظاهرة
الدخيلة على جمتمعنا ،و�ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد
ملواجهتها ،وجرى احلوار مع معاليه على النحو التايل:
تعر�ض �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
نايف ب��ن عبدالعزيز م�ساعد وزي��ر الداخلية
ملحاولة اعتداء �إرهابي �آثم  ،لكن بحمد اهلل مل
ي�صب �أحد �سوى مرتكب االعتداء ،كيف ت�صفون
هذا االعتداء ،وماذا ميكن القول له�ؤالء ال�شباب
املغرر بهم ؟
االعتداء الغا�شم ال��ذي ح��اول الإره��اب��ي الو�صول به �إىل
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف (حفظه اهلل)
 ،هو ترجمة �صادقة ومثال حي لقوله تعاىل( :واليحيق
املكر ال�سيئ �إال ب�أهله) .وال�شك �أن مثل هذا العمل الإجرامي
لن يزيد �سموه الكرمي �إال مزيد ًا من التم�سك باملبادئ التي
غر�سها امللك امل�ؤ�س�س يف �أبنائه الذين نقلوها �إىل �أحفاده ،
ومن �أه��م هذه املبادئ بذل النف�س رخي�صة يف �سبيل اهلل
والدين والوطن  .وقد بني لهم امللك عبدالعزيز طيب اهلل
ثراه  ،ذلك حني ا�سرتد الريا�ض .
و�أوج��ه كلمتي ملثل ه��ؤالء املارقني على القانون وال�شريعة
والعرف واجلماعة� ،أقول :لقد وهبك اهلل من العقل والفكر
ماميكن �أن ت�ستخدمه يف التمييز بني الأم��ور .فلتعمل على
�إعمال عقلك فيما تقوم به من �أعمال �شيطانية الطائل من
ورائها � ،ضد وطنك وبلدك و�أهلك  ،بالق�ضية �أو مو�ضوع.
ولت�س�أل نف�سك� :أي ق�ضية ت�ستحق �أن تفجر نف�سك من �أجلها؟
لت�صري �أ�شالء ،ويتم جمع �أع�ضائك املتناثرة ،لتنتقل �إىل
خالقك عا�صي ًا لأوامره ؟ فقد قتلت نف�سك و�آخرين بطريقة
ب�شعة  ،و�سوف تكررها على نف�سك حتى يوم القيامة ف�ستظل
تفجر نف�سك �إىل يوم احل�ساب ،ح�سب قول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم  .فمن غرر بك ،مهما كانت مكانته عندك  ،فقد
�أودى بك بعيد ًا عن مدارج الإميان  ،وهوى بك يف هوة �سحيقة
من الغواية وال�صالبة واملكر ال�سيء الذي يحيق ب�أهله .
تعاين اململكة �ش�أنها �ش�أن كثري من ال��دول من
الإره���اب والتطرف الفكري  ،وه��و ما يفر�ض
حتديات �أمام امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعية ،
ما اخلطوات التي قامت بها جامعة امل�ؤ�س�س يف
هذا الباب ؟
الإره����اب وال��ت��ط��رف ال��ف��ك��ري ،ظ��اه��رة عاملية ،الوط��ن له
والدي��ن .وال لون �أو ع��رق ،والجن�س والقومية .فهو نبت
�شيطاين �أ�صاب احل�ضارة الإن�سانية يف مقتل يف كل �أرجاء
العامل .
ونحن يف اململكة العربية ال�سعودية  ،قد عانينا من التطرف
الفكري والغلو العقدي  ،واال�ستنباطات غري املوفقة التي �أدت
�إىل اجنرار فئة قليلة من �أبنائنا وراء هذا الوباء الع�صري
البغي�ض .
لذلك كان من املهم جد ًا �أن تت�صدى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف كل
مراحل التعليم �إىل �أن تتحمل م�س�ؤولياتها الوطنية الرتبوية
نحو تن�شئة ه�ؤالء الأبناء و�إر�شادهم وتوعيتهم مبثل هذه
املظاهر ال�سلبية الدخيلة على جمتمعنا  ،وو�ضعهم �أمام
م�س�ؤولياتهم الوطنية والدينية واالجتماعية واالخالقية
من خالل القدوة احل�سنة من قبل الأ�ساتذة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وامل�شرفني والرتبويني .والنن�سى دور الأ�سرة،
وبخا�صة الآباء والأمهات يف هذا املنحى .

ك���ل���م���ت���ي ل������ه�������ؤالء امل������ارق���ي��ن � :إع������م������ال ال���ع���ق���ل ف���ي���م���ا ي����ق����وم����ون ب�����ه م�����ن �أع������م������ال ���ش��ي��ط��ان��ي��ة
ع������ان������ي������ن������ا يف امل������م������ل������ك������ة م����������ن ال��������ت��������ط��������رف ال��������ف��������ك��������ري وال��������غ��������ل��������و ال������ع������ق������دي
ت����ع����م����ل اجل������ام������ع������ة ع�����ل�����ى ت����ع����م����ي����ق م�����ف�����ه�����وم االن������ت������م������اء ل�����ل�����دي�����ن وال��������وط��������ن وامل�����ل�����ك
ونحن يف جامعة امللك عبدالعزيز �آلينا على �أنف�سنا �أن
نتحمل م�س�ؤولية احلفاظ على الوطن وال���ذود عنه بكل
مرتخ�ص وغال  ،وغر�س هذا املفهوم الوطني امللح يف نفو�س
كل املن�سوبني .

ب��اجل��ام��ع��ة �إىل م��ن��ه��ج االع���ت���دال وال��و���س��ط��ي��ة ،
كر�سيا ً
ً
علميا حت��ت ع��ن��وان :
ووق���ع م��ع اجل��ام��ع��ة
(ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي) ،ما الدور املرجو
من مثل هذه الكرا�سي يف مكافحة الفكر ال�ضال ؟

وقد �شاركت اجلامعة يف احلملة الوطنية �ضد الإرهاب  ،من
خالل ت�شكيل جلنة عليا باجلامعة ،حيث كان انطالق حملة
حمافظة جدة من رحاب اجلامعة .وقامت اجلامعة بحملة
�إعالمية من خالل عر�ض �شعارات يف االنرتنت �ضد ظاهرة
الإره��اب والتوعية ال�ضرورية  ،وقامت بتكوين فريق عمل
لو�ضع ت�صور ملواجهة ظاهرة الإرهاب .

املحا�ضرة كانت يف �إط��ار �سعي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أم�ير منطقة مكة املكرمة نحو االلتقاء
واحلوار وتبادل الر�أي مع امل�س�ؤولني والأكادمييني واملفكرين
واملثقفني وبخا�صة من منطقة مكة املكرمة .وكما قال �سموه
الكرمي فقد كانت املحا�ضرة �ضمن م�س�ؤلياته نحو تنفيذ
ر�ؤيته يف جمال بناء الإن�سان واملكان ،وتنمية الإن�سان من
خالل الربنامج الثقايف الذي ارت�أته جلنة ال�ش�ؤون الثقافية
مبجل�س منطقة مكة املكرمة التي من �أو�ضح و�أوىل �أهدافها
ور�سالتها ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي .

وتنتهز اجلامعة كل املنا�سبات الوطنية  ،وعلى ر�أ�سها اليوم
الوطني  ،من �أج��ل تعميق وتر�سيخ مفهوم االنتماء للدين
والوطن وامللك  ،وبخا�صة بني طالبها وطالباتها .
ويف املجال الإع�لام��ي قامت اجلامعة ب�إ�صدار �أع���داد من
ج��ري��دة �أخ��ب��ار اجلامعة ع��ن االره���اب و�إ���ص��دار ع��دد من
املطويات الإعالمية يف هذا ال�ش�أن ،حيث مت �إلقاء ال�ضوء
على الظاهرة من خالل مطبوعاتها املختلفة ومقاالت �أع�ضاء
هيئة التدري�س والتحقيقات ال�صحفية.
وقد ركزت اجلامعة على التوعية الطالبية ،حيث خ�ص�صت
م�سابقة بحثية ثقافية للطالب بعنوان�( :أخطار الإرهاب
و�سبل مقاومته والق�ضاء عليه) �شارك فيها جمموعة كبرية
من الطالب .
ومازالت اجلامعة يف د�أبها امل�ستمر نحو حث �أع�ضاء هيئة
التدري�س على غر�س مفهوم االنتماء و�شجب الظواهر
ال�سلبية ،من خالل املحا�ضرات ،وكذلك امل�شاركة يف الندوات
واللقاءات التوعوية .
دع��ا �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل
�أم�ي�ر منطقة مكة امل��ك��رم��ة يف حم��ا���ض��رة �ألقاها

وتبني �سموه الكرمي م�شروع ت�أ�سي�س كر�سي علمي باجلامعة
بعنوان( :ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي) مل ي��أت من
فراغ  ،بل لإميان �سموه ب�أن البحث العلمي اجلاد هو ال�سبيل
الأمثل لرت�سيخ مفاهيم التطور والتنمية واالنعتاق من الأمور
ال�سلبية يف املجتمع .
ور�ؤي���ة الكر�سي تنبع م��ن حقيقة م ��ؤك��دة وه��ي �أن منهج
االعتدال ال�سعودي الو�سطي قد جنح متام ًا يف توحيد هذه
البالد وتطويرها خالل �سنوات طويلة ،وقد �ساهم ب�إيجابية
يف مواجهة جميع الأزم��ات التي مرت بها البالد .وال�شك
�أن الكر�سي �سيكون له ب�صمة وا�ضحة يف تعزيز هذا النهج
الو�سطي االعتدايل ،وبالتايل حتبيب هذا النمط من املناهج
لل�شباب .و�سوف يقود هذا الكر�سي �إىل فهم �أ�شمل لهذا النهج
و�إىل الإجن��ازات التي حتققت للوطن من خالله منذ ن�ش�أة
هذه الدولة الفتية .
ونتطلع �إىل هذا الكر�سي العلمي من �أج��ل �إنتاج املزيد من
الأبحاث والكتب واملقاالت لتنوير ال��ر�أي العام ال�سعودي ،
وبخا�صة ال�شباب  ،بهذا املو�ضوع  ،ففي ذلك تربية وطنية

فريدة  ،وتعريف بتاريخ هذا الوطن الأبي .
يلج�أ املنتمون �إىل الفئة ال�ضالة �إىل مربرات
واهية وت�أويالت للدين لي�س لها �أي �أ�سا�س ديني
�أو �إن�ساين �أو �أخالقي  ،ما ر�أي معاليكم يف ذلك؟
وم��ا ال�سبل ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها حت�صني
ال�شباب فكري ًا ؟
 الدين براء من ه�ؤالء الذين لب�سوا وتدثروا برداء الإ�سالم ،ليطعنوا الإ�سالم وامل�سلمني  ،من خالل االرتكاز على مربرات
واهية وت�أويالت ما �أنزل اهلل بها من �سلطان  .فقد امتطوا
�صهوة ال�شيطان وحملوا �سيوف الغدر للنيل من مكت�سباتنا
ولزعزعة ثوابتنا  .فرد اهلل كيدهم يف نحورهم  .فقد كانت
الأمة ،وما زالت  ،و�ستظل ب�إذن اهلل ،موحدة خلف قيادتها
الر�شيدة ،مما �أفقد هذه الفئة ال�ضالة �أي تعاطف من قبل
املواطن �أو املقيم  .فكان هذا �أدعى �إىل ا�ستئ�صال �ش�أفتهم
والإ�سراع باندحارهم .
فالإ�سالم دي��ن ت�سامح يرف�ض اخل��روج على اجلماعة من
خالل التطرف والغلو .وقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم...( :
و�إياكم والغلو يف الدين ف�إمنا �أهلك من كان قبلكم الغلو يف
الدين )  ،فه�ؤالء املارقون على اجلماعة هم ممن �أعر�ض عن
العلماء الثقاة فمالوا  ،ح�سب فكرهم املنحرف� ،إىل الت�أويل
والتحريف ،والتع�صب واتباع الهوى والف�ساد العقدي .
ومن املهم جد ًا اتباع الأ�ساليب الرتبوية ال�صحيحة من �أجل
معاجلة ه�ؤالء املغرربهم ،من خالل اتخاذ خطوات وتدابري
عالجية ،على ر�أ�سها احتواء الأزمة يف حدودها الطبيعية،
ومن ثم بذل العالج العلمي الرتبوي املمنهج امل�ستند �إىل
العقيدة الو�سطية وتوظيف القدرات احلوارية واالجتماعية
واملناظرات واملناق�شات الهادفة التي ت�صب يف ت�أ�صيل منهج
العقيدة التي ت�أمرنا بااللتزام بتوجيهات الكتاب الكرمي
وكذلك ال�سنة املطهرة .

ح�������������وار
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تعــر�ض لــه �سمــو الأميـر حممـد بن نـايـف
يلعب الإع�ل�ام مبختلف �أن��واع��ه دور ًا مهم ًا يف
توعية ال�شباب وحت�صينهم �ضد الفكر ال�ضال،
ما اخلطط الإعالمية التوعوية للجامعة يف هذا
الإطار؟
 يف هذا الع�صر املعلوماتي  ،جند �أن الإع�لام بكل �أمناطهوو�سائله و�آلياته يلعب دور ًا مهم ًا يف كل الأم��ور ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والعلمية ويف ك��ل جماالت
احلياة .

ال������دي������ن ب���������راء م������ن ه������������ؤالء ال������ذي������ن ت�������دث�������روا ب�����������رداء الإ���������س����ل���ام وط�����ع�����ن�����وا امل�������س���ل���م�ي�ن
م����ن امل����ه����م ات����ب����اع الأ�����س����ال����ي����ب ال��ت�رب����وي����ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة م����ن �أج�������ل م���ع���اجل���ة ه���������ؤالء امل����غ����رر بهم
العربي ،ومل ال�شمل و�إي��ج��اد �أر����ض �صلبة لأب��ن��اء الأم��ة
العربية بعيد ًا عن اخلالفات وامل��زاي��دات .و�أمننا الفكري
هو م�س�ؤولية الكوادر ال�سعودية من العلماء واملثقفني بكل
فئاتهم .

وميكن توظيف الو�سائل الإعالمية يف رد ه�ؤالء ال�شباب املغرر
بهم �إىل ج��ادة ال�صواب و�إىل حظرية االجتماع الوطني.
وقبل ذلك ينبغي �أن نعمل بكل جد واجتهاد لتجفيف منابع
الفكر ال�ضال من خالل حت�صني ه�ؤالء ال�شباب �ضد هذا الفكر
الإجرامي .فالوقاية من هذا الداء اللعني خري من كل �أنواع
العالج .

ال���ش��ك �أن اجل��ام��ع��ة ت��ت��ع��اون ب�شكل ك��ب�ير مع
م���ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين  ،ك��ي��ف ميكن
توحيد اجلهود نحو مكافحة ظاهرة التطرف
والإرهاب؟

فاجلامعة يف هذا ال�صدد تعمل على توظيف كل قدراتها
م��ن �أج��ل احت�ضان ب��رام��ج �إر���ش��ادي��ة وب��رام��ج تربوية من
خالل لقاءات الإدارة العليا بالطالب يف لقاءاتهم املفتوحة
وبخا�صة الطالب امل�ستجدون .

�إن ق�ضية �أم��ن الوطن وا�ستقراره ق�ضية ال ج��دال يف �أنها
تخ�ص كل من ينتمي �إىل تراب هذه الأر�ض الطاهرة .
فكل فئات املجتمع وقطاعاته وم�ؤ�س�ساته حقيق بها �أن حتمل
هذا الهم الوطني ،و�أن نعمل جميع ًا من �أجل حتقيق كل ما من
�ش�أنه ب�سط الأمن والأمان يف ربوع بالدنا .وال�شك �أن احلملة
الوطنية �ضد الإرهاب التي كانت قد انتظمت جميع �أرجاء
الوطن ،ما هي �إال مظهر من مظاهر االحت��اد والتوحد يف
مواجهة هذا الأمر ال�شنيع الذي اليفرق بني مواطن و�آخر �أو
قبيلة و�أخرى �أو فئة دون فئة  ،فالكل �أمامه �سوا�سية ،ولذلك
ف�إن على الكل �أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم �أن العدو واحد  ،فالبد
من �أن ن�ضع �أيدينا يف �أيادي بع�ض ،والعمل �سوي ًا نحو مواجهة
هذا اخلطر الداهم املتمثل يف التطرف والإرهاب .

كما مت توجيه الأ�ساتذة وحثهم على العمل على غر�س مفهوم
االنتماء يف ه�ؤالء ال�شباب عن طريق الن�شاطات الطالبية
ال�صفية وغري ال�صفية .
كما ت�ست�ضيف اجلامعة العلماء وامل�شايخ من �أجل امل�شاركة
يف ندوات ولقاءات وور�ش عمل  ،وكذلك امل�شاركة يف �إلقاء
حما�ضرات توعوية لدح�ض الر�أي املتطرف ،من خالل ن�صو�ص
الكتاب الكرمي وال�سنة املطهرة ،ومنهج ال�سلف ال�صالح .
وتعمل اجلامعة على �إع��داد وجتهيز اللوحات الإعالنية
ال�ضخمة ،ب�����ش��ع��ارات وط��ن��ي��ة ،وال��ت��ن��دي��د ب��ه��ذا ال�سلوك
الإجرامي .
فاجلامعة بحمد اهلل متتلك �آليات �إعالنية عديدة ،مثل
مركز الإنتاج الإعالمي ،و�إدارة العالقات العامة والإعالم،
�إىل جانب وحدات العالقات العامة والإعالم يف كل الكليات
والقطاعات � .إ�ضافة �إىل الق�سم الأكادميي (ق�سم الإعالم
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية) بكل ك��وادره الب�شرية
امل��ؤه��ل��ة وط�لاب��ه املتخ�ص�صني .زد على ذل��ك ال�صحافة
اجلامعية املختلفة املتمثلة يف جريدة �أخبار اجلامعة وجملة
اجلامعية.
كل هذه الأدوات الإعالمية الإعالنية قد مت توظيفها من
�أج��ل توعية طالب اجلامعة وربطهم بجامعتهم وبالتايل
بوطنهم وف��اء وانتماء لهذه الأر����ض الطاهرة ولقيادتنا
الر�شيدة .
هناك دور مهم ينتظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملكافحة الإره�����اب ،م��ا ال���ذي ميكن �أن يقوم
به ع�ضو هيئة التدري�س يف ه��ذا ال��ب��اب؟ وما
دور اجلامعات ب�شكل عام يف مواجهة ظاهرة
الإرهاب ؟
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة  ،هم الذين نذروا �أنف�سهم
لنقل العلم �إىل �أبنائهم و�إخوانهم ط�لاب اجلامعة ،وهم
الذين ن��ذروا �أنف�سهم خلدمة هذا الوطن الغايل من خالل
الت�صدي لظاهرة الإره��اب  .وهذا الت�صدي يكون يف قالب
تربوي وطني ميكنهم من حتقيق �أهدافهم .فالقدوة احل�سنة
والع�شرة الطيبة واملعاملة احل�سنة كلها مواعني الحتواء
الطالب ،وتوجيه �أفكارهم �إىل كل ما هو نافع وبناء يف خدمة
الدين والوطن واملليك.
وقد كان توجيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز عند زيارة وفد اجلامعة له (حفظه اهلل) �أن قال
لإخوته و�أبنائه يف �إدارة اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
بها �( :إن املطلوب منكم � ،أ�ساتذة وعلماء ،الن�صيحة وعدم
ال�سكوت ،لأن هذا الأمر مرتبط بالعقيدة ثم الوطن .و�إن
العلم والثقافة ي�أمرانكم بخدمة الدين وال��وط��ن ،وذلك
حفاظ ًا على حرمة الدين و�أمن الوطن وقد�سية ال�شرف  ،ويف
ذلك مدعاة للحفاظ على عوائلنا وحمارمنا وعوراتنا).
ف�أع�ضاء هيئة التدري�س بهذه اجلامعة  ،ويف كل اجلامعات
ال�سعودية ،ينبغي �أن ي�ضعوا هذه الكلمات الوطنية الأبوية

قريبة من �آذانهم وقبل �آذانهم عقولهم و�أنظارهم .و�أن تكون
هذه الكلمات حافزة لهم من �أجل حتقيق معانيها ال�سامية
للو�صول �إىل جمتمع �آمن م�ستقر ينعم بدفء الوطن ويتمتع
بخرياته التي الحت�صى .
كما يعلم معاليكم  ،ف���إن ه��دف ه��ذه الأعمال
الإرهابية النيل من مكت�سبات وثوابت اململكة
 ،ما ال�سبيل �إىل دح�ض هذه الأه��داف  ،وكيف
ميكن حتقيق الأمن الفكري يف اململكة ؟
 �إن الأعمال الإرهابية التي تتعر�ض لها اململكة من حنيلآخ��ر  ،هي يف الأ�سا�س العالقة لها ب��اي حم��ور ديني �أو
�أخالقي �أو �إن�ساين  .بل هي نتائج طبيعية لتطرف فكري
وغلو ديني  ،نتج عنهما عمل اليقره �شرع وال كتاب  ،وال حتى
القوانني الو�ضعية .
وبالطبع الميكن �أن ن�ستبعد �أن يكون هناك حماوالت للنيل
من مكانة اململكة ومكت�سبات �شعبنا وثوابت ديننا  ،فبالت�أكيد
�أن خطورة مثل هذا التوجه الأعمى يكمن يف �أن الفئة املارقة
ت�أمتر ب�أوامر جهات المتت لتاريخ هذا الوطن العريق ب�صلة
 .وميكن اال�ست�شهاد هنا مبا قاله �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة يف حما�ضرته القيمة
عن (ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي ) �إذ قال �سموه�( :إن

قيمة الإن�سان ال�سعودي والدولة ال�سعودية معروفة ومقدرة
عند العامل �أجمع � ،إال عند بع�ض املواطنني ال�سعودين الذين
الي��ق��درون �أن لوطنهم تاريخ ًا حاف ًال باحل�ضارة والقيم
الدينية والفكرية والثقافية والأمنية) فاجلهل الفكري
والتخبط العقدي هو دي��دن ه ��ؤالء الذين �ضل �سعيهم يف
احلياة الدنيا وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنع ًا  .فح�سبنا
اهلل ونعم الوكيل .
وحتقيق الأم���ن الفكري الي��ك��ون �إال ع��ن طريق االلتزام
بعقيدتنا ال�سمحة والت�أ�سي ب�أدب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (فقد كان خلقه القر�آن) وكذلك االقتداء بال�سلف
ال�صالح  ،ولنعلم جميع ًا �أن ال م�لاذ لنا �إال التم�سك بهذا
الدين القومي ومبنهج االعتدال الذي اليعني الو�سطية فقط
بل العدل والعدل اجل��ازم يف كل �أمورنا  ،وامل��وازن��ة احلقة
بني م�ستحقات هذا الدين  ،الذي �أنعم اهلل به علينا وبني
واجباتنا جتاه هذه الأر�ض املقد�سة �أر�ض احلرمني ال�شريفني
ومهبط الوحي .
ولنا يف قائدنا خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز �أ���س��وة ح�سنة� ،إذ ي��ق��ود (حفظه اهلل)
حالي ًا حوار ًا عاملي ًا وعربي ًا من �أجل �إر�ساء قواعد جديدة
للحوار بني الأدي��ان والتعاي�ش ال�سلمي بني �أه��ل الأدي��ان،
وك��ذل��ك ج��ه��وده (حفظه اهلل) يف ر�أب ال�صدع يف ال�صف

اجل���ه���ل ال���ف���ك���ري وال��ت��خ��ب��ط ال���ع���ق���دي ه���و دي�����دن ال��ف��ئ��ة ال�����ض��ال��ة
اجل����ام����ع����ة ت�������س���خ���ر �إم���ك���ان���ات���ه���ا مل����واج����ه����ة ظ�����اه�����رة الإره���������اب

فامل�ؤ�س�سات الوطنية وبخا�صة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لها
دور فعال يف ا�ستئ�صال التطرف �سواء باحلوار الهادف مع
ه�ؤالء املتطرفني �أو من خالل �إغالق كل املنافذ االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية التي تقود ه ��ؤالء �إىل التطرف
والغلو .والإ�سهام ب�شكل فعال يف م�ساعدة الإخوة يف القوات
النظامية يف القيام مبهامهم الع�سكرية احلا�سمة ،من خالل
تطبيق النظرية القر�آنية� ،أو التوجيه القر�آين (و�أعدوا لهم
ما ا�ستطعتم من قوة) فكل ي�ساهم مبا ي�ستطيع� ،سواء باملال،
�أو بالنف�س� ،أو بالفكر ،ومن مل ي�ستطع فبقلبه  ،وهذا �أ�ضعف
الإميان .
واجلامعة ت�ضع كل �إمكاناتها املتاحة يف �سبيل ن�صرة وتع�ضيد
التوجه نحو الق�ضاء على هذه الظاهرة الدخيلة ،وتخلي�ص
جمتمعنا من نتائجه املفجعة .
كلمة �أخرية من معاليكم ؟
 �أوجه �صادق كلماتي لوالة الأمر يف بالدنا الغالية  ،ب�أننانحن جميع ًا يد واحدة خلف حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع والطريان املفت�ش العام
 ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية (حفظهم اهلل
جميع ًا)  .ف�شعبنا الأبي �شعب عجمت احلوادث عوده  ،ف�صار
�أكرث �صالبة وقوة و�شدة يف احلق .
فلتم�ض م�سرية بالدنا املعطاء ازدهار ًا وتنمية وتقدم ًا ،و�أال
نلتفت �إىل �أولئك ال�شرذمة و�أفعالهم  ،فنحن �أق��وى من �أن
ينال منا كل مهوو�س وكل خارج عن اجلماعة .
ومرة �أخ��رى �أوج��ه كلماتي �إىل الفئة املغرر بها و�أذكرهم
ب�أن الوطن يف انتظارهم للعودة �إىل ح�ضنه  ،و�إىل مرافئه
الآمنة  .وحديث الوطن �إىل ه�ؤالء هو من مو�ضع قوة ولي�س
�ضعف ًا  .فعلى الباغي تدور الدوائر .
وال�شكر والتقدير لكل من�سوبي اجلامعة �إدارة و�أع�ضاء هيئة
تدري�س وطالب ًا و�إداريني وفنيني وم�ستخدمني فكلهم على قدر
امل�س�ؤولية لتحمل �أمانة الوطن وحماية �أمنه وا�ستقراره .
و�سيعلم الذين ظلموا �أي منقلب ينقلبون .
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ل������ق������اءات

طــالب وطــالبــات اجلــامعــة يحمــدون اللـه علــى �ســالمــة
الأميــــــر حممد بن نايف  ..وينددون بالعمل الإجرامي ال�شنيع

ال���وط���ن ي�ستمد ق��وت��ه م���ن حل��م��ة �أب��ن��ائ��ه ح���ول ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة
�أجرى اللقاءات الطالب:

عبد اهلل الزبيدي  -فادية بخاري
ق�سم الإعالم

ع�ب�ر ط��ل�اب وط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة عن
ا�ستنكارهم وتنديدهم بالعمل الإرهابي
الآث���م ال���ذي ا�ستهدف �صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر حممد ب��ن ن��اي��ف م�ساعد وزي��ر
الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية ،وا�ستطالع ًا
مل�شاعر و�آراء طالب وطالبات اجلامعة
ال��ت��ق��ت �صحيفة �أخ��ب��ار اجل��ام��ع��ة مع
ع��دد ًا منهم حيث ع�بروا عن ا�ستيائهم
وا�ستغرابهم ملثل هذا العمل ال�شنيع الذي
ال مي��ت ب�صلة ال للدين الإ���س�لام��ي وال
للمجتمع ال�سعودي املت�سامح ،كما حمدوا
اهلل تعاىل على �سالمة �سموه وجناته من
هذا املكر ال�سيئ.
يف البداية التقت ال�صحيفة بالطالب
حممد نا�صر الع�سريي ال���ذي ع�بر عن
ا�ستيائه من هذه اجلرمية النكراء قائ ًال
 :علينا �أن نقف جميع ًا �صف ًا واحد ًا خلف
قيادة هذا الوطن يف ظل رعاية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز و�سمو عهده الأم�ين و�سمو
النائب الثاين حفظهم اهلل ،و�أن ه�ؤالء
ال�شرذمة املتطرفة لن ت�ستطيع زعزعة
الأمن واال�ستقرار الذي تنعم فيه اململكة،
و�أح��م��د اهلل ال���ذي �أجن���ى �سمو الأم�ير
حممد بن نايف الذي تعامل مع املنتحر
بعطف وحكمة ،لكنه حاول الغدر ونق�ض
العهد يف �شهر رم�ضان املبارك ،واحلمد هلل
الذي رد كيده يف نحره.
�أما الطالب حممد ابراهيم الغامدي من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية فقال :
نحمد اهلل عز وجل الذي �أجنى �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف من
هذا اال�ستهداف الإجرامي ،و�إننا جميع ًا
نقف خلف قيادتنا الر�شيدة �ضد ظاهرة
الإره���اب التي ت�ستهدف تدمري خريات
بالدنا ،و�إن دين الإ�سالم بريء من �أعمال
هذه الفئة ال�ضالة وه�ؤالء ال�شباب املغرر
بهم ال��ذي��ن �أ���س��اءوا ل�ل�إ���س�لام واململكة
و�سمعتها ،وم��ن واج��ب ك��ل ف��رد منا �أن
يت�صدى له�ؤالء كل من موقعه وعلينا نحن
ال�شباب م�س�ؤولية كبرية حلماية بالدنا
من الفكر ال�ضال والأع��م��ال الإرهابية
املخلة بالأمن واال�ستقرار.
وي�صف بندر الغامدي من كلية االقت�صاد
والإدارة �أن االعتداء بالعمل الإجرامي
الذي ال ير�ضاه اهلل ،و�أ�ضاف احلمد هلل �أن
املنتحر مل يتمكن من الو�صول �إىل هدفه
وهذا دليل على �أن اهلل رد كيده يف نحره،
و�أن ه�ؤالء الفئة ال�ضالة لن يتمكنوا من
النيل من ثوابت هذا البلد الكرمي ولن
يتمكنوا من الو�صول �إىل بغيتهم الدنيئة
يف زعزعة الأمن واال�ستقرار ،فقد جعل
اهلل هذا البلد �آمن ًا مطمئن ًا يف ظل قيادة
ر�شيدة يقودها قائد حكيم.
ويقول موظف الأم��ن وال�سالمة �أحمد
حامد املحمادي� :إن حماولة االعتداء
التي تعر�ض لها �سمو الأم�ير حممد بن
نايف بن عبد العزيز تدل على اخليانة
ونق�ض العهد وال��غ��در م��ن ه��ذه الفئة
ال�����ض��ال��ة ال��ت��ي ات��ب��ع��ت ن��ه��ج ال�شيطان،

�سمر الأمري يف �إحدى الزيارات امليدانية
واتبعت �أ�سلوب من ال يريد اخلري لهذا
الوطن املعطاء ال��ذي ي�ستمد قوته من
حلمة �أبنائهم م��ع ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
حفظها اهلل ب��ق��ي��ادة خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
وعلينا �أن نقف وقفة رجل واح��د �صف ًا
واح���د ًا يف وج��ه كل من يريد الإخ�لال
بالأمن و�سالمة ووحدة الوطن.
وقال �أحمد ر�ضى عبد القادر من كلية
العلوم �أن االع��ت��داء الآث���م على �سمو
الأم�ير حممد بن نايف هو عمل جبان،
و�أدع��و اهلل �أن يحفظ لبالدنا قيادتها
و�أم��ن��ه��ا و�أن ي��دمي علينا نعمة الأم��ن
والأم��ان واال�ستقرار و�أتقدم بالتهنئة
ل�سمو م�ساعد وزي��ر الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية بنجاته من حماولة االعتداء
النكراء.
�أم���ا ال��ط��ال��ب ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن زاح��م
ال�سلمي م��ن كلية االقت�صاد والإدارة
ف�ي�رى �أن االع���ت���داء ه��و اع��ت��داء على
اململكة برمتها ،و�أن ه�ؤالء الفئة ال�ضالة
لن يحققوا �أهدافهم و�سيجدون �أبناء
اململكة �صف ًا واحد ًا �ضد ه�ؤالء  ،و�أقول
احلمد هلل على �سالمة الأمري حممد بن
نايف من ه��ذا االع��ت��داء الآث���م ،ويعلم
�أبنا�ؤك �أن هذا لن يزيدكم �إال �إ�صرار ًا
على الت�صدي لهذه الفئة ال�ضالة التي
خرجت ع��ن طريق احل��ق ،ف ��أع��ان اهلل
�سموكم على ما تقومون به من واجب
خدمة للدين والوطن و�سدد على طريق
احلق خطاكم.
وق��ال الطالب خالد علي الزهراين من
كلية االقت�صاد والإدارة نحمد اهلل على
�سالمة الأم�ير حممد بن نايف حفظه
اهلل ورع���اه م��ن االع��ت��داء الآث���م الذي
ح�صل له من قبل ه��ذه الفئة ال�ضالة
احلاقدة التي ا�ستغلت توا�ضع وح�سن
�أخ�ل�اق ه��ذا ال��رج��ل يف الإ���س��اءة �إليه
بهذا ال�شكل ،ون�س�أل اهلل �أن يحفظ لنا

ه�ؤالء القادة الذين ي�سعون �إىل تطبيق
الدين وتعاليمه ال�سمحة واحلفاظ على
�أم��ن هذه البالد املقد�سة وحمايتها من
اعتداء املعتدين.
�أم��ا الطالب يو�سف ال�صاعدي من كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية فيقول :من
هنا من جامعة امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
�أتقدم بالتهنئة اخلال�صة ل�سمو الأمري
حم��م��د ب��ن ن��اي��ف ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه
على �سالمته و�أع��ان��ه اهلل على حفظ
الأم��ن ،ونحمد اهلل عز وجل �أن رد كيد
احلاقدين يف نحورهم وجعل تدمريهم
تدمري ًا عليهم ،ومن هنا �أقول ملن يحاولون
الإخالل بالأمن لن تقوم لهم قائمة �أبد ًا
وجميع حماوالتهم �ستبوء بالف�شل ب�إذن
اهلل عز وجل ولدينا رج��ال �أم��ن �أكفاء
�أعينهم �ساهرة حلفظ الأمن واال�ستقرار،
حفظ اهلل �سمو الأمري حممد بن نايف.
�أم��ا الطالبة �أري��ج علي �شيخ فتقول :
�أو ًال �أحمد اهلل على �سالمة �سمو الأمري
حممد بن نايف و�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن
ميد يف ويحفظه من كل مكروه ،وت�ضيف:
�أرى �أن الإره��اب يدل على وج��ود قلوب
خالية لي�س بها �سوى الأفكار ال�سوداوية
الهدامة مع الفهم اخلاطئ للدين وتغليف
احل��ق��ائ��ق ب���الأك���اذي���ب ،ول��ك��ن بالعلم
والتنوير يزهق الإرهاب ب�إذن اهلل .
�أما خديجة مبارك خلبي من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية فرتى �أن الإره��اب ال
دين له وهذه �أ�صح عبارة ميكن �أن تطلق
عليه واعتقد �أن من الأ�سباب املنتجة
ل�ل�إره��اب اجل��ه��ل وم���لء ال��ع��ق��ول مب��ا ال
فائدة فيه وت�ضيف� :إن ا�ستمرار الدولة
يف التعامل ب�سماحة الدين الإ�سالمي هو
الأ�سلوب ال�صحيح وحمد ًا هلل على جناة
الأمري حممد بن نايف .
وترى �سارا ن�صيف من كلية طب الأ�سنان
�أن االعتداء الإرهابي على �سمو الأمري

حممد بن نايف و�أي عمل �إرهابي مماثل
هو فعل م�شني وت�ضيف� :أدع��و اهلل �أن
ي�ساعد حكومتنا الر�شيدة على القب�ض
ع��ل��ى جميع امل��ط��ل��وب�ين والتخل�ص من
الفئة ال�ضالة يف جمتمعنا وحما�صرة
جميع �أوك��ار الإرهاب.و�أحمد اهلل على
�سالمة الأمري حممد و�أتقدم له بالتهنئة
اخل��ال�����ص��ة و�أن يوفقه لال�ستمرار يف
مكافحة الفكر ال�ضال.
�أم����ا م��ي ال�����ش��ري��ف م��ن ق�����س��م الإع��ل�ام
فتقول :الإره��اب �سلوك ناجت عن ت�شدد
يف الفكر وال��دي��ن ،ف��الإره��اب��ي ي��رى �أن
انتحاره يف �شهر رم�ضان الف�ضيل �سيجعله
�شهيد ًا ويف رحمة اهلل ويرى �أن املجتمع
فا�سد لذلك فهو يدمره ويدمر قادته
و�أنا �أرى �إن كان هذا الفكر بهذا ال�شكل
فيجب �أن يتم التعامل معه ب�شدة وقوة
كي يدركوا �أن �إيذاء امل�سلمني وال�صاحلني
�أكرب خطيئة.
وتقول �شذى احلربي من ق�سم الإعالم
�إن جناة �سموه مبثابة �صفعة على وجه
الكائدين للإ�سالم وامل�سلمني وال�ساعني
�إىل زع��زع��ة �أم��ن ال��ب�لاد �أم��ا بالن�سبة
لأ�سباب الإرهاب فتعود �إىل ا�ستهدافهم
للفئة �شديدة الت�أثر واالن��ف��ع��ال ممن
�شدتهم احلما�سة ب��ال��ذات حيث متكن
ه�ؤالء من ت�ضليل و�إقناع املن�ضمني �إليهم
ب ��أن ما �سيفعلونه هو دف��اع عن الدين،
واحلقيقة �أنهم بعيدين كل البعد عن
الإ�سالم ومبادئه ال�سمحة.
و�أبدت الطالبة عائ�شة �شم�س الدين من
كلية الطب تعجبها الكبري من هذا الفعل
امل�شني قائلة :كيف يبادل ذلك الإرهابي
م��ن م��د ل��ه الأي���ادي البي�ضاء بكل هذا
ال�سوء؟ وت�ضيف :الإرهاب ي�شوه �صورة
الإ����س�ل�ام ال�سمحة وي��ل��ون��ه��ا ب��الأل��وان
القامتة واملخيفة.

حممد بن نايف داحر الإرهاب
لقد حبا اهلل �سبحانه وتعاىل هذه البالد بنعمة الأمن
والأمان وخ�صها وف�ضلها عن �سائر البالد لأنها �أطهر البقاع
على وج��ه الأر����ض وموطن الر�سالة ومنزل الوحي بلد
احلرمني ال�شريفني .وهذا بحد ذاته يثري الغرية واحل�سد
يف نفو�س احلاقدين.هذا االعتداء الآثم الذي تعر�ض له
رجل الأمن وال�شهامة والكرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف (م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية)
يف منزله يف جدة كان خيانة ملن فتح بيته و�صدق من �أراد
ت�سليم نف�سه للعدالة.
حممد بن نايف داحر الإرهاب الذي �أم�سك بق�ضايا الأمن
والأم��ان ،هذا هو حار�س الدين امل�ؤمن بر�سالته حلماية
دينه ووطنه الغايل.هذا هو الرجل الإن�سان الذي خط
ً
خطوطا وا�ضحة ملكافحة الإره���اب واملعتدين ،ه��ذا هو
حفيد امل�ؤ�س�س لدولة التوحيد يفتح بيته ويعر�ض نف�سه
فداء لوطنه بكل طيبة وترحيب ملن �أراد ت�سليم
للخطر
ً
نف�سه ،فكيف نن�سى املقولة (من �آمنك التخونه ولو كنت
خائن ًا) ،ه��ذا الرجل �أعطى الأم���ان وام��ت��دت له �أي��ادي
الغدر واخليانة ممن اليحمل من الإ�سالم �إال ا�سمه ومن
الدين �إال ظ��اه��ره ،ملن �أمنه يف بيته وخ��ان ه��ذا املجرم
االنتحاري من �أئتمنه ،فكيف ي�أمتنك �إن�سان وتخونه� ،أي
وفخ هذا....و�أي دين الذي ي�سمح لأحد
نو ٍع من االعتداء ٍ
بالتعدي على حرمات النا�س وخيانتهم داخل بيوتهم ،و�أي
جماعة ينتمي �إليها ه�ؤالء ،التعي �أ�صول الدين الإ�سالمي
ٍ
احلق ،وال تفهم �أحكام اهلل املنزلة يف كتابه.و�أخذت من
الدين ذريعة لن�شر الف�ساد يف الأر���ض وهد ًفا لتخريب
الأمن وتدمري الوطن ،وهم يف الواقع يختبئون حتت �ستار
الإرهاب ويعملون على ت�شويه �صورة الإ�سالم وهو بريء
منهم .هذا الأمري الذي مد يد العون لهم وامل�ساعدة ،وقدم
الن�صح و�أراد له التوبة  ،هذا الأمري الذي �سخر نف�سه يف
خدمة الوطن لي ًال ونهاراً ،ون�شر الأمن يف جميع �أرجائه
ليعم اال�ستقرار فيه.فهذا الوطن هو م�س�ؤوليتنا جمي ًعا
واحلفاظ عليه واجب ديني ،وندعوه �أن يدمي علينا نعمة
الأمن والأمان و�أن يحفظ والة �أمورنا من كل �سوء ويعينهم،
ويرد كيد املعتدين احلاقدين يف نحورهم.
هيفاء بنت ال�سيد يحيى نا�س – �شطر الطالبات

م�����ش��ارك��ات

ال�سبت 1430/10/28هـ
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وكالء اجلامع��ة يع�برون ع��ن ت�ضامنه��م م��ع �سم��و الأم�ير حممد
�سلمت يا رمز الأمن من غدر الإرهاب
نحمد هلل العلي القدير على
�سالمة رم��ز الأم���ن والأم���ان
يف هذا البلد الكرمي �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد
ب��ن ن��اي��ف ب��ن عبد العزيز-
م�����س��اع��د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
لل�ش�ؤون الأمنية ،من حماولة
االغتيال الآث��م��ة والفا�شلة
التي تعر�ض لها �سموه الكرمي
مي اخل��م��ي�����س ال�����س��اد���س من �أ.د .عبد اهلل بن عمر بافيل
�شهر رم�ضان 1430هـ على يد
�أح��د املطلوبني من املجرمني
الإرهابيني املدعو (عبد اهلل بن ح�سن بن طالع ع�سريي ) الذي
�أعلن عن رغبته يف ت�سليم نف�سه �أم��ام �سموه الكرمي  ،و�أثناء
�إجراءات التفتي�ش قام بتفجري نف�سه  ،وقد �أ�صيب �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف – ب�إ�صابات طفيفة وهلل احلمد ،
وه��ذا العمل من �أعمال الغدر واخليانة ي�أباه ال�شرع احلنيف
وترف�ضه ال�شيم العربية الأ�صيلة  ،وهتك حلرمة �شهر رم�ضان
املبارك  ،وقد كفى اهلل مبنه وف�ضله وكرمه �شر الأ�شرار .
لقد تقلد �سمو الأم�ير  /حممد بن نايف – من�صب م�ساعد
وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية منذ ع�شرة �سنوات  ،و�سموه
من �أبرز امل�س�ؤولني الأمنيني يف احلرب على الإرهاب  ،حيث
قام �سموه ب�إعادة ترتيب وهيكلة الأجهزة الأمنية يف اململكة
العربية ال�سعودية  ،وهي�أ لها م�سارات حديثة للتوا�صل مع
اجلمهور  ،وقامت الأجهزة الأمنية يف زمن قيا�سي بتفكيك
تنظيم القاعدة باململكة و�صد عملياته قبل حدوثها  ،وقد
جنحت احلكومة يف الآونة الأخرية يف ال�سيطرة على العنف
والتفجريات الإرهابية التي �أودت بحياة الع�شرات يف اململكة
من بينهم �أجانب عرب وغربيون .
وقد �أو�ضح خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز – حفظه اهلل ورعاه – خالل افتتاح امل�ؤمتر الدويل
ملكافحة الإرهاب الذي عقد بالريا�ض خالل الفرتة 28-25
ذي احلجة 1425هـ املوافق  8-5فرباير 2005م � ،أن اململكة
العربية ال�سعودية من �أوائل الدول التي عانت من الإرهاب
وحذرت من خطره  ،وقاومته بكل �شدة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل  .و�أن اململكة هي موطن الإ�سالم وال�سالم
حيث انطلقت دعوة الإ�سالم �إىل امل�ساواة وال�صداقة بني
الب�شر �أجمعني يف قوله تعاىل ( يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم
من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعو ًبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم
عند اهلل �أتقاكم) ،وهذه الدعوة الربانية اخلالدة هي التي
متثل روح الإ�سالم احلقيقي ،دين احلكمة واملوعظة احل�سنة
 ،و�سوف تنت�صر قوى املحبة والت�سامح وال�سالم على قوى
احلقد والتطرف والإجرام .
كما �أو�ضح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
– حفظه اهلل  -وزير الداخلية والنائب الثاين لرئي�س
جمل�س ال��وزراء  -يف كلمته لنف�س امل�ؤمتر املنوه عنه �أعاله
( �إن املجتمع ال�سعودي قد جنح بكافة فئاته يف الوقوف �ضد
هذه الفئة ال�ضالة و�أظهر العزم والت�صميم على مواجهتها
بكل حزم واقتدار ).
م�ستمرا لل�سالم والأمن واال�ستقرار،
�إن الإرهاب ميثل تهديدً ا
ً
و�أن املجتمع ال�سعودي بكافة م�ؤ�س�ساته م�س�ؤول عن مكافحته
والت�صدي له  ،فبقدر ما يقع على امل�ؤ�س�سات الأمنية من
ال��ت��زام��ات ف����إن امل�ؤ�س�سات الفكرية (علمية و�إعالمية
وت��رب��وي��ة) م�س�ؤولة م�س�ؤولية ك�برى ع��ن بناء املفاهيم
ال�صحيحة  ،والقيم الإن�سانية ال�سليمة ،وحت�صني املجتمع �ضد
الأفكار املنحرفة والأفعال ال�شريرة ،و�أنني �أدعو اجلامعات
واملراكز البحثية لال�ستمرار يف �إجناز العديد من الدرا�سات
والأبحاث العلمية عن الظاهرة الإرهابية ،وذلك من حيث
الدافع والفعل و�سبل العالج .و�آمل �أن تت�ضافر جهود جميع
امل�ؤ�س�سات باملجتمع ال�سعودي لتحمل م�س�ؤولية مواجهة
ظاهرة الإرهاب وحماربتها ليت�سنى للإن�سان �أن يعي�ش حياة
�آمنة كرمية  .لأن الإرهاب هو حرب �ضد املجتمع واقت�صاده
وم�ستقبله  ،فال بد من �أج��ل �أجيالنا �أن تتكاتف اجلهود
الجتثاث الإرهاب من جذوره ،وهذه املهمة لي�ست م�س�ؤولية
جي�ش �أو �شرطة �أو حكومة بل م�س�ؤولية املجتمع برمته،
و�أول من يجب �أن يت�صدى للإرهاب والإرهابيني هم الدعاة
واخلطباء والعلماء لت�أثريهم الكبري على �أفراد املجتمع .
وقد تف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز  -حفظه اهلل  -بتكرمي الأم�ير حممد بن نايف -
تقديرا
وقلده و�شاح امللك عبد العزيز من الطبقة الأوىل -
ً
ملا يبذله من جهود يف جمال عمله .
ن�س�أل املوىل عز وجل �أن يحفظ البالد والعباد من كل �سوء ،
و�أن مين على هذه البالد الطاهرة بال�سالم والأمن والرفاهية
يف ظل حكومتنا الر�شيدة بقيادة حكيمة وواعية من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  ،و�سمو
ويل العهد و�سمو النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء -
حفظهم اهلل جمي ًعا ومتعهم بال�صحة والعافية ورعاهم
و�أيدهم بن�صره وتوفيقه وطول العمر .
وكيل اجلامعة للم�شاريع

�أحقاد املغر�ضني لن تنال من هذا الوطن الغايل

عا�ش املواطنني والوطن حلظات ع�صيبة
عندما بلغهم خ�بر حم��اول��ة االعتداء
الآثم الذي ا�ستهدف �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن نايف بن عبدالعزيز
م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية،
وما �أن جتلت تلك اللحظات وعلموا بنب�أ
�سالمته يحفظه اهلل حتى حتولت تلك
احلرية �إىل فرحة و�سعادة غامرة عمت
�أرجاء الوطن� ،إن حماولة اغتيال �سموه
الفا�شلة لهي �أك�بر دليل على ما و�صل
�إليه الأم��ن ال�سعودي من جناحات يف
دحر الإره��اب واكت�ساب حمبة اجلميع
فهي لن تثني ه��ذا الأم�ير ال�شجاع عن
مواجهة الإرهاب ولن جتعله ينحني �أمام
خفافي�ش الظالم .
�إن �أبواق و�أحقاد املغر�ضني لن تنال من
ه��ذا الوطن الغايل �أو ت�ؤثر يف قيادة
حكيمة و�شعب واع ومنهج وا�ضح و�صريح
وم��ا ح��دث للأمري حممد بن نايف يعد

د� .أحمد بن حامد نقادي

نكران للعفو وال�صفح الذي �أبداه �سموه
يحفظه اهلل جتاه ذلك املغرر به  ،ف�سموه
ب�إذن اهلل تعاىل قادر على اجتثاث جذور
هذه الفئة ال�ضالة والق�ضاء على ب�ؤرها
التي ابتلى بها الوطن.
وي�سرين بهذه املنا�سبة �أن �أرف��ع ا�سمي
�آي���ات التهاين القلبية ال�صادقة �إىل
مقام �سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�إىل مقام �سمو �سيدي ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء ووزي���ر الدفاع
والطريان واملفت�ش العام �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود و�إىل مقام �سمو �سيدي النائب
الثاين وزي��ر الداخلية �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز �آل
�سعود على �سالمة وجناة الأم�ير حممد
بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية يحفظه اهلل من الأيدي الآثمة
التي ح��اول��ت مبكرها االع��ت��داء عليه
�سائلني امل��وىل عز وجل �أن يحفظه من
كيد ال�ضالني ون�س�أله �أن يدمي على بالدنا
نعمة الأم��ن والأم���ان ويحفظها من كل
مكروه �إنه ويل ذلك والقادر عليه.
واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف

اللهم لك احلمد على �سالمة الأمري حممد بن نايف

وطننا نخلة انت�صبت و�سيف عدل وحق
وخ�ير ،ومكانته و�شهرته تغدو ت�سابق
امل��ج��د وال�����س ��ؤود بعد �أن ���ش��دت �أزره���ا
بوالة �أمرنا الغر امليامني بقيادة موالي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده و�سمو
النائب الثاين فهم نب�ض حبنا الدائم
وحبنا الأبدي امل�سرت�سل بوفائنا ووالئنا
وانتمائنا.
وما حدث من عدوان غا�شم على �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف وكيل
وزارة الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية ميقته

يخذل الباطل ويدمغه ،فلأر�ضنا ووطننا
ووالة �أمرنا من التما�سك والت�آزر وال�صف
الواحد جتاه كل ظامل ما يجعلنا نقف
جت��اه الفكر ال�����ض��ال ،لأن يف �أعماقنا
كمواطنني من قوة االلتحام والتكاتف
والوقوف خلف قيادتنا.

�أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد

كل م�سلم وكل مواطن وكل من �أق��ام يف
الأر����ض ال�سعودية املقد�سة ،لكن اهلل

فاللهم لك احلمد على �سالمة �سمو الأمري
حممد ب��ن ن��اي��ف وق��ات��ل اهلل الباطل
والظلم والفكر ال�ضال و�أدام اهلل علينا
عز وطننا �أبد ًا.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

�أحاطكم الـله بعنايته وتوفيقه ودمتم ً
ذخرا للوطن

حمد ًا هلل على �سالمة �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ن���اي���ف بن
عبدالعزيز م�ساعد وزي���ر الداخلية
لل�ش�ؤون الأمنية الذي كان و(احلمد هلل)
ال يزال عني الوطن ال�ساهرة التي تعمل
دون كلل و ال ملل حر�صا على �أمن وطننا
الغايل وحماية ورعاية لهذا املجتمع .

لقد كان �سموه املهند�س واملتابع لعملية
املنا�صحة حر�ص ًا منه على احتواء من
ُغرر بهم و عميت قلوبهم عن احلق املبني،
حتى غدت هذه الطريقة التي ابتكرتها
قيادتنا احلكيمة م��ث��ا ًال يحتذي به
وت�سعى لتطبيقه حتى الدول املتقدمة
ملا حتمله من مل�سات �إن�سانية �أر�ساها ملك

د .عدنان بن عبدا هلل املزروع

القلوب يف مملكة الإن�سانية.

املجتمع بعد �أن تنكروا لكل م��ا يقوم
به �أبناء هذا الوطن من حكام وعلماء
ومواطنني ،فقد �سعيتم �إىل جمع الكلمة
ومل ال�شمل وبادرمت باخلري والعفو ولكن
ُقوبلتم بالغدر واخليانة ولكن اهلل ال
ي�ضيع �أجر من �أح�سن عمال ف�أمره نافذ
وق�����ض��ا�ؤه م��ا���ض وه��و خ�ير ح��اف��ظ وهو
ارحم الراحمني وال يحيق املكر ال�سيئ
�إال ب�أهله.

�أحاطكم اهلل بعنايته و توفيقه ودمتم
ذخرا للوطن.

لقد كنتم وم��ا ت��زال��ون تبذلون ك��ل ما
يف و���س��ع��ك��م لإع����ادة ه���ذه ال��ف��ئ��ة �إىل

احلمــد للــه علــى نعمــة الأمـــن والآمـــان

وكيل اجلامعة

} َو�إِ ْذ َق َ
اج َع ْل هَ ـ َ َذا َب َلدً ا �آ ِم ًنا {
جميعا �أي �شر من مثل ه��ذه اجل��رائ��م النكراء
ال �إِ ْب َر ِ
اه ُ
يم َر ِّب ْ
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واملحاوالت الآثمة .
احلمد هلل على نعمة الأمن والأمان  ..وال�شكر
�ألي�س من امل�ستعجب �أن يقابل الإح�سان والعفو
هلل على ماقدّ ر ولطف ...وال�صالة وال�سالم على
واجلميل ..بالغدر والإ�ساءة والنكران يف �شهر
نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�س ّلم  ..الذي ب ُعث
رم�ضان الكرمي!!  ..ثم �ألي�س من امل�ستغرب �أن
ليتمم مكارم الأخالق ويهدي الب�شرية �إىل نور
يحدث هذا العمل الإجرامي وبلدنا ي�شهد نه�ضة
احلق  ..وبعد
تنموية �ضخمة!!  ..حيث يكمن يف عمق ب�ؤرتها
الإن�سان ال�سعودي بكافة �أطيافه ومواقعه  ..كما
لقد راع و�آمل كل �إن�سان خمل�ص من �أبناء هذا
ت�شمل تلك النه�ضة �أي�ض ًا كل �أبعاده اجلغرافية
البلد املعطاء ما حدث من خيانة وعمل غادر يف
ال�ساد�س من �شهر رم�ضان الكرمي من هذا العام د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري وم�ؤ�س�ساته ومرافقه لتوفر له الدولة خدمات
مت ّميزة وحياة كرمية وخري وفري  ..والإجابة
حماولة الإعتداء الغا�شمة على �صاحب ال�سمو
على ذلك ت�شري �إىل �أنه لي�س بامل�ستغرب على فئة
امللكي الأم�ير حممد بن نايف بن عبد العزيز ــ يحفظه اهلل ــ
�ضالة من �أ�صحاب الفكر املف�سد والهدام وغريهم من احلاقدين
م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية  .و�إنه ملا يزيد الإن�سان
و�أعداء البالد والإره��اب الذي يعمل على حماولة �إلهاء �شعب
�أمل��ا �أن ن�ستمع �إىل ما دار يف املكاملة الهاتفية بني �سموه وبني
هذا البلد الكرمي واملعطاء عن كافة املعاين احلقيقية ملا يعاي�شه
املعتدي  ..حيث �أبدى له كل �أمان لدرجة �إ�ستقباله له يف بيته
ويواكبه يف هذه الفرتة من فرتات التح ّول والإرتقاء يف كافة
ليبد�أ بداية جديدة هو و�أ�سرته يف خري و�أمن بلده  ،فنجد �أن
املناحي واملقا�صد ليتمتع بها �أفراد هذا ال�شعب وي�ست�شعر ع�صر
ذلك الكرم والت�سامح والعفو يقابل باملكر والغدر� .إال �أن �إرادة
رخاء حقيقي ويكون ّ
كل له دورة يف بناء دولة ع�صرية متقدمة
اهلل �سبحانه وتعاىل �أب��ت �أن يتحقق للغادر واملف�سد النجاح
ذات مكانة عاملية مرموقة .
فيما �سعى  ،نحمده ون�شكره على رعايته وحمايته وعلى ق�ضائه
ب�سالمة �سموه ــ يحفظه اهلل من كل �سوء و�أن يلب�سه وكافة واله
واحلمد هلل رب العاملني ,,،
وال�صحة و�أن يجنبنا
الأمر و�أبناء ال�شعب ال�سعودي ثوب العافية
ّ
وكيل اجلامعة للتطوير

حماولة ا�ستهداف م�ساند
التائبني عمل جبان و ُم�شني

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

يف البدء نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل الذي
بلطفه وحفظه �صرف كيد الكائدين و�أحبط
ت��دب�ير امل��ارق�ين وج��ع��ل كيدهم يف نحورهم
و�صرف بحوله وقدرته تلك املحاولة الغادرة
للنيل م��ن م�ساعد وزي��ر الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف – حفظه اهلل – وهو الرجل الذي ت�صدى
بقب�ضة حديدية لكل حماوالت النيل من �أمن
وا�ستقرار الوطن  ،وحقق جناحات م�شهودة يف
ا�ستباق خطط الإرهاب قبل تنفيذها ،ف�أحبط
ب�ؤرهم وك�شف م�ؤامراتهم الدنيئة �ضد �شعبهم
امل�سلم امل�سامل  ،وهو ذلك الرجل الذي احتوى
برفق وبر �أ�سر املطلوبني  ،و�أح�سن معاملتهم ،
وتوىل رعايتهم  ،وب�سط كف العفو والت�سامح
ملن عاد من غيه و�ضالله من �شباب هذا الوطن
ال��ذي غ��ررت بهم الفئة املنحرفة  ..ولكنه
الإره��اب ال��ذي ال حتكمه �ضوابط العقل وال
حتده �ضوابط الأخالق يطل من جديد لي�ضيف
�إىل �سجل �أعماله امل�شينة الظاملة عم ًال عدواني ًا
كريه ًا ا�ستهدف به رمز ًا �شاخم ًا من رموز هذا
الوطن الغايل  ،ا�ستهدف به من وقف م�ساند ًا
وم�ساعد ًا للعائدين من �ضالل الإره���اب �إىل
احلكمة وال�صواب ف�أح�سن معاملتهم وهي�أ لهم
طريق العودة �إىل �سبل الر�شاد واالنخراط يف
جمتمع �سليم معافى ،و�أمن لهم ولأ�سرهم �سبل
العي�ش الكرمية وفتح لهم قلبه وداره فقابلوا
ذلك الإح�سان باجلحود والنكران  ..وهاهو
الإرهاب يطل بوجهه املقيت ال يراعي حرمة
�شهر القر�آن والغفران  ،وال يراعي قيم الوطن
واملواطنة م�ستهدف ًا �أمن وا�ستقرار هذا البلد
الكرمي منطلق ًا من �أفكاره الظالمية وانحرافه
العقائدي وت�صويره امل�شو�ش لأفعاله امل�شينة
ال���غ���ادرة ع��ل��ى �أن��ه��ا ت��ط��اب��ق ن��ه��ج ال�شريعة
الإ�سالمية وهي منها براء  ..فكم من �أبرياء
زهقت �أرواحهم با�سم هذه ال�شعارات اجلوفاء
الظاملة ،وك��م من ممتلكات دم��رت على ايدى
ه��ؤالء املارقني ،وكم من اجلرائم الب�شعة يف
حق الإن�سان والإن�سانية جمعاء نفذها بال
رحمة �أو عقالنية دعاة الفكر ال�ضال..
فليعلم ه�ؤالء املارقني �أن الغدر ونكران اجلميل
ومقابلة الإح�سان بالإ�ساءة وترويع الآمنني
وتدمري ممتلكاتهم وزهق �أرواحهم لي�ست من
�شيم امل�سلمني وال من �صفاتهم ،وتلك الأعمال
الفا�سدة املف�سدة ال يقرها الدين وال ال�شرع
 ،وليعلموا �أن حماوالتهم اليائ�سة للنيل من
رموز امتنا ومكت�سبات �شعبنا لن تزيد قيادتنا
و�شعبنا �إال ق��وة وثبات ًا على احل��ق وت�صدي ًا
لكل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س ب�أمن البلد
ومواطنيه ..وقد �آن لهم �أن يثوبوا �إىل ر�شدهم
وي��ع��ودوا من غيهم اىل رح��اب الوطن الذي
يت�سع خريه وح�ضنه للجميع  ،و�أن يد العفو
التي امتدت لهم ال تزال ممدودة لت�صافح من
عاد �آيب ًا وتائب ًا �إىل وطنه و�شعبه.
ويف هذه ال�سانحة نت�شرف بالرفع ملقام خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك امل��ف��دى عبد اهلل
ب��ن عبد العزيز ول�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ين
و�سمو النائب الثاين وزير الداخلية ول�سمو
م�ساعد وزي��ر الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية –
حفظهم اهلل  -ولكافة الأ�سرة املالكة وال�شعب
ال�سعودي ب�سالمة �سموه�..سائلني اهلل �أن
يجنب بالدنا الغالية كيد الأع��داء ويحفظ
�أمنها وا�سـتقرارها �إنه �سميع جميب الدعاء.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
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�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س باجلامع��ة يع�برون ع��ن
ً
حمدا لـله على �سالمة �سمو الأمري حممد بن نايف

حفظ الـله بالدنا ووالة �أمورنا
ٌ
عار�ض ابتليت به كثري
�إن الإره��اب �أمر
�إن حماولة االعتداء الفا�شلة من قبل
م��ن املجتمعات الإن�سانية ال��ي��وم ،وهو
�أحد �أفراد تلك الفئة املنحرفة جتاه
�سلوك مرفو�ض وممقوت ديني ًا وثقافي ًا
رمز من رموز �أمننا �سمو الأم�ير حممد
واجتماعي ًا يف كل احل�ضارات والأدي��ان
ب��ن نايف – م�ساعد وزي��ر الداخلية
والثقافات.
لل�ش�ؤون الأمنية م��ا ه��ي �إال حماولة
يائ�سة وبائ�سة تظهر عجز وف�شل
وما مر به جمتمعنا ال�سعودي الآمن
�أ�صحابها ،وم�ؤ�شر �إىل نهاية هذه الفئة
خالل ال�سنوات املا�ضية من قبل فئة �ضالة
ومنحرفة فكري ًا و�سلوكي ًا �إال منط من د .حممد بن �سعيد الغامدي ال�ضالة و�أعمالها الإجرامية ،وال �أدل
على ف�شلها من �إنابة الكثريين منهم،
�أمناط ذلك الإره��اب البغي�ض والدخيل
و�إع�لان��ه��م توبتهم م��ن تلك الأف��ك��ار،
علينا .لقد �أرادت تلك الفئة املارقة اخلروج على ما
�أجمع عليه �أبناء الوطن الغايل من �أق�صاه �إىل �أق�صاه وانخراطهم يف ن�سيج الوطن ،والتفاف اجلميع حول
منذ توحيده على يد امل�ؤ�س�س املغفور له ب��إذن اهلل القيادة احلكيمة للوطن.

امللك عبدالعزيز من التالحم والرتاحم واالندماج يف
وحدة وطنية فريدة وحلمة �إخوانية متميزة ترتكز
على الثوابت الدينية امل�ستمرة من الكتاب الكرمي
وال�سنة واملطهرة.
�إن �صالبة ه��ذه ال��وح��دة الوطنية وق���وة لحُ متها
وحكمة وحزم والة �أمر هذه البالد الطيبة املباركة
�أف�شلت و�سوف تف�شل ب�إذن اهلل كل خمططات و�أعمال
تلك الفئة املجرمة.

�إنني على يقني تام ب�أن هذه الدولة – �أعزها اهلل –
بحكمة قيادتها والتفاف �شعبها حولها �سوف تنت�صر
بعون اهلل على هذه الفئة ،وكيف ال ،ونحن على احلق
والعدل وغرينا – من رعاة الفتنة – على ال�ضالل
والباطل� ،أ�س�أل اهلل العظيم �أن يحفظ هذه البالد
�شاخمة عزيزة منيعة �آمنة مطمئنة ب��والة �أمرها
ورموز �أمنها و�أبنائها الربرة.
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

دين �إزهاق الأرواح بغري حق.

حينما نزلت الر�سالة ال�سماوية على �أف�ضل
اخل��ل��ق �أجمعني �سيدنا حممد ب��ن عبد اهلل
�سمو الأم�ير حممد بن نايف رجل عرف عنه
عليه ال�صالة وال�سالم ،دعت النا�س �إىل �إعمال
اخلري وال�صالح يقوم بواجبه للدفاع عن هذا
خالق
العقل لإدراك �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
الوطن �ضد اخلارجني عن القانون ،تعامل مع
أو
�
حجارة
هذا الكون وم�سريه ال ميكن �أن يكون
هذا الإرهابي املنتحر معاملة الأب البنه ،لكن
�أ�صنام ًا تعبد ،ويف كثري من املوا�ضع يف القر�آن
املكر ال�سيئ والغدر دفع بهذا املنتحر الإرهابي
ال��ك��رمي ويف ال�سنة النبوية املطهرة �أمرنا
�إىل حماولة االعتداء يف �شهر الربكة واخلري
اخل��ال��ق ع��ز وج��ل با�ستخدام العقل والفهم
وال��ع��ف��و والإح�������س���ان ،ل��ق��د ق��اب��ل الإح�����س��ان
د .هيثم بن �أحمد زكائي
ال�صحيح ملعرفة احل��ق من الباطل ،وه ��ؤالء
بالإ�ساءة فرف�ضت العناية الإلهية ما قام به
ال�شباب املغرر بهم ينبغي لهم �أن يعودوا �إىل
ً
جملة وتف�صيال ،لقد رمى بنف�سه �إىل التهلكة
هذا املنطق الرباين ،عليهم �أن ي�ستخدموا عقلهم وفكرهم
وهو يحمل فكر ًا م�ضل ًال ،فهو �شاب مل يت�شبع قط بتعاليم
و�إدراكهم ملعرفة �أن ما يقومون به �أعمال خارجة عن القانون
الإ�سالم وال ب�أ�صوله احلقيقية.
أي
الرباين ،بعيدة عن الدين ،بل ال ميكن ت�صنيفها �ضمن �
فحمد ًا هلل على �سالمة الأمري حممد بن نايف ،وندعو اهلل
قانون و�ضعي �أو �إن�ساين.
�سبحانه وتعاىل �أن يحفظ بالدنا و�شبابنا ووالة �أمورنا و�أن
�إن من يقف وراء ه ��ؤالء ال يريد خدمة الإ���س�لام �أو ن�شر
الدعوة الإ�سالمية كما يدعي ،بل على العك�س فهم يريدون
تدمري الإ���س�لام ،وه��دم الأ�س�س التي ق��ام عليها ،وخدمة
�أعدائه ،لقد جاء الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم داعي ًا �إىل
اهلل باخلري باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ومل يكن ف�ض ًا
غليظ القلب ،لأنه كان يدرك �أنه �إذا تعامل مع النا�س بعنف
�سينف�ضوا من حوله� .إن الإ�سالم دين �سالم وت�سامح ،ولي�س

جناة �أمرينا املحبوب �أخ�س�أ ال�ضالني

واحلقيقة لن �أ�ستطيع �أن �أزيد على ما قاله علما�ؤنا
الأفا�ضل وخطباء امل�ساجد والإعالميون وغريهم،
ولكن ال بد للإن�سان الغري �أن يبدي �شعوره.
لقد ابتلى بلدنا الآمن بفئة �ضالة عميت �أب�صارها
وب�صريتها فرفعت بالنباح عقريتها ،ففي الوقت الذي
يخل�ص الآخ��رون لأوطانهم ومنجزاتهم و�أهلهم،
وينتحرون ولن ي�ستطيعوا تدمري بيتهم الكبري ويطالبون الطفل
قبل الكبري.

�أ.د .حممود بن �شاهني الأحول

مل يثني ه ��ؤالء �شهر كرمي وال كرم ك��رمي ،ففي �شهر رم�ضان
ال��ذي ت�صفد فيه م��ردة ال�شياطني ان�برى طاغوتهم لأفعال

و�إن كان يل من كلمة �أخ�يرة ف�إنني �أرى �أن
و�صف ه�ؤالء ال�ضالني باملغرر بهم و�صف غري
دقيق فه�ؤالء هم الغرر نف�سه و�إال ملا تنكروا
لوطن �أكلوا من لذيذ خرياته وحلكام حولوا
لهم بعون اهلل تعاىل �شظف العي�ش �إىل
�أرغده وغول اخلوف والهلع �إىل �أمن و�أمان.

وخال�صة القول �إن الوطن ثابت وه ��ؤالء
متحركون فلن تهتز �شعرة يف ر�أ���س��ه مهما �أراد املغر�ضون،
و�سيزداد ج�سده حلمة وهم يهرت�ؤون و�ستظل را�سخة �أقدامه
وهم يزلزلون و�سيلفنا ظالل الأمن وهم يرتعدون

احلمــد لـله على �سالمة الأمري حممد بن نايف
احلمد هلل على �سالمة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية
لل�ش�ؤون الأمنية من العمل الإجرامي الذي
ا�ستهدف �سموه� ،صخرة الدفاع عن الوطن من
الإرهابيني الذين فقدوا توازنهم وندحروا
بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ولن تقوم لهم
قائمة على ار�ضي هذا الوطن املقد�س مب�شيئة
اهلل تعايل فقد فتح لهم الأمري �أبواب التوبة
والرجوع �إىل اهلل واحلق والرجوع �إىل �أهلهم
و�إىل وطنهم �ساملني تائبني ولكن �شيطانهم �أ.د .ه�شام بن �أحمد حممد مو�صلي
�أوقفهم عن جادة ال�صواب واحلق .
فرتاهم يف اجلبال خائفني باعوا �أنف�سهم ل�شيطان رجيم ال حياة لهم يهددهم
امل��وت واخل��وف واجل��وع والأم��را���ض ظن ًا منهم �أنهم على احلق وهم جهلة ال
يعرفون العقيدة ال�صحيحة ،جرتهم العقول ال�ضالة �إىل الهاوية فهم ال
يعرفون للحياة طعم يخربون ويقتلون ويدمرون  ،ولكنهم خابوا وخ�سروا ولن
ينالوا من هذا الوطن العزيز و�أهله ب�إرادة اهلل تعاىل� ،سلمت يا �سمو الأمري
و�سلم وطننا العزيز حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز .
عميد كلية ال�صيدلة

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

حفظكم اللـه يا والة �أمرنا

دنيئة ومكاف�أة الكرم وح�سن الوفادة بخ�سة
غري م�ستغربة على من خ��ان وطنه .ولكن
جن��اة �أم�يرن��ا املحبوب حممد بن نايف بن
عبدالعزيز �أخ�س�أ ال�ضالني.

حت��دث الكثري من املخت�صني وغ�ير املخت�صني عن
الإرهاب وعما يثريه ثلة قليلة وقليلة جد ًا من �أبناء
هذا البلد الطاهر �أو من ا�ست�ضافهم وطننها و�أح�سن
وفادتهم من بلبلة يف الداخل واخلارج والتي ال تعدو
كونها زوبعة يف فنجان.

يعني قائد هذا البلد املعطاء خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل على م�س�ؤولياته اجل�سام
و�أن ي�شد ع�ضده ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد
العزيز حفظه اهلل ،و �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن
عبد العزيز النائب الثاين حفظه اهلل ،و�أن يدمي علينا نعمة
الأمن والأمان.

عميد كلية الطب

يفخر الوطن ب�شخ�صياته و�شموخه ورجاله و�أجماده ،ويظل يتجول
مع ال�س�ؤدد ومع الأمن ال�شامل لأر�ضه ومواطنيه ومقيميه يف هندام
جميل يهل بوالة �أمره وبقاماتهم املنت�صبة..
وما حدث من عدوان غا�شم ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية �إمنا لأن الفكر ال�ضال
ُدمغ من اهلل عز وجل ثم ممن �صافح بيده البي�ضاء ه�ؤالء ال�ضالني
بهدف �إ�صالحهم وا�ست�صالحهم  ..ثم �إن والة �أمرنا اعتادوا �أن
ي�صافحوا كل مواطنيهم ويبادروهم باحلب والوفاء والكرم ..
نحمد اهلل �أن والة �أمرنا  ..بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ي�شرحون �صدور و�أنف�س مواطنيهم و�شعبهم
بكل �آمال الرفاهية والرخاء والأمن الذي يب�سط كفيه لأجلنا ..
حفظكم اهلل يا والة �أمرنا ..

د .عدنان بن �سامل احلميدان

وحمد ًا هلل على �سالمتكم �سمو الأمري حممد بن نايف  ..ف�أنتم الوردة وال�سيف اللذين يجوبان بحبكم
كل القلوب بكل �سماحة وفخر وزهو و�أريج و�أنتم اليد التي جتمع في�ض اخلري .
عميد الدرا�سات العليا

جناة الأمري مباركة من اللـه �سبحانه
بعد حمد اهلل �سبحانه و تعاىل و ال�صالة وال�سالم على
ر�سوله الكرمي �شاكرين اهلل �سبحانه �أن من علينا وعلى
�أر���ض بالدنا العزيزة بنعم كثرية و جليلة على ر�أ�سها
و�أ�سا�سها تطبيق �شرع اهلل عز وجل الذي �أ�سهم يف تثبيت
دعائم هذه الدولة املباركة واحلكومة الر�شيدة التي
�أكدت وت�ؤكد على �أن كتاب اهلل و �سنة ر�سوله هو الأ�سا�س
الذي يعينها علــى العــدل و اخلري ،والأمن والآمان فهما
الركيزتان الأ�سا�سيتان لراحة املواطن يف �أي مكان يف
العامل ،وجن��اة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
نايف بن عبدالعزيز م�ساعد وزي��ر الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية و�صاحب الأيادي البي�ضاء والعمل الد�ؤوب الذي
�أ�سهم يف تطبيق توجيهات والة الأمر الجتثاث الإرهاب
الذي �أرق م�ضاجعنا لأ�شهر عديدة .

وحت�ضرين ذكريات زيارة لأحد املدن يف �أمريكا اجلنوبية
التي �أغلقت منازل كافة امل��دن بالق�ضبان مثـل ال�سجون
والكالب يف �أحوا�شهم واحلرا�س لرجالهم ملن ا�ستطاعوا،
بل �أن القتل لديهم بخم�سمائة دوالر ًا مع �ضمان اخلروج من
ال�سجن لو قب�ض عليه.

نحن و هلل احلمد يف خري كبري و �أمن مبارك يح�سدنا كثري
من النا�س عليها و لكن وجب علينا ال�شكر هلل �سبحانه �أو ًال
ثم لوالة الأمر القائمني ال�ساهرين على خري البالد و�أمان
العباد و�أخ�ير ًا ف�إنني واهلل �أهنئ نف�سي و�أهلي يف البالد
د .خليل بن م�صلح الثقفي
�أجمعني على �سالمة الأمري و �أقول له يا حممد �سر ونحن
معكم و�أ�ضرب بع�ص ًا من حديد فواهلل لن ينفعنا �سوى القوة
يف �ضل �شرع اهلل وهدي حممد �صلى اهلل عليه و �سلم ال�ستتباب الأمن و ردع
كل من يفكر يف امل�سا�س ب�أمننا وخري بالدنا .حفظ اهلل لنا خادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهدة الأمني والنائب الثاين و�أعانهم على ما �أخلفهم اهلل
�إن جناة الأمري هي مباركة من اهلل �سبحانه لهذا الرجل املبارك وت�أكيد ًا
عليه و�أدام عليهم جميع ًا لبا�س الأمن و الأمان.
لراحتنا �أجمعني فن�شكر اهلل �سبحانــه وتعاىل على جناة الأمري ون�س�أله
�سبحانه �أن يعينه وي�ساعده يف الطريق ال�صحيح والقويــم ال�ستمـرار �أمن
وفقهم اهلل ملا يحب وير�ضاه و�ألهمهم ال�صواب ورزقهم العون بالعقل واملال
رغيدة
البــــــــالد والعباد  ،فال حياة هنيئة بدون �أمن وال لقمة عي�ش
 ،و�صلى اهلل على نبينا حممد .
ب��دون �أم��ن وال حتى �صالة خا�شعة ب��دون �أم��ن فالأمن هو املطلب الأول
عميد كلية العلوم ال�صحية
والثاين والثالث ال�ستمرار احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،

م�����ش��ارك��ات
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ن فرحته��م بنج��اة �سم��و الأم�ير حمم��د ب��ن ناي��ف
وقفة  ...مع الفكر الإرهابي و�أبعاده املدمرة

�أفل�س الإرهاب و�أعوانه
اململكة العربية ال�سعودية ،وطننا
ال��غ��ايل ال�����ش��ام��خ ���ش��م��وخ ال��ن��ج��وم يف
ال�����س��م��اء ،ي��خ��ط��و خ���ط���وات ال��رق��ي
وال���ت���ق���دم ب���الإن�������س���ان ال�����س��ع��ودي
وبالنواحي االقت�صادية والتعليمية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة ،بخطى
را�سخة وبر�ؤيا وا�ضحة ر�سمها قائد
نه�ضتنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  .ت�سري �سفينة �أ.د .في�صل �إبراهيم �إ�سكندراين
التقدم والرقي وال ت�أبه مبن ال ي�سره
هذا التقدم وال ت�سعده وحدة الوطن و�أمنه و�سالمته ،ويحاولون
امل�س ب�أمننا وا�ستقرارنا وتقدمنا وازدهارنا.
حماوالت اليائ�سني يف ّ
و�آخر هذه املحاوالت اليائ�سة البائ�سة البغي�ضة الغادرة هي العمل
الإجرامي الذي ا�ستهدف �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز م�ساعد وزير الداخلية ،هذا الرجل الذي �ضرب �أروع
املثل يف حبه لوطنه ومليكه ويف �شجاعته وت�ساحمه و�سعيه يف هداية
ال�ضالني ،فهنيئ ًا للوطن �أنت يا حممد بن نايف.
نعم ..لقد �أفل�س االره��اب و�أعوانه ،فقدوا الدين واملبادئ والقيم
وال�شرف .لقد ا�ستحوذ عليهم ال�شيطان حتى �أ�صبحت الدنيا عندهم
�سوداء كاحلة تغطيها م�شاعر احلقد والكراهية وال�ضالل وقتل
الأبرياء.
لن ينالوا من ه��ذا البلد العظيم ورج��االت��ه ،و�ستبوء حماوالتهم
بالف�شل لأنهم ال خالق لهم وحادوا عن طريق احلق.
عميد كلية الهند�سة

ثالث ًا� :إنها تظهر �أن �سيا�سة الباب
امل��ف��ت��وح ال��ت��ي ع���رف ب��ه��ا النظام
ال�سيا�سي ال�سعودي ت�شمل حتى
اخلارجني عن القانون ،كما تظهر
اجلانب الإن�ساين يف تعامل القيادة
مع مواطنيها من حيث ا�ستعدادها
للعفو وال�صفح ع ّمن �أخط�أ ثم تاب
ورجع اىل الطريق ال�صحيح.

�إن حماولة الغدر ال�شنيعة التي
ق���ام ب��ه��ا اح���د �أع�����ض��اء الفئة
الباغية �ضد �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن نايف بن عبد
العزيز م�ساعد وزي��ر الداخلية
لل�ش�ؤون الأمنية  -حفيد امل�ؤ�س�س
ال���ذي تعتز وتفتخر جامعتنا
بحمل ا�سمه -حدث ًا ي�ستوجب
منا �أ�ساتذة وطالب ًا �أن نتوقف �أ.د .ح�سام بن عبداملح�سن العنقري
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو:
عنده ونحلله ون�ستخل�ص العربة
ملاذا متردت هذه الفئة على القيم
منه.
الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية التي عرف
بها املجتمع ال�سعودي؟ واعتقد �أن �أحد الإجابات
�أو ًال� :إن حماولة االغتيال ت�شري �إىل النزعة
تكمن يف الت�أثري الفكري اخلارجي على ه�ؤالء
الإرهابية لدى هذه الفئة التي ت�سعى للقيام
الأفراد وغر�س قيم �إرهابية فيهم ،تتنافى مع
بعمليات �إرهابية تطول رموز �سيا�سية �أو م�صالح
قيمهم التي جبل عليها �أفراد جمتمعهم .وهنا
عامة حيوية بهدف جذب الإع�لام لها و�إيهام
يظهر دور التن�شئة ال�سيا�سية التي يجب �أن
الر�أي العام ب�أنها مازالت موجودة.
ت�ضطلع به اجلامعة جتاه طالبها وطالباتها يف
ثاني ًا� :إن حماولة االغتيال هذه ت�شري �إىل �أن
تعزيز القيم الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية
هذه الفئة بعيدة كل البعد عن القيم الدينية
ال�سائدة يف املجتمع من خالل املناهج التعليمية
واالجتماعية التي يحملها املواطن ال�سعودي.
واملحا�ضرات والندوات الهادفة �إىل التعريف
فهذه الفئة ا�ستباحت قتل النف�س التي حرم
بالفكر الإره��اب��ي و�أب��ع��اده املدمرة من جانب
اهلل ،وكذلك نق�ض العهد الذي �أبرمته مع وايل
و�أهمية التم�سك بثوابت املجتمع وقيمه من
الأمر عندما رغبت يف الو�صول �إليه واحلديث
جانب �آخر.
معه ،كما �أنها خالفت �شيم وقيم العرب التي
الت�سمح بالغدر واخليانة ملن ا�ست�ضاف و�أعطا
عميد كلية االقت�صاد والإدارة
الأمان.

الأ�سرة �أوال عند حممد بن نايف
موقفان يلخ�صان لنا �سلوك الدولة ورجالها
�أعزها اهلل ون�صرها على كل ب��اغ وجمرم
يف التعامل م��ع الأ���س��رة واملحافظة على
خ�صو�صيتها وقد�سيتها.
املوقف الأول :
كانت ال�ساعة تقرتب من العا�شرة ليالً،
�أم��ا املكان فهو �إح��دى ال�شقق ال�سكنية يف
حي ال�صفا مبدينة جدة ،وذلك قبل عدة
�سنوات .كانت الأم منهمكة يف الرتتيبات
الأخ��ي�رة للمنزل ال�صغري و�أط��ف��ال��ه��ا قد
توزعوا يف البيت.وفج�أة �شق �سكون تلك
الليلة زخات من الر�صا�ص و�أ�صوات �أنا�س
يهرولون �إىل املبنى .كانت الثواين املعدودة
كفيلة بتجمع الأ�سرة ال�صغرية حول الأم
واخلوف يلف املكان.انقطع �أزيز الر�صا�ص
ليظهر �صوت �سيارات الأمن فيتغري احلال.
م�ضت دقائق معدودة وفج�أة حدث ما مل
يكن يف احل�سبان�.إذ طرق الباب �شخ�ص ما،
يبدو �أن��ه هو الهارب من رج��ال الأمن.كان
الطرق عنيفا حتى تخيلت الأم �أن الباب
ق��د خلع م��ن مكانه�.سمع ال��ط��ارق �ضجيج
الأطفال بالبكاء فتوقف لي�ستغيث .قال
للأم و�أطفالها� :أنا �شاب وال�شرطة تطاردين
باهلل عليكم �آووين �أحتاج م�ساعدتكم.
ردت الأم وملاذا تطاردك ال�شرطة.ف�أجابها:
املو�ضوع طويل وكل ما �أحتاجه �أن تفتحوا
يل الباب �أختبئ حتى تغادر ال�شرطة ثم
�أترككم و�ش�أنكم.ف�أجابت الأم :ا�ستح على
حالك ،كيف تختبئ بني الن�ساء والأطفال
ثم �أنني لن �أفتح الباب خوفا على نف�سي
و �صغاري منك ثم �إن ديننا ينهى �أن ن�ؤوي
حمدثا و�أن��ت قد �أحدثت و�إال ملا طاردتك
ال�شرطة.عندها �أدرك �أن هذا املالذ الأمن
الأخ�ير لن يكون له فتو�سل �إليها قائال.
افتحي يا والدة فال�شرطة ال تقتحم البيوت
التي فيها ن�ساء.رف�ضت الأم و�أجابته� :أنهم
خري منك �إن كانت تلك طباعهم ،ولن �أفتح
ل��ك ال��ب��اب مهما تو�سلت.انقطع ال�صوت

�أ.د .عو�ض بن �سالمة الرحيلي

و�سمعت رك�ضه بعيدا عن ال�شقة.تذكرت �أنا
جملة “ال�شرطة ال تقتحم البيوت التي فيها
ن�ساء” و�أن��ا �أ�ستمع ملحادثة الأم�ير حممد
مع الإرهابي الهالك ،و�أطرقت بالتفكري يف
ه��ذه الدولة التي فيها من �شيم الأخ�لاق
�أال تقتحم �شقق الآم��ن�ين حتى للتفتي�ش
�أث���ن���اء امل���ط���اردة ف��ك��ي��ف حت����ارب؟ ومل���اذا
حتارب؟ ومل�صلحة من يراد هدم هذا النظام
االج��ت��م��اع��ي؟ ففي ال��وق��ت ال���ذي تداهم
قوات الأمن امل�ساكن ليال ونهارا يف كثري من
دول العامل ،بل وي�صل الأمر �إىل اعتقال من
ت�شاء والإفراط يف ا�ستخدام القوة ،تقدم
قوات الأمن لدينا مثاال للإن�سانية الراقية
يف عدم انتهاك خ�صو�صية املنزل و�أهله،
مع �أن هذا ال�سلوك الراقي قد ي�ستغل من
قبل املجرمني ومر�ضى النفو�س ،مثل ذلك
الدعي ول�سان حال قوات الأمن لدينا “لأن
يخطئ احلاكم يف العفو خري من �أن يخطئ
يف العقوبة”.والأمر نف�سه تكرر ويف اخلفاء
يف ح��ادث االعتداء على الأم�ير حممد بن
نايف.
املوقف الثاين
ال تزال الأ�سرة حجر الزاوية يف منظومتنا
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم��ن هنا ج���اءت عبارات
الأم�ير حممد بن نايف مليئة بالإن�سانية
وبال�شيم وبالأخالق العربية وهو يحاور
ذلك الإرهابي ويعيد عليه مرة بعد �أخرى

�أن �أم��ر الأ�سرة هام ويجب على امل��ر�أة �أن
تعود هي و�أطفالها .كان ذلك احلديث يف
اخلفاء وما كان له �أن يظهر لوال ما �أقدم
عليه �أولئك املجرمون من جرمية مقززة
تتنافى مع ال�شرف والأخ�لاق والدين وكل
ف�ضيلة ،ول�سان احلال مل يكن الأمري بحاجة
�إىل �أن يك�شف لنا اهتمامه بقيم وعادات
املجتمع ل��وال غ��در �أول��ئ��ك البغاة.ما نحن
ب�صدده هو ذلك ال�صدر الرحب والإن�سانية
التي �أظهرتها الدولة �أعزها اهلل مع �أولئك
البغاة وال �أق���ول امل��غ��رر ب��ه��م ،فالأطفال
الق�صر الذين هربوا �إىل اليمن مغرر بهم،
�أما الكبار فهم لي�سوا كذلك وهم م�سئولون
عن ت�صرفاتهم .ه��ذه املعاملة التي تندر
من ح�سن اال�ستقبال واملنا�صحة والت�أهيل
الطبي والنف�سي واالجتماعي بل وي�صل
الأمر �إىل م�ساعدتهم يف الزواج وكذلك يف
العمل التجاري وامل�ساعدة املالية .فماذا
كانت النتيجة؟
رد ه�ؤالء املغر�ضون على الإح�سان بال�سوء،
وعلى الثقة بالغدر ،لكن اهلل �أبى وهو يعلم
ال�سر و�أخفى ،فرد كيدهم يف نحورهم مل
ينالوا �شيئا� ،إال الف�ضيحة يف الدنيا واخلزي
يف الآخ���رة.ك���ان ك�لام الإره��اب��ي وا�ضح ًا
وملغم ًا ،عندما قال للأمري �سيكون يف رم�ضان
هذا نقلة نوعية ،و�إذا بالدعي يق�صد �شيئ ًا
رمب��ا مل ي��در يف خلد الأم�ي�ر حم��م��د ،لكن
اهلل �سلم وجعل تدبري ذلك املجرم تدمريه
لتتطاير �أ�شال�ؤه وليهلك عن بينة ول�سان
احلال “قل هل ننبئكم بالأخ�سرين �أعماال،
الذين ظل �سعيهم يف احلياة الدنيا وهم
يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنعا”
حماك اهلل �سمو الأمري ووفق �سمو النائب
الثاين وزي��ر الداخلية لتحموا �أم��ن هذه
البالد حتت راية التوحيد وبقيادة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني و���س��م��و ن��ائ��ب��ه حتى
ت�ستمر احلياة ال�سعيدة ملواطنيها.
عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

خطر الإرهاب وت�أثريه

الإره���اب كلمة �سهلة ذات معنى عميق ،ولها ت�أثري �أك�ثر عمق ًا .مل
يحدث قط �أن كلمة واحدة �أثرت يف الإن�سانية كما �أثرت هذه الكلمة.
لقد ت�سبب هذا املفهوم الدخيل يف تغيري �أمن��اط احلياة والقوانني
وال�سيا�سات واالقت�صادات ،بل و�أدت �إىل تغيري يف املبادئ واملعتقدات.
�إن الإرهاب من وجهة نظري هو عمل �سلبي يف كل الأحوال ،لأنه يعني
الدمار ،دمار الأرواح والآمال والأح�لام ،و�ضعفا يف الإميان ،وتدمري ًا
لالقت�صاد .وترهيب ًا للآمنني.
كنا يف املا�ضي نعي�ش ور�ؤو�سنا مرفوعة عالي ًا معتزين ببلدنا وب�أمننا ،كان
النا�س ينامون لي ًال دون �إقفال �أبوابهم ،لكننا اليوم �أ�صبحنا بحاجة
�إىل و�ضع �إج��راءات وقائية حلماية �أنف�سنا ،بعدما �أ�صابنا الإرهاب
بخيبة �أمل ،فيجب �أن نقف وقفة واحدة �ضد ظاهرة الإرهاب حتى
نق�ضي على هذه الفئات اخلارجة عن القانون التي لوفكرت قليال لر�أت
و�أيقنت �أنها لن جتني من الإرهاب �سوى دمارها ودمار �أ�سرها ..ولي�س
منا ببعيد ماوقع ل�سمو الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود
م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية _�سلمه اهلل وعافاه_ .
ويف النهاية وبكل احل�سابات لي�س هناك من منت�صر فالكل خا�سر،
وه�ؤالء (الفئة ال�ضالة) لن يتمكنوا من حتقيق مرادهم وعلينا التفكري
يف كيفية التعامل معهم ودفعهم �إىل التحاور واملناق�شة والتفاهم.
فالرتهيب والتخويف والقتل لي�س ح ًال على الإط�لاق ،وندعو اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن يهدي ه��ذه الفئة �إىل ال�صراط امل�ستقيم و�أن
يعيدهم �إىل ديارهم للم�شاركة يف بناء هذا الوطن..و�أن يدمي عليه
�أمنه ’ ويحفظ رجاله وحماته من كل مكروه.
د.هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات

حفظ اللـه �سمو الأمري حممد بن نايف ..
�صاحب الأيادي البي�ضاء
ال ي��خ��ت��ل��ف اث���ن���ان يف ك��ون
ورغ��م الهجمات الإرهابية
ال��ع��م��ل ال�����ذي ت��ع��ر���ض له
ال�شر�سة� ،إال �أن �أجهزتنا
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الأم��ن��ي��ة وبتوفيق م��ن اهلل
حممد بن نايف م�ساعد وزير
تعاىل متكنوا م��ن احلفاظ
الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية
ع��ل��ى �أم�����ن ه����ذا ال��ك��ي��ان.
عمل �إج��رام��ي �شنيع ،حمل
ومتكنت �أجهزتنا الأمنية
كل معاين الغدر واملكر ،ولكن
بف�ضل �سواعد ال��رج��ال من
�إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل
حماية الأعرا�ض والأنف�س
كانت �أكرب� ،إذ مل يتمكن ذلك د� .شارع بن مزيد البقمي والأم���وال وامل�صالح من ثلة
املنتحر من بلوغ هدفه ،بل �إن
م��ن املتطرفني الإره��اب��ي�ين
ً
مكره ال�سيء انقلب عليه ،ومل ي�صب �أحدا
الذين ُي�ستخدمون ك�أداة لتحقيق �أغرا�ض
�سوى نف�سه ،فكان عمله هذا دليل على تطرف
دنيئة با�سم الإ�سالم ،والإ�سالم منهم براء.
فكره ومنهجه ،ودليل على �أن مثل ه�ؤالء
نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل �أن حفظ لنا
ال�شباب غرر بهم �إىل حد مل يعد بو�سعهم
�سمو الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز،
التفكري �أو ا�ستخدام العقل و�إعمال الفكر.
�صاحب القلب الكبري وال��ر�ؤي��ة الثاقبة،
نعم لقد بلغوا مبلغ ًا من اجلهل واالنحراف
والعطاء املتجدد  ،عرفناه �صايف النف�س
�إىل حد ال ميكن ت�صوره ،فكيف ب�شاب يف
�سمح ًا �ساعي ًا ب��دءب للن�صح والتوجيه و
ريعان عمره مل يفقه من الدين �إال القليل،
الإر�شاد والإ�صالح ،له �أياد بي�ضاء يف البذل
ومل ي ��ؤت من العلم �إىل ج��زء ًا ي�سري ًا �أن
والعطاء ب�سخاء والإنفاق على املحتاجني،
يرمي بنف�سه �إىل التهلكة ويحاول القتل
ن�س�أل اهلل �أن يقيه م�صارع ال�سوء ،فهو خري
و�إحل��اق الأذى بالآخرين دون وجه حق.
من يقود �أم��ن ه��ذه البالد حمنك ًا بخربة
مل يحرتم هذا الإرهابي ومن يقف وراءه
وال��ده �سمو الأم�ير نايف بن عبد العزيز
حرمة �شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه القر�آن،
حفظه اهلل ،فقد ورث منه النظرة الثاقبة
بل �إنه مل يحرتم حتى �أب�سط تعاليم الدين
وال��ر�ؤي��ة ال�سديدة .ون�س�أله عز وجل �أن
فكان غادر ًا ماكر ًا �ساعي ًا �إىل ال�سوء مبيت ًا
يحفظ بالدنا وقادتنا و�أن ي��دمي علينا
النية م��ع �سبق الإ���ص��رار وال�تر���ص��د .نعم
نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم احلرمني
لقد �أخذ جرعة تنومي فكري وعقلي فقد
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
بها �صوابه ،و�أق��دم على عمل ا�ستهدف به
يحفظه اهلل ،وع�����ض��ده الأمي����ن �صاحب
رج� ً
لا من �أف�ضل الرجال الذين يدافعون
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز،
وينافحون عن الوطن ،وي�سهرون على راحة
يحفظه اهلل ،و�سمو النائب الثاين الأمري
مواطنيه ،فبف�ضل ه��ؤالء القادة حفظهم
نايف بن عبد العزيز ،يحفظه اهلل ،و�سائر
اهلل املخل�صون لدينهم ولوطنهم ،وبف�ضل
احلكومة الر�شيدة.
والة �أمرنا حفظهم اهلل �صمد هذا الوطن يف
رئي�س ق�سم الإعالم املكلف ورئي�س التحرير
وجه كل التحديات الأمنية ،وحافظ على
ن ــائ ــب امل�شـ ـ ـ ــرف العـ ـ ـ ـ ــام عل ـ ـ ــى
مقوماته ومبادئه و�أ�س�سه التي قام عليها
�إدارة العالقات العامة والإعالم
كبلد �إ�سالمي يطبق ال�شريعة الإ�سالمية
لل�شـ ـ ـ�ؤون الإعالمية باجلامعة
على م��ر�أى وم�سمع العامل ،رغم ال�ضغوط
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�إ�سهامات جامعة امل�ؤ�س�س يف الت�صدي لظاهرة الإرهاب

اجلامع��ة ت�سع��ى لتنفي��ذ الر�ؤي��ة امللكي��ة ال�سامية ملواجه��ة الفئ��ة ال�ضالة
التم�سك بالدين والأخذ ب�أ�سباب القوة
�أول����ت ج��ام��ع��ة امل ��ؤ���س�����س اهتمام ًا
ك��ب�ير ًا بظاهرة الإره����اب� ،إدراك��� ًا
م��ن��ه��ا خل��ط��ورة الأم�����ر ،وتنفيذ ًا
للتعليمات ال�سامية والإ�سرتاتيجية
الوطنية التي و�ضعت عدة �أهداف
لتحقيقها �أبرزها :حماية ال�شباب
من االن��ح��راف الفكري والتطرف،
جري ًا على نهج م�ؤ�س�س هذه البالد
امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه
الذي ن�شر الدعوة الإ�سالمية وا�ضع ًا
ن�صب عينيه طاعة اهلل ور�سوله
وتطبيق ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة،
فكان يعترب رحمه اهلل �أن الدين
الإ�سالمي ال�صحيح هو �أ�سا�س الرقي،
ومن بع�ض �أقواله رحمه اهلل �( :إن
الدين الإ�سالمي ال�صحيح يف نظري
هو �أ�سا�س الرقي ،ومن اعرت�ضنا يف
ديننا �أو وطننا قاتلناه ،ول��و �أهل
الأر�����ض ،و�إن الإ���س�لام ملك علينا
قلوبنا وكل جوارحنا ،ولي�س معنى
ه��ذا �أن املتم�سكني ب��ال��دي��ن يجب
عليهم عدم الأخذ ب�أ�سباب القوة ..
ال � ..إن القوة واجبة)
ومن هذا املنطلق الذي و�ضعه امللك عبد العزيز رحمه
اهلل القا�ضي ب�ضرورة ت�شكيل ح�صانة ومناعة وقوة
�ضد من �أراد بالوطن ال�شر ،وجامعة امل�ؤ�س�س تدرك
خطورة الإرهاب فو�ضعت عدد ًا من الربامج والندوات
ون�شرت ع��دد ًا من املطبوعات واملن�شورات لتوعية
طالبها وطالباتها ب�شكل خا�ص و�شباب و�شابات هذا
ال��وط��ن يف خمتلف رب��وع��ه ،فو�ضعت م��ن �أولوياتها
حت�صني ال�شباب فكري ًا وعقدي ًا ،وتوجيههم التوجيه
ال�صحيح حتى ال يقعوا فري�سة للمرتب�صني بهم من
�أعداء الإ�سالم وامل�سلمني.
لقد قال امللك عبد العزيز �أن البالد ال �صلحها غري
ال�سكون وح��ذر رحمه اهلل م��ن ن��زع��ات ال�شياطني،
وك�أنه يعي�ش معنا اليوم ،فر�ؤيته الثاقبة وب�صريته
وحكمته جعلته ي�ستقرئ م�ستقبل هذه البالد ،فحذر
من اال�سرت�سال وراء الأه��واء التي ينتج عنها ف�ساد
الأمن يف الديار املقد�سة.

ملك الإن�سانية  :على كل خمل�ص �أن
يبذل اجلهد للت�صدي للفكر ال�ضال
وتنفيذ ًا ل��ر�ؤي��ة ملك الإن�سانية خ���ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
الذي عرب عن �شجبه وا�ستنكاره للأعمال الإجرامية
الآثمة ،التي هدفت �إىل التخريب والقتل بغري حق
وترويع الآم��ن�ين ،ت�سعى اجلامعة جاهدة للوقوف
ب��ح��زم �أم���ام ه��ذه ال��ظ��اه��رة اخل��ط�يرة بغر�س قيم
االنتماء واملواطنة يف طالبها وطالباتها ،وحت�سي�سهم
بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم وواجبهم جتاه هذا
الوطن املبارك .وكم هي جميلة مقولة ملك الإن�سانية
حني قال  ( :ال يخفى ما يحدق ببالدنا من �أخطار
وما متر به من ظروف دقيقة حرجة ،وما تعانيه من
�ضغوط ،وما تواجهه من هجمات �شر�سة مت�س العقيدة
وتهدد الوحدة الوطنية ،وتعر�ضها لالخرتاق من
قبل الأعداء ،الأمر الذي يوجب على كل خمل�ص من
�أبنائها �أن يبذل �أق�صى اجلهد واالجتهاد للت�صدي
ملحاولة النيل من وحدتها وامل�سا�س ب�أمنها وا�ستقرارها،
وتهديد م�صاحلها و�أن يتنبه كل ذي لب لعوامل التنافر
وال�شقاق وظهور العداوات �سواء من الع�صبيات القبلية
�أو النعرات الإقليمية �أو االختالفات الفكرية �أو �أي
�شك من �أ�شكال الغلو والتطرف.

ال��ر�ؤي��ة امللكية الثاقبة حمل اهتمام

جامعة امل�ؤ�س�س
�إن هذا النهج والر�ؤية امللكية الثاقبة هي حمل اهتمام
وعناية من جامعة امللك عبد العزيز التي هي جزء
ال يتجز�أ من كيان هذه البالد الطاهرة ،فهي تدرك
حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها طالب ًا وطالبات
و�أع�ضاء هيئة تدري�س ومن�سوبني ،وتقف بكل ما لديها
من قوة وو�سائل يف وجه ظاهرة الإرهاب ،م�شاركة يف
كل احلمالت الت�ضامنية �ضد الإره��اب ،مت�ضامنة مع
والة الأمر يف مكافحة الإرهاب.
وم��ن �ضمن تلك اجل��ه��ود ال��ت��ي ت�سهم بها جامعة
امللك عبد العزيز يف مكافحة الإره��اب ونبذ العنف
والتطرف وحماربة اخلارجني عن القانون ،وعرفان ًا
وت��ق��دي��ر ًا مل��ا يبذله والة الأم���ر حفظهم اللهم من
جهود ،قام وفد من اجلامعة برئا�سة معايل مديرها
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب بزيارة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد العزيز رحمه
اهلل معربين عن ت�ضامنهم وا�ستنكارهم للأحداث
الإج��رام��ي��ة وملنفذيها ال��ذي��ن خ��رج��وا ع��ن ج��ادة
ال�صواب ،ووقعوا فري�سة لأ�صحاب الأطماع الدنيئة،
وع�بر الوفد �أث��ن��اء تلك ال��زي��ارة عن وقوفه خلف
القيادة الر�شيدة يف الدفاع عن مكت�سبات هذا الوطن.
ويف تلك الزيارة قدم معايل مدير اجلامعة ل�سمو ويل
العهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يحفظه اهلل
�آنذاك بالأ�صالة عن نف�سه وعن ما يزيد عن 2400
ع�ضو وع�ضوة هيئة التدري�س ،وما يزيد عن 2900
�إداري و�إداري��ة وفني وفنية ،وما يزيد عن 46000
طالب وطالبة ا�ستنكارهم ل�ل�أع��م��ال الإجرامية
والإرهابية التي اقرتفتها فئة �ضالة عن احلق �أ�ضرت
بالبالد وروع���ت الآم��ن�ين يف بيوتهم ،وق��ال حينها
معايل مدير اجلامعة يف كلمته  :يا �صاحب ال�سمو
هذه �أيدينا وعقولنا متتد لتقف رهن �إ�شارتكم وحتت
توجيهات �سموكم الكرمي يف رخ��اء وتقدم وازدهار
بالدنا اململكة العربية ال�سعودية ،و�أقد �أجاب �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز بكلمة
�ضافية قائ ًال �( :شكر ًا لكم ،واملطلوب منكم �أ�ساتذة
وعلماء  ..الن�صيحة وعدم ال�سكوت لأن عقيدتكم
�أول �شيء ووطنكم ،وعملكم ،وثقافتكم ،وعوائلكم،
وعوراتكم ت�أمركم بخدمة دينكم ووطنكم و�شرفكم
وعوائلكم وحمارمكم وعوراتكم).

اجلامعة ت�سعى بكل ما لديها من و�سائل
للت�صدي للإرهاب

الوفد متمني ًا لهم التوفيق.

ومنذ تلك الفرتة واجلامعة ت�سعى بكل ما لديها من
و�سائل ومقومات للت�صدي لظاهرة الإرهاب مت�صدية
للفكر ال�ضال بعلمائها ومثقفيها و�أ�ساتذتها وطالبها.

اجل��ام��ع��ة ت��ر���س��خ امل��ف��اه��ي��م الدينية
ال�صحيحة يف طالبها

ويف  21ربيع الثاين عام 1425هـ ت�شرف وفد اجلامعة
برئا�سة معايل مديرها الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب بال�سالم على �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ،وعرب الوفد
عن ا�ستنكاره و�شجبه مندد ًا بالأعمال الإرهابية
والإجرامية والأحداث الأليمة التي �شهدتها اململكة
وتعر�ضت لها بع�ض املناطق ،معلنني ت�أييدهم ووالءكم
الكاملة لقيادتنا الر�شيدة ووالة �أمرنا.
وقد �شكر �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد
العزيز وفد اجلامعة على م�شاعره التي اعتربها غري
م�ستغربة على �أبناء هذه البالد املباركة ،و�أكد على
�ضرورة وقوف اجلميع �صف ًا واحد ًا �ضد هذه الأعمال
الإرهابية التي ت�ستهدف الوطن و�أمنه وا�ستقراره،
و�أ�ضاف �سموه �أن توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو يل العهد و�سمو النائب الثاين تنطلق من العمل
بكل حزم وقوة �ضد من يريد ال�سوء لأمن هذه البالد
وا�ستقرارها من حث �أف��راد هذه الفئة ال�ضالة على
العودة �إىل الطريق امل�ستقيم وت�سليم �أنف�سهم و�سيقدر
من تاب ورجع عن فعله وذلك �أ�سوة مبن �سلموا �أنف�سهم
وتابوا عن ما يحملوه من فكر �ضال.

اجل��ام��ع��ة ت�ستنكر ج��م��ي��ع الأع��م��ال
الإرهابية
ويف 1425/5/17ه���ـ ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير عبد املجيد بن عبدالعزيز رحمه اهلل �أمري
منطقة مكة املكرمة �آن��ذاك وفد اجلامعة برئا�سة
معايل مديرها الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ،وقد عرب الوفد ل�سموه الكرمي عن ت�ضامن �أبناء
جامعة امللك عبد العزيز وا�ستنكارهم وا�ستغرابهم
للعمليات الإرهابية التي قام بها بع�ض �أفراد الفئة
ال�ضالة املغرر بهم .وق��د �أع��رب �سموه �آن���ذاك عن
�سعادته ال�ستقبال الوفد و�أبنائه املوهوبني متمني ًا
للجامعة مزيد ًا من التقدم واالزده��ار ،و�شكر �سموه

ود�أب����ت اجل��ام��ع��ة على تر�سيخ املفاهيم الدينية
ال�صحيحة يف طالبها من علمائنا الأجالء حفظهم
اهلل من �أع�ضاء هيئة كبار العلماء يف اململكة ،الذين
�أ�صدروا عدد ًا من الفتاوى التي تنبذ الإرهاب وجترم
الفئة ال�ضالة ،فنجد �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن
عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ املفتي العام للمملكة
العربية ال�سعودية يحرم التفجري ويعده من �أكرب
الكبائر م�صداق ًا لقوله تعاىل  :وم��ن يقتل م�ؤمن ًا
متعمد ًا فجزا�ؤه جهنم خالد ًا فيها وغ�ضب اهلل عليه
ولعنه و�أعد له عذاب ًا عظيم ًا).
وك��ان جلامعة امللك عبد العزيز �إ�سهام يف احلملة
الوطنية للت�ضامن �ضد الإره���اب و�شاركت يف كثري
من فعالياتها من خالل عقد العديد من املحا�ضرات
والندوات واللقاءات وتنظيم امل�سابقات التوعوية
والإر�شادية والثقافية ،وتنظيم املعار�ض و�إقامة
املباريات الريا�ضيات واملع�سكرات الك�شفية وغريها
مما كان له �أك�بر الأث��ر يف تب�صري الطالب بظاهرة
الإرهاب وتوجيههم التوجيه ال�صحيح حتى ال يكونوا
عر�ضة وفري�سة لأ�صحاب الفكر ال�ضال.

اجلامعة ت�شارك بفعالية يف حمالت
الت�ضامن الوطني �ضد الإرهاب
ويف يوم االثنني 1425/12/27ه��ـ وبرعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبداملجيد بن عبد العزيز رحمه
اهلل �أم�ير منطقة مكة املكرمة �آن���ذاك ،ا�ست�ضافت
اجل��ام��ع��ة حفل اف��ت��ت��اح فعاليات حملة الت�ضامن
الوطني �ضد الإرهاب ،وبح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري م�شعل بن عبد العزيز حمافظ جدة ،ومعايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
وعدد كبري من من�سوبي اجلامعة و�أهايل مدينة جدة.
ومت تكرمي عدد من �أ�سر �شهداء الواجب املواطنني
واملقيمني وم�صابي الواجب.

ب���ان���ورام���ا

ال�سبت 1430/10/28هـ
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املحــادثـــة الهــاتـفـيــة بني الأميــر حممــد بن نــايف والإرهــابــي املنتحــر
�أظهــرت التعامــل الأبـــوي واجلــانب الإن�ســانــي يف �شخ�صيـــة �سمـــوه
�أظهرت املحادثة الهاتفية التي متت بني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز م�ساعد وزير
الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية والإره��اب��ي املنتحر عبد اهلل
بن ح�سن بن طالع ع�سريي حجم العطف الأبوي والتعامل
احلكيم الذي �أبداه �سمو الأمري مع عن�صر من عنا�صر الفئة
ال�ضالة الذي �سولت له نف�سه الغدر والقتل ونق�ض العهد،
وقد ت�ضمنت املحادثة �إبداء الأمري حممد بن نايف رغبته
يف م�ساعدة هذا ال�ضال على العودة �إىل طريق احلق وت�أكيد
�سموه على احلر�ص على املر�أة التي غادرت و�أبنا�ؤها البالد
ب�صورة غري نظامية  ..و �س�ؤاله عن حال �إبراهيم �شقيق
الإرهابي واملطلوب �أي�ض ًا على قائمة اخلم�سة والثمانني ،و
حر�صه على �أن ال يتم �أي ات�صال مع والدته �إال برفقة �أخيه
املطلوب حتى ال تقلق عليه ،و�أكد الأمري حممد يف �أكرث من
مرة �أن ما يهمه هو �أن تقر عني والدة ح�سن به م�شري ًا �إىل
�أن ات�صاله لل�س�ؤال عن �أ�سرة املطلوبني من باب الواجب حاث ًا
�سموه جميع املطلوبني على العودة و�أنه ميكن م�ساعدتهم يف
�أي �شيء �إال احلق اخلا�ص الذي يتطلب تنازل �أهل احلق وفق
ال�شريعة الإ�سالمية التي تتبعها البالد يف جميع �ش�ؤونها.
يف حني بدت من لهجة الإرهابي ح�سن ع�سريي عالمات الغدر
ونق�ض العهد حيث حتدث عن هذا ال�شهر الف�ضيل �سيكون
خمتلف ًا هذا العام عندما قال “�إن رم�ضان هذه ال�سنة �سيكون
نقلة “ ،كما طلب العفو من الأمري حممد بن نايف وكرر كثري ًا
عبارة (بي�ض اهلل وجهك) يف حديثه ل�سموه.
و�أ���ص��درت وزارة الداخلية بيان ًا تف�صيلي ًا ح��ول حادثة
حماولة االعتداء على �سمو م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون
الأمنية..
�أو���ض��ح��ت فيه �أن الإره���اب���ي املنتحر ق��دم �إىل املنطقة
احلدودية مع اليمن م�ستغ ًال اجلهود املتوا�صلة والتن�سيق
القائم مع الأ�شقاء يف اليمن ال�ستعادة امل��ر�أة ال�سعودية
و�أطفالها التي �سبق وان غادرت البالد بطريقة غري م�شروعة
وبدون علم �أولياء �أمور الأطفال حيث زعم هذا املطلوب ب�أنه
ينقل ر�سالة من املر�أة و�أطفالها وجمموعة من ال�سعوديني
الذين يعي�شون �أو�ضاع ًا بالغة ال�سوء ويرغبون يف العودة
�إىل الوطن وذلك بعد �أن ات�ضحت لهم الر�ؤية وندموا على
ما بدر منهم و�أنهم يطلبون الأمان من والة الأمر من خالل
االت�صال ب�سمو م�ساعد وزير الداخلية �شخ�صي ًا .وفيما يلي
ن�ص البيان:
احلمد اهلل القائل يف حمكم كتابه  :ا�ستكبار ًا يف الأر�ض
ومكر ال�سيئ وال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله فهل ينظرون
�إال �سنة الأولني فلن جتد ل�سنة اهلل تبديال ولن جتد ل�سنة
اهلل حتويال./
�صرح م�صدر م�س�ؤول ب��وزارة الداخلية ب�أن مرتكب حادث
االعتداء الذي تعر�ض له �صاحب ال�سمو امللكي م�ساعد وزير
الداخلية لل�شئون الأمنية م�ساء يوم اخلمي�س ال�ساد�س من
�شهر رم�ضان املبارك لعام 1430هـ هو �أحد املطلوبني الذين
�سبق الإعالن عنهم وهو املدعو /عبداهلل بن ح�سن بن طالع
ع�سريي الذي قدم �إىل املنطقة احلدودية مع اجلمهورية
اليمنية ال�شقيقة م�ستغال اجلهود املتوا�صلة والتن�سيق القائم
مع الأ�شقاء يف اليمن ال�ستعادة املر�أة ال�سعودية و�أطفالها
التي �سبق وان غادرت البالد بطريقة غري م�شروعة وبدون
علم �أولياء �أمور الأطفال حيث زعم هذا املطلوب ب�أنه ينقل
ر�سالة من املر�أة و�أطفالها وجمموعة من ال�سعوديني الذين
يعي�شون �أو�ضاع ًا بالغة ال�سوء ويرغبون يف العودة �إىل
الوطن وذلك بعد �أن ات�ضحت لهم الر�ؤية وندموا على ما بدر
منهم و�أنهم يطلبون الأمان من والة الأمر من خالل االت�صال
ب�سمو م�ساعد وزير الداخلية �شخ�صيا.
وبعد و�صوله �إىل اململكة مكن من االت�صال الهاتفي ب�سموه.
وفيما يلي مقاطع مما ت�ضمنه ذلك االت�صال ..
املكاملة الهاتفية
•الأمري حممد بن نايف :ال�سالم عليكم الأخ عبداهلل
•املنتحر :نعم نعم
•الأمري حممد بن نايف :كيف احلال  ..القوة
•املنتحر :احلمد هلل كيف حالكم
•الأمري حممد بن نايف :بخري كل عام وانتم بخري
•املنتحر :و�أنت بخري �أن �شاء اهلل
•الأمري حممد بن نايف :كيف �صحتك
•املنتحر :مربوك رم�ضان
•الأمري حممد بن نايف :اهلل يبارك فيك ع�سى ماتعبتوا
•املنتحر :احلمد هلل
•الأمري حممد بن نايف :و�شلون �أخوك �إبراهيم ع�ساه
طيب
•املنتحر :طيب احلمد هلل
•الأمري حممد بن نايف� :أب�شرك ترى الوالد والوالدة

هذه الأفعال ال�شاذة لي�ست من
�شيم �أبناء هذا الوطن
احلادث يك�شف عن حقيقة الفئة
ال�ضالة
كلهم طيبني وهلل احلمد �أمورهم
•زينة وكل �شي زين
•املنتحر :اللهم لك احلمد
•املنتحر :ون�س�أل اهلل عزوجل �أن يتمم
•الأمري حممد بن نايف :اللهم �آمني اللهم �آمني
•املنتحر :ع�سى اهلل بي�سر الأمور
•الأم�ي�ر حممد ب��ن ن��اي��ف :اب��د الأم���ور متي�سرة م��ا دام
الإن�سان يحط اهلل بني
•عيونه �أموره متي�سره
•املنتحر� :إن �شاء اهلل
•الأمري حممد بن نايف :يف ذهنك �شي ودك ت�س�ألني �إياه
•املنتحر :واهلل علي �أين �أقابلك
•الأم�ير حممد بن نايف� :أن��ا و�أن��ا �أخ��وك يف جدة و�أنت
بعيد �شوي حملك
•املنتحر� :أنا ودي �أقابلك حتى �أعطيك املو�ضوع كامل لك
متى
•ماتي�سرت عرفت
•الأمري حممد بن نايف :هو �أهم �شيء الآن عندنا �أول �شي
اب�س�أل �س�ؤال جتاوبني
•عليه جواب لأطمئن
•املنتحر � :أب�شر
•الأم�ير حممد بن نايف :طمني عن زوج��ة �سعيد وعن
ال�صغار ع�سى ماجاهم �شي
•املنتحر  :ال ابد طيبني مره اللهم لك احلمد
•الأمري حممد بن نايف :هذوال و�أنا �أخوك لهم �أهل فالبد
تراعونهم قبل كل �شي
•انتبه عليهم ت��راه��م ع��ن��دي �أه���م منكم �أق��ول��ه��ا لك
ب�صراحه
•املنتحر :بي�ض اهلل وجيهكم
•الأم�ير حممد بن نايف :احلني وقلك حطها يف وجهي
�أبيك تطمني عنهم قبل كل �شي
•املنتحر� :أعجبنا و�ضوحكم معنا عرفت حتى ال�شباب
م�ستغربني من
•تعاملكم
•الأمري حممد بن نايف :ليه انتم عيالنا لي�ش م�ستغربني
هالتعامل
•املنتحر :بي�ض اهلل وجيهكم
•الأم�ي�ر حممد ب��ن ن��اي��ف :ه��ذا واج���ب اح��ر���ص��وا ترى
الأ�شرار يبون ي�ستغلونكم يف كل �أمر حطوا اهلل ب�س بني
عيونكم وتعالوا لديرتكم
•املنتحر :وهذا رم�ضان ب�إذن اهلل رم�ضان خري
•الأمري حممد بن نايف � :آمني �آمني �إن �شاء اهلل دائم
•املنتحر :واهلل �إن �شاء اهلل ن�س�أل اهلل �أن يكفينا ال�شر

ال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله
الإرهابي نق�ض امليثاق وهتك
حرمة ال�شهر الف�ضيل
ورم�ضان هذا
•رم�ضان خري
•الأمري حممد بن نايف� :آمني
•املنتحر :ومتفائلني �أن رم�ضان هذا يعني بيكون نقله
•الأمري حممد بن نايف :يحول اهلل �أول نقله و�أنا �أخوك
تقرعني اهلك فيك هذا �أول �شي  ..ثانيا �أنا واهلل ماين
ك��اذب عليك ودي امل���ر�أة ه��ذي وعيالها يجون �ساملني
غامنني لأن الن�ساء عندنا �أولويه يف كل �شي..
•املنتحر� :صدقت واهلل
•الأم�ير حممد بن نايف :واهلل �أقولك واهلل يخريوين
هاحلني بينكم كلكم واالهم كان ال انتم اقعدوا وخلوها
جتي
•املنتحر� :صحيح واهلل لو ت�شوف كيف بنته ال�صغرية
وكيف يو�سف
•يعني ن�س�أل اهلل ان يتممها على خري.
•الأم�ير حممد بن نايف� :إن �شاء اهلل يجون وتقر عني
�أهلهم فيهم واملر�أة جتي عند والدها و�أ�سرتها ..
•فالهمام ما عندك هاحلني اال الهمام تعلم �إخوانك اللي
بيجون قبل ما ي�ستغلونهم الأ�شرار بدون �أدين �شك
•املنتحر :ب�إذن اهلل حنا نحيكم يف اهلل وان االمور ب�إذن
اهلل تتم وتتي�سر
•الأم�ير حممد بن نايف� :أب�شرك االم��ور زينه  ..و�أنا
يهمني �أهم �شي تقر عني والدتك فيك ووالدك هذوال
بعد مالهم ذنب  ..والدك والدتك يتجلدون قدام النا�س
مايبون ي�شعرون �أحد �أنهم مت�أثرين ولكن من جوه تعرف
قلب الوالد.
•املنتحر� :أنت كلمتهم
•الأمري حممد بن نايف :واهلل دائم ا�س�أل عنهم ونكلمهم
بات�صال وال يل ف�ضل فيها
•املنتحر� :أنا كان ودي �أدق عليهم
•الأمري حممد بن نايف :دق عليهم ب�س اذا ما كان ما ي�أثر
عليهم �أنهم يحكون عند احد
•املنتحر :هذي �شي وال�شي الثاين ودي اكلم انا واخوي
ابراهيم مره وحده
•الأمري حممد بن نايف :اح�سن تدري وراه
•املنتحر  :الن لو كلمت حلايل ميكن يخافون من �شي
•الأمري حممد بن نايف :الوالد ال ممكن يكون متفهم لكن
والدتك لو تكلمها واخوك ما كلمها بتهقى فيه �شي
•املنتحر :واهلل ودي اقابلك ا�شرح لك الو�ضع كامل
•الأمري حممد بن نايف :ابد حياك اهلل لك مني �إذا جيت
اقعد �أنا و�إياك وكل منا
•يعطي اللي عنده رفيقه لكن �أهم �شي اجلماعة اليبطون
ما ادري و�ش الأو�ضاع عندهم

•املنتحر :اجلماعة قالوا ال�شيخ �سعيد عجل تقابل �أنت
مع الأمري وتكلم بع�ض ال�شباب متخوف �شوي
•الأمري حممد بن نايف :و�ش متخوفني منه
•املنتحر :مدري بع�ضهم متخوف
•الأمري حممد بن نايف :معلي�ش حمقني لكن انتم ما�س�ألتوا
عن حممد تراه طيب وبخري ويف بيته
•املنتحر :جانا اخلرب واحلمد هلل بعد اخلرب ارحتت كثري
وقالوا تكلم االم�ير بنف�سه ويكلم ال�شباب وب ��إذن اهلل
يعطيهم وجه
•الأم�ير حممد بن نايف :ترى �إىل هاحلني لو فيه حق
خا�ص �أبعلمك �أم��ورن��ا كلنا تتبع ال�شريعة وق��د نكون
مق�صرين يف بع�ض الأم��ور ولكن عن غري ق�صد وما فيه
احد كامل خلني �أك��ون معك �صادق  ..لكن لو الإن�سان
قاتل له كان فيه حق خا�ص ما اقدر �أوع��دك فيه لني
�أهل احلق يتنازلون.
•املنتحر :بي�ض اهلل وجهك
•الأمري حممد بن نايف :ولكن احلمدهلل اللي اعرفه الآن
�أنكم ما عندكم حقوق خا�صة على �أحد
•املنتحر :ف�إذا قدرت ب�أ�سرع وقت تر�سل طائرة �أو �أي �شي
بحيث اكلم �أنا ال�شباب من عندك ..لأنه �إذا كلمتهم من
عندك ب�أذن اهلل عز وجل خال�ص بيطمئنون
•الأم�ير حممد بن نايف :خال�ص اللي ودك� ..أنت اللي
تقيم هذا الو�ضع اذا كان الو�ضع ينتظر اىل يوم جتيك
الطياره وبتجي اهلل يحيك
•املنتحر :بي�ض اهلل وجهك ..
•الأمري حممد بن نايف :واذا كان ال ما ينتظر ال واهلل
الهمام على �إخوانك وخلهم يجون
•املنتحر :اجل خلني اكلم ثامر وارد عليك
•الأمري حممد بن نايف :كلم و�شوف و�شاور و�أنا �أخوك ب�س
�أهم �شي ال تكلم الوالدة اللني ي�صري �إبراهيم عندك.
•املنتحر :اب�شر  ..وتكفى انك ت�ساحمنا النها واهلل انها
يعني ما كانت
•الأمري حممد بن نايف :ال تنخاين يا رجال اين ا�ساحمك
انت ولدنا وابرك �ساعة نبي نك�سبك وتعودون ال احد
ي�ستغلكم هذا اللي نبيه
•املنتحر :باذن اهلل
وبناء على ذلك فقد مت نقله مبرافقة �أمنية �إىل حمافظة
جدة وح�ضر �إىل مقر ا�ستقبال املهنئني والزوار يف �سكن �سمو
م�ساعد وزير الداخلية بعد �صالة الرتاويح وذلك جريا على
عادة والة �أمر هذه البالد حفظهم اهلل يف مثل هذه الأيام
الفا�ضلة.
وعند مقابلته ل�سموه �أكد رغبته يف ت�سليم نف�سه ومتكني
جمموعة من املتواجدين يف اليمن من العودة وطلبهم �أخذ
الأم��ان من والة الأمر وحر�صهم على �سماع ذلك من �سموه
�شخ�صيا عرب ات�صال هاتفي حيث مت ت�أمني االت�صال ب�أحد
تلك الأط���راف وبح�ضور املطلوب ال��ذي ك��ان متواجدا يف
نف�س القاعة و�أثناء االت�صال حدث انفجار �أدى �إىل مقتل
هذا املطلوب وتناثر �أ�شال�ؤه ،وبف�ضل من اهلل مل ي�صب �أحد
مبكروه �سواه  ..وتتوىل اجلهات الأمنية املخت�صة التحقيق
يف هذا احلادث.
وق��د تو�صل املعمل اجلنائي وتقرير الطب ال�شرعي �إىل
نتائج تقت�ضي امل�صلحة الأمنية عدم الإف�صاح عنها يف الوقت
احلايل.
ووزارة الداخلية �إذ تعلن ذلك لت�ؤكد على �أن ما �أقدم عليه
هذا املنتحر قاتل نف�سه ومن يقف وراءه لهو عمل من �أعمال
ال��غ��در واخليانة ي��أب��اه ال�شرع احلنيف وترف�ضه ال�شيم
العربية ،وقد بلغ يف ال�سوء مبلغه حيث جمع بني نق�ض امليثاق
ونق�ص امل��روءة با�ستغالل الن�ساء والأطفال وهتك حرمة
ال�شهر الف�ضيل وارتكاب الكبائر ومقابلة الإح�سان بالإ�ساءة
 ..وقد كفى اهلل مبنه وف�ضله �شر الأ�شرار وردهم بغي�ضهم
مل ينالوا �شيئا �إال خزي الدنيا وافت�ضاح حالهم وبطالن
دعاواهم الزائفة مبا يف ذلك مت�سحهم بالدين احلنيف وهو
بريء من �أفعالهم �إن اهلل الي�صلح عمل املف�سدين.
وترغب وزارة الداخلية يف الت�أكيد على �أن مثل هذه الأفعال
ال�شاذة لي�ست من �شيم �أبناء هذا الوطن ،و�أن هذا احلادث
يك�شف عن حقيقة الفئة ال�ضالة و�أتباعها الذين باعوا
�أنف�سهم لأعداء الوطن ومنهجه القائم على القر�آن الكرمي
وال�سنة املطهرة ،وهذا احلادث لن يغري ما اعتاد عليه �أبناء
الوطن من �سيا�سة الأبواب املفتوحة مع والة �أمرهم حفظهم
اهلل ،وتدعو يف الوقت ذاته كل من و�ضع نف�سه حمل ا�شتباه
�أو تورط يف �أن�شطة �ضالة وخا�صة املقيمني يف اخلارج من
املواطنني �إىل امل��ب��ادرة بت�سليم �أنف�سهم واال�ستفادة من
الفر�ص املتاحة لهم ملراجعة و�ضعهم والعودة �إىل جادة
ال�صواب وذلك من خالل برامج املنا�صحة والرعاية التي
وفرتها الدولة �أعزها اهلل ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
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الأخيـــرة

تتقدم

جامعة الملك عبد العزيز
بالتهنئة الخالصة

لصاحب السمو الملكي

األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
على سالمته من محاولة االعتداء الغاشم
ونسأل اهلل عز وجل
أن يحفظ وطننا ووالة أمورنا

