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العدد108 :

تاأ�ش�شت عام 132هـ 172 -م

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض »ﻧﺎﻳﻒ ..اﻟﻘﻴﻢ«
ﻣﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ



 ﻣﻨﺎرة اﻟﻘﻴﻢ واﺧﻼق..ﻛﺮﺳﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ
  
     
     
 
 
   
    
    
   
      

  
  
    
     

     
    


       
       
 
     
      







       

      



     
       
  

      
    




 
       
      
        








 

:رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ

:رؤﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻋﺼﺮﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺤﺎور ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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أﻫﺪاف ﻟﻜﺮﺳﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ
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إﻧﺠﺎزات اﻟﻜﺮﺳﻲ
 32بحاً علمياً  دعمها عن القيم الأخالقية يف تلف الت احلياة
العلمي الذي نظمه الكر�شي
 10اأوراق علمية يف املوؤمتر
ً
ندوتان علميتان حول القيم الأخالقية
 5فعاليات جماهريية للتعريف باأهدا الكر�شي
 30ور�شة عمل متنوعة عن تعزيز القيم الأخالقية يف اأنحاء اململكة
 9موؤمترات ومنتديات �شارك فيها الكر�شي داخل وخار اململكة يف ال القيم الأخالقية
 12حما�شرة علمية عن القيم الأخالقية بعدة لغات
 15لدًا متنو ًعا عن القيم الأخالقية  اإهداوؤها اإ جميع جامعات اململكة ومراكز البحو واملكتبات العامة الكربى

أﺳﺲ ﻛﺮﺳﻲ اﻣﻴﺮ
ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ
١٤٣٢/٢/١ﻫـ

 200كاتب وكاتبة متت اطبتهم �شمن م�شرو تعزيز القيم لدى الكتاب وال�شحفيني
 4ال تغريدة يف تعزيز القيم الأخالقية تابعها وتفاعل معها اأك من  23األف متابع
� 80شفرياً و�شفرية يف م�شرو� شفراء القيم لن�شر ثقافة القيم الأخالقية والو�شية والعتدال يف اململكة
 38فيلماً م�شاركاً يف م�شابقة اأخالق لالأفالم الق�شرية لتعزيز القيم من خالل ال�شينما والفن وامل�شر
 5مذكرات تفاهم مع جهات وطنية تعليمية واقت�شادية واجتماعية لن�شر وتعزيز القيم الأخالقية
اأعد الكر�شي ببليوجرافيا تشمنت اأعمال املوؤلفني والباحني القدامى واملحدثني

أﺑﺮز اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻤﻴ £ﺑﻌﻨﻮان:
ﻛﺮﺳﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﻳﻨﻈﻢ ً
"اﻟﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻋﻼم"

حما�سرة بعنوان(:القيم االأخالقية بني
االإ� �س��الم وال �غ��رب) وحم��ا��س��رة بعنوان:
(ال�ق�ي��ادات االأك��ادي�ي��ة ودوره��ا يف تعزيز
القيم االأخالقية) ملعا ال�شي الدكتور
�شال بن حميد اأ�ستاذ الكر�سي

حما�سرة بعنوان( :القيم االأخالقية يف
ال�سرية النبوية) لفشيلة ال�شي� شال بن
عواد املغام�شي

نظم كر�سي االأم��ري نايف بن عبدالعزيز للقيم
االأخالقية لقا ًء علمي ًا بعنوان" :القيم االأخالقية
ومهارات التعامل مع االإعالم" مب�ساركة عدد من
قيادات املديرية العامة للدفاع امل��دين ،وذلك
مببنى االإدارة العليا باجلامعة.
ب��داأ اللقاء ال��ذي اأداره امل�سرف على الكر�سي
الدكتور �سعيد بن اأحمد االأف�ن��دي ،مبحا�سرة

علمية للم�سرف ال�ع��ام على امل��رك��ز االإع��الم��ي
وامل�ت�ح��د الر�سمي با�سم اجل��ام�ع��ة الدكتور
��س��ارع البقمي ع��ن اأهمية التوا�سل االإع��الم��ي
يف مو�سم احل��ج ،عقب ذل��ك ق��دم رئي�س ق�سم
ال �ع��الق��ات ال�ع��ام��ة بكلية االت �� �س��ال واالإع���الم
الدكتور زامل بن عبا�س اأبو زنادة حما�سرة عن
القيم االأخالقية ودور رج��ال الدفاع امل��دين يف
م�ساندة اخلطط االإعالمية اأثناء مو�سم احلج،

ثم تناول الكلمة اأ�ستاذ الكر�سي معايل ال�سيخ
الدكتور �سالح بن حميد رئي�س جمل�س الق�ساء
االأعلى ،اإمام وخطيب امل�سجد احلرام ،وا�ستاذ
الكر�سي متحدث ًا عن عظم �سعرية احل��ج التي
جاءت حلكمة اأرادها اهلل عز وجل لعباده ،داعي ًا
جميع اجلهات امل�ساركة يف احلج اإىل التعامل مع
احلجاج من منطلق املبادئ االإ�سالمية.
3
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ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻌﺮض "ﻧﺎﻳﻒ ..اﻟﻘﻴﻢ"
ﻧﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺨﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ

حت��ت رع��اي��ة خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل
تنظم جامعة امللك عبدالعزيز معر�س "نايف..
القيم" ،ال��ذي ُينظم �سنوي ًا للتعريف بالدور
الريادي واالإجنازات التي قدّمها �ساحب ال�سمو
امللكي االأم��ري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود –
رح�م��ه اهلل  ،لدينه ووط �ن��ه واأم �ت��ه ،وي�ستمر
املعر�س خم�سة اأي��ام ،وذل��ك بالقرية االأوملبية
باجلامعة.
4

و�سينظم املعر�س ب�سكل �سنوي معر�س على
م�ستوى اململكة واخلليج والدول العربية والعامل
للتعريف بالدور الريادي واالإجنازات التي قدمها
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز
رحمه اهلل لدينه ووطنه واأم�ت��ه ،وت�ساحب
املعر�س ن��دوة علمية على م��دى يومني يتحد
فيها اأ�سحاب ال�سمو االأم��راء واأ�سحاب املعايل
وال�سعادة ممن رافقوا االأمري نايف بن عبدالعزيز
يف حياته ،كما يحتوي املعر�س على جمموعة من
االأف��الم الوثائقية وال�سور واملقتنيات اخلا�سة

ب�سموه ،و�سيتم توزيع كتاب خا�س اأعده كر�سي
االأمري نايف بن عبدالعزيز للقيم االأخالقية عن
اإجنازات االأمري نايف بن عبدالعزيز يف املجاالت
العلمية والثقافية واالإعالمية ،اإ�سافة ملنا�سط
قيمية واأخالقية ت�ستهدف زائ��ري املعر�س من
خمتلف ال�سرائح ،و�سريافق املعر�س تد�سني
م��وق��ع اإل �ك��رتوين على �سبكة االإن��رتن��ت لعر�س
وتوثيق اإجن��ازات االأم��ري نايف ،اإ�سافة الإن�ساء
قناة اإلكرتونية على االإنرتنت.

احلمد هلل حمد ال�ساكرين ،واحل�م��د هلل على
ف�سله وكرمه وتوفيقه ،وال�سالة وال�سالم على
نبينا ور�سولنا ومعلمنا االأول ،ر��س��ول الهدى
والرحمة ومكارم االأخ��الق ،حممد بن عبداهلل،
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
بكل فخر واعتزاز اأرحب بكم يا خادم احلرمني
ال�سريفني وب�سحبكم الكرام اأجمل ترحيب يف
جامعة املوؤ�س�س  ،جامعة امللك عبدالعزيز ،يف
ه��ذا العر�س العلمي القيمي ال�ت��ذك��اري ،الذي
تف�سلتم ي��ا خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني بقبول
رعايته وافتتاحه ،عرفان ًا باجلميل لنايف القيم،
ووف��اء لالأمري الراحل يرحمه اهلل ،وتعزيز ًا
لقيم ال��وف��اء وال�ع��رف��ان باجلميل ب��ني النا�س،
وتذكري ًا لالأجيال ال�ساعدة بجهود واإجن��ازات
رجال هذا الوطن االأوفياء ،ومن اأبرزهم االأمري
نايف بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ويعلي مقامه.
وها نحن اليوم يف جامعة امللك عبد العزيز نفتتح
معر�س نايف القيم  ،القيم االأخالقية الر�سيدة،
قيم ال�سدق واالأمانة وامل�سوؤولية ،وقيم العمل
الوطني اجلاد املخل�س والبناء الذي كان اأمرينا
الراحل خري مثال لها يف كل امليادين.
لقد كان رحمه اهلل رجل دولة من الطراز االأول،
ورج��ل ف�ك��ر ،ون �ظ��ر ًا ث��اق�ب� ًا ،وع��زم � ًا ،وح��زم � ًا،
ولكنه كان اأي�س ًا اإن�سان ًا رحيم ًا عطوف ًا ج��واد ًا
موا�سي ًا ف ّعا ًال للخري والرب ،والرب ال يبلى ،والعمل
ال�سالح يثمر ر�سا اهلل تعاىل والذكر احل�سن
بني النا�س ،وكم ينطبق عليه ،رحمه اهلل ،قول
االإمام ال�سافعي:

قد مات قو م وما ماتت فشائلهم
وعا�ض قو م وهم يف النا�ض ا 
أموات
اإن من الوفاء ل�سمو االأمري نايف بن عبدالعزيز
رحمه اهلل اأن نحيي ذك��راه ،واأن نعر�س ماآثره
العظيمة يف خدمة دينه ووطنه واأمته ،واأن نقيم
معر�س ًا يليق ب�سخ�سيته الفذة ،وبعطائه املتعدد
اجلوانب وامل�ستمر حتى اآخر يوم يف حياته ،فهو
نايف االأمن واالأمان.
وال يفوتني اأن اأ�سكر �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
�سعود بن نايف اأمري املنطقة ال�سرقية و�سمو ويل
العهد االأم��ني نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممدبن
نايف بن عبدالعزيز واإخوانهما ال�ك��رام ،على
تعاونهم معنا الإق��ام��ة ه��ذا املعر�س امل�ب��ارك،
وال�ستمرار كر�سي االأم��ري نايف بن عبدالعزيز
للقيم االأخالقية يف اأداء ر�سالته ال�سامية وحتقيق
اأهدافه املهمة ،كما اأ�سكر كل العاملني وامل�ساركني
الذين اأ�سهموا يف تنظيم هذا املعر�س.
رح��م اهلل االأم��ري نايف ًا رحمة وا��س�ع��ة ،واأك��رم
نزله ،واأج��زل مثوبته ،واأح�سن خلفه ،واأ�سكنه
ف�سيح جناته ،واأحلقنا به يف العاملني املخل�سني
ال�ساحلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
اأد عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة
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اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ
ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ـ رﺣﻤﻪ ا¶ ـ
اﻟﻤﻮﻟﺪ واﻟﻨﺸﺄة:
ولد االأمري نايف مبدينة الطائف عام ه�
امل��واف��ق م ،ودر���س يف مدر�سة االأم��راء،
وتلقى التعليم يف املدر�سة على يد االأ�ستاذ اأحمد
العربي وهو من اأبناء مكة املكرمة ثم على يد
ال�سيخ عبداهلل خيا ،وتوفى يرحمه اهلل
يوم ال�سبت  رجب ه� املوافق  يونيو
م.

اوﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ:
« و�ساح ال�سحاب من جمهورية ال�سني عام
ه�  م .
« و�سام جوقة ال�سرف من جمهورية فرن�سا
عام ه�  م .
« و�سام املحرر االأكرب من جمهورية فنزويال
عام ه�  م .
« و� �س��ام ال�ك��وك��ب االأردين ع��ام ه�� � 
م .
« ال ��دك� �ت ��وراه ال �ف �خ��ري��ة يف ال��ق��ان��ون من
جامعة �سنغ ت�سن يف ال�سني الوطنية يف
ه�  م.
« و�ساح امللك عبدالعزيز من الطبقة االأوىل
« و�سام االأم��ن القومي من جمهورية كوريا
اجلنوبية عام ه�  م .
« الدكتورة الفخرية يف القانون من كوريا
اجلنوبية.
« درج��ة ال��دك�ت��وراه الفخرية من جامعة اأم
القرى يف ال�سيا�سة ال�سرعية .
« و� �س��ام االأرز م��ن اجل �م �ه��وري��ة اللبنانية
ه�  م .
« الدكتوراه الفخرية من جامعة الربا يف
جمهورية ال�سودان.

ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
« ت��درج يف ع��دة منا�سب توالها منذ عهد
والده امللك عبدالعزيز ،ففي  جمادى
ال �ث��ان �ي��ة ه�� � � ع��ني وك��ي� ً�ال ملنطقة
الريا�س.
« ويف  ربيع ال�ث��اين ه � � ع��ني اأم��ري ًا
ملنطقة الريا�س.
« عني نائب ًا لوزير الداخلية وذلك يف تاريخ
 ربيع االأول  ه�.
« ع��ني يف  رم �� �س��ان ه � � � بنف�س
املن�سب مبرتبة وزير.
« �سدر يف  ربيع االأول ه�� مر�سوم
ملكي بتعيينه وزير دولة لل�سوؤون الداخلية
.
« �سدر بتاريخ �� س��وال ه � � مر�سوم
ملكي بتعيينه وزير ًا للداخلية.
« اأ�سدر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف
 ربيع االأول ه� املوافق  مار�س
م اأم��ر ًا ملكي ًا بتعيينه نائب ًا ثاني ًا
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للداخلية.
« اأ�سدر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف
 ذو القعدة ه� املوافق  اأكتوبر
م اأمر ًا ملكي ًا بتعيينه ولي ًا للعهد بعد
وفاة اأخيه االأمري �سلطان بن عبدالعزيز.
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ:
« االإ��س��راف العام على اللجان واحلمالت
االإغ��اث �ي��ة واالإن���س��ان�ي��ة باململكة العربية
ال�سعودية.
« الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية
العرب.
« الرئي�س الفخري جلمعية العلوم واالت�سال
يف جامعة امللك �سعود يف الريا�س.
« ال��رئ �ي ����س ال �ف �خ��ري للجمعية الوطنية
للمتقاعدين.
« ال��رئ�ي����س ال�ف�خ��ري اجلمعية ال�سعودية
لالإعالم واالإت�سال.
« رئي�س جلنة احلج العليا.
« رئي�س اللجنة العليا للتحقيق وتق�سي
احلقائق يف اأحدا� سيول جدة.
« رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
« رئي�س املجل�س االأعلى لالإعالم.
« رئي�س الهيئة العليا لالأمن ال�سناعي.
« رئي�س املجل�س االأعلى للدفاع املدين.
« رئي�س جمل�س اإدارة جامعة نايف العربية
للعلوم االأمنية.

« رئي�س جمل�س القوى العاملة.
« رئ�ي����س جم�ل����س اإدارة � �س �ن��دوق التنمية
الب�سرية.
« رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا جل��ائ��زة ن��اي��ف بن
عبدالعزيز اآل �سعود العاملية لل�سنة النبوية
والدرا�سات االإ�سالمية املعا�سرة.

« رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العليا لل�سياحة.
« نائب رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية واإمنائها.
« ع�سو يف املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية.
« ع�سو يف هيئة البيعة.

ارث اﻟﻌﻠﻤﻲ :
« كر�سي االأم ��ري ن��اي��ف ب��ن عبد العزيز اآل
�سعود لدرا�سات االأم��ن الفكري يف جامعة
امللك �سعود يف الريا�س.
« كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود
لدرا�سات الوحدة الوطنية يف جامعة االإمام
حممد بن �سعود االإ�سالمية يف الريا�س.
« كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود
للوقاية م��ن امل �خ��درات يف جامعة االإم��ام
حممد بن �سعود االإ�سالمية يف الريا�س.
« كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود
لدرا�سة االأمر باملعروف و النهي عن املنكر
يف اجلامعة االإ�سالمية يف املدينة املنورة.
« كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود
لتنمية ال�سباب يف جامعة االأمري حممد بن
فهد يف املنطقة ال�سرقية.
« مركز االأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود
العاملي للثقافة و العلوم يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن يف املنطقة ال�سرقية.
« معهد االأم ��ري ن��اي��ف للبحو واخل��دم��ات
اال�ست�سارية يف جامعة االإم��ام حممد بن
�سعود االإ�سالمية بالريا�س.
« ك��ر��س��ي االأم� ��ري ن��اي��ف للقيم االأخ��الق �ي��ة
بجامعة امللك عبدالعزيز.
5
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ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﺦ ﺣﻴﺎة اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ـ ﻳﺮﺣﻤﻪ ا¶ ـ

ﺑﻤﻌﺮض "ﻧﺎﻳﻒ ..اﻟﻘﻴﻢ"

ح ـ ــددت ال ـل ـج ـنــة امل ـن ـظ ـمــة ،وبـ ـن ــا ًء ع ـلــى ور� ــض
ع ـمــل ع ـقــدت مل ـعــر�ــض "نايف ال ـق ـيــم� :شبع
قيم اأخالقية عــر بها �شاحب ال�شمو امللكي
الأمــري نايف بن عبدالعزيز ال �شعود  -رحمه
اهلل  -خالل توليه ملنا�شب عديدة ،حيث �شيتي
املعر�ض للزائرين واملهتمني فر�شة التعر
على م�شرية رجل دولة ،والقيم ال�شبعة هي:

نايف  -الإميان

ك��ان ��س��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي االأم���ري ن��اي��ف بن
عبد العزيز قوي االإي��ان باهلل �سبحانه وتعاىل
و�ساحب اإي��ان را�سخ منا�سر ًا للدين ومنافح ًا
عنه .كان �ساحب قلب موؤمن �سادق ك َّر�س حياته
خلدمة دينه وكانت و�سيته لكل مواطن اأن يدافع
عن الدين وبكل �سيء واأن ي�ستغلوا و�سائل الع�سر
احلديثة خلدمة االإ��س��الم .ففي نظره ،اجلميع
م�سوؤولون عن هذا الدين� .سهر على راحة حجاج
بيت اهلل وو�سع اخلطط املدور�سة لتعزيز اأمنهم
بال�س َّن ِة ال َّنبو َّي ِة املط َّهر ِة ،وعمِ َل
و�سالمتهمُ ،
وعني ُ
مع وزراء داخلية الدول العربية واالإ�سالمية ملا فيه
�سالح ال�سعوب االإ�سالمية .واأن�ساأ �سموه جائز ًة
لل�س َّن ِة ال َّنبو َّي ِة وال��درا��س��ات االإ�سالمية
عاملي ًة ُ
املعا�سرة يف عام ه� واختار املدين َة ال َّنبو َّي َة
مقر ًا للجائزة .ثم اأ�ساف لها جائزة االأمري نايف
ال�س َّن ِة
بن عبد العزيز اآل �سعود التقديرية خلدمة ُ
ال َّنبو َّي ِة وم�سابقة االأمري نايف بن عبد العزيز اآل
النبوي وذلك حلر�سه على
�سعود حلف احلديث
ّ
النبوي وت�سجيع الن�سء على
العناية باحلديث
ّ
َّ
بال�س َّن ِة النبو َّي ِة وحفظها وتطبيقها.
العناية ُ

الإميان

بتم�سكنا بعقيدتنا
ق��ال االأم��ري نايف" :نفتخر ُّ
ّ
بالنواجذ".
والع�س عليها
ِ

نايف  -الفكر

مل يكن �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري نايف بن
�ساحب
عبدالعزيز رجل اأمن فقط ،بل كان اأي�س ًا
َ
فكر فذ فريد من نوعه ،اآمن باأهمية الفكر يف

حماربة الفكر االإرهابي املتطرف ،ووجه الدعاة
واملفكرين بت�سحيح املفاهيم اخلاطئة والغمو�س
عند املعتقلني يف ق�سايا اإرهابية ليبينوا لهم
التعاليم ال�سحيحة للدين االإ�سالمي .كما اأن�ساأ
اإدارة خا�سة يف ع��ام ه� �  م حتت
ا�سم (اإدارة االأمن الفكري) �سمن تنظيم وزارة
كر�سي
بعام واحد ، اأن�ساأ
ّ
الداخلية .وعقب ذلك 
االأم��ري نايف ب��ن عبدالعزيز ل��درا��س��ات االأم��ن
الفكري بجامعة امللك �سعود ،ووج��ه القائمني
الكر�سي بو�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة يف
على
ّ
عام ه� (م) لتعزيز االأمن الفكري.
فمن خ��الل ف�ك��ره الثاقب اأدرك االأم ��ري نايف
كر�سي لدرا�سة اأجنع الطرائق يف
اأهمية وجود
ّ
بناء املفاهيم ال�سحيحة والت�سورات ال�سليمة
املوؤدية اإىل حت�سني فكر اأف��راد املجتمع امل�سلم
من االأفكار املنحرفة املهددة الأمنه وازده��اره.
وا�ستطاع اأن يبهر العامل اأجمع بفكره وترك اأثر ًا
خالد ًا ب�سيا�سته.

الفكر

قال االأمري نايف" :اإن االأمن الفكري ال ي ِق ُل اأبد ًا
6

عن االأمن العام وع َّما يقوم به رجال االأمن العام،
واملطلوب م��ن رج��ال العلم والفكر اأن يقوموا
بواجبهم يف هذا املجال".

نايف  -القيادة

حت ّلى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف ب�سفات
قيادية عظيمة َق َّل َما جتد نظري ًا لها ،فقد كان
ق��ائ��د ًا ا�سرتاتيجي ًا وم�وؤث��ر ًا مبعنى الكلمة منذ
اأن تق َّلدَ من�سبه االأول يف عهد املو ِّؤ�س�س امللك
عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود – رحمه
اهلل – وكي ًال الإم��ارة الريا�س يف �سن مبكرة.
وبف�سل مناقبه القيادية ال �ن��ادرة ،مت تقليده
العديد من املنا�سب املهمة واحل�سا�سة اآخرها
ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا
للداخلية .فلقد ا�ستطاع بف�سل حنكته و ُب ِعد نظره
اأن يت�س َّدى للكثري من ق�سايا الوطن واملواطن
ويعاجلها بكل خ��ربة .كما مت تكليفه مبلفات
حملية ودول �ي��ة معقدة ا�ستطاع التعامل معها
بحنكة القائد الفذ اإذ كان يعمل ب�سمت من اأجل
الو�سول اإىل القرار اال�سرتاتيجي ال�سائب الذي
يعزز من اأمن اململكة و�سيادتها� .ساهم يف حتديد
االأهداف والروؤية واإعداد اخلطط اال�سرتاتيجية
ومتابعتها لتحقيق النتائج املن�سودة .وكان قائد ًا
وا�سع االإط��الع واملعرفة ويتمتع ب�سخ�سية قوية
على امل�ستوى الداخلي واخلارجي.

القيادة
قال االأم��ري نايف" :واإن كان �سعب اململكة يعتز
بقيادته ،فقيادة اململكة تعتز ب�سعبها".

نايف  -القرار

ُعرف عنه اتخاذ القرارات ال�سائبة واحلا�سمة
التي تعزز اأم��ن ال��وط��ن وامل��واط�ن��ني .ول�ع� َّل من
اأبرز قراراته حزمه واإ�سراره على منع اأي تدخل
خارجي يف �سئون اململكة الداخلية �سواء كانت
تلك ال ��دول �سديقة اأو غ��ري ذل��ك .فقد كانت
لديه قدرة مبهرة على اتخاذ القرارات ال�سعبة
واحل��ا� �س �م��ة يف االأوق � ��ات احل��ال �ك��ة وال �ظ��روف

برنام حفل افتتا معر�ض نايف القيم
ال�ساعة

الفقرات

 – م

ال�سالم امللكي

 – م

افتتاح معر�س نايف القيم

 – م

افتتاح القرية الريا�سية

 – م

جولة باملعر�س

 – م

�سورة تذكارية

 – م

بداية احلفل

 – م

القراآن الكرمي

 – م

كلمة ترحيبية من معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز
االأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

 – م

كلمة �ساحب املعايل وزير التعليم
االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى

 – م

فيلم نايف القيم

 – م

كلمة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
اأمري املنطقة ال�سرقية
رئي�س اللجنة التوجيهية العليا ملعر�س (نايف ..القيم)

 – م

كلمة توجيهية من خادم احلرمني ال�سريفني

 – م

منح درجة الدكتوراه الفخرية
ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية

 – م

التكرمي
ال�سالم امللكي
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الطارئة مما �ساهم يف حف الن�سيج االجتماعي
للوطن �سليم ًا .فجميع قراراته احلازمة كانت
ت�سب يف اإط��ار ال�سريعة االإ�سالمية وم�سلحة
الوطن واملواطنني.

القرار

ق��ال االأم��ري نايف" :نحن �سد االإره ��اب ب�سكل
وا�سح ،ونقوم باأي عمل اأو اأي م�ساركة تُطلب منا
وهي �سمن ما تقت�سيه م�سلحة اململكة وم�سلحة
االإن�سان ال�سعودي".

نايف  -احلكمة

َّ�سمت �سخ�سية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
ات ْ
نايف باحلكمة والروية يف معاجلة االأم��ور على
امل�ستوى العملي فقد ك��ان م�ن��ارة م��ن منارات
احلكمة منذ اأول من�سب ت�ق� ّل��ده .ك��ان يتمتّع
باحلكمة الفطرية يف االإدارة وال�سيا�سة واالإجناز
وع ِر َف بني اأقرانه ب�سوت العقل واحلكمة الذي
ُ
يزن االأم��ور ويعاجلها ب��رت و .ولقد حت َّمل االأمري
نايف م�سئولياته اجل�سام جتاه بالده ووطنه واأدار
جميع االأزم��ات والكوار التي واجهتها اململكة
واملنطقة مبهارته احلكيمة وخططه ال�سديدة
التي جعلت من اململكة العربية ال�سعودية حمط
اأن�ظ��ار ال�ع��امل .ولقد جت َّلت حكمته يف التعامل
م��ع امل �ل��ف االإره ��اب ��ي مم��ا ج�ع��ل ال �ب��الد تعي�س
باأمن واأمان .وجت َّلت حكمته يف �سفاته القيادية
وال�سيا�سية واالأمنية والوطنية.

احلكمة

ق ��ال االأم� ��ري ن��اي��ف" :اإن امل�م�ل�ك��ة ت�ت�ع��ام��ل مع

ق�ساياها يف ال��داخ��ل واخل ��ارج مبنهج معتدل
بعيد ًا عن الغلو".

م��ن احل��روب وال ��زالزل والفي�سانات و�سحايا
املجاعة يف ال�سومال.

نايف  -الإن�شان

الإن�شان

ال يكن َع�� ُّد اأو اإح���س��اء �سجل اأع �م��ال اخلري
التي قدمها �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري نايف
االإن���س��ان �ساحب القلب ال��رح��ب والعطاء غري
املنقطع .فاأعماله االإن�سانية كانت �سامية مبعنى
الكلمة و�سملت اجلميع داخل البالد وخارجها.
فوجه بتاأ�سي�س اجلمعية اخلريية لرعاية االأ�سر
ال�سعودية باخلارج (اأوا��س��ر) من باب حر�سه
على اإنهاء معاناة االأ�سر ال�سعودية املنقطعة يف
اخل��ارج وتوفري ج�سور التوا�سل وال��دع��م لهم.
فج�سدت اجلمعية اأ��س�م��ى امل �ع��اين االإن�سانية
يف م�ساعدة اأب �ن��اء اململكة يف اخل��ارج والعمل
على اإع��ادة الراغبني منهم اإىل ت��راب الوطن.
واأنفق االأم��ري االإن�سان ع�سرات املاليني لدعم
خم�س�سات (اأوا�سر) وبراجمها .وكان له دور
اإن�ساين عظيم جت��اه �سحايا امل �خ��درات فوجه
باإن�ساء م�ست�سفيات لعالج االإدمان ومراكز تاأهيل
بعد االإدمان .وعلى ال�سعيد الدويل جت َّلت اأرقى
معاين اإن�سانية االأم��ري نايف يف االإ��س��راف على
جل��ان االإغ��اث��ة وال�ل�ج��ان االإن�سانية واحلمالت
اخلا�سة للتربعات التي تتبناها اململكة وتقدمها
ملختلف الدول العربية .وكان من اأهم الداعمني
جلهود االإغاثة لل�سعب الفل�سطيني .كما اعتمد
تنفيذ العديد من امل�ساريع االإن�سانية للمت�سررين

قال االأم��ري نايف" :اإن ما تقوم به اململكة جتاه
ذاتي
املحتاجني من امل�سلمني وغريهم هو بدافع ّ
مر�ساة هلل �سبحانه وتعاىل .فالدولة تدرك جيداً
واجباتها االإ�سالمية واالإن�سانية".

نايف  -الأخالق

كان �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف حري�س ًا
على احلفا على القيم االأخالقية امل�ستمدة
من ال�سرع احلنيف والتم�سك باالأخالق والثقافة
العربية وتعزيزها يف ظل التقدم العلمي والتقني
العظيم ال��ذي ما زال ي�سهده الع�سر احلديث.
ف��راأي االأم��ري نايف اأن من ال�سرورة تفعيل دور
القيم االأخالقية االإ�سالمية ال�سامية يف احلياة
اليومية من اأج��ل اإ�سفاء قيمة عظيمة ومعنى
كر�سي
�سام الأه��داف احل�ي��اة .فوجه بتاأ�سي�س
ّ

للدرا�سات العلمية املتعلقة بالقيم االأخالقية
با�سم (كر�سي االأمري نايف بن عبدالعزيز للقيم
االأخالقية).

الأخالق

قال االأمري نايف" :اإن من اأهم واأوىل ما ن�ستطيع
تقديه نحن امل�سلمون للعامل اليوم يف ظل العوملة
والتوا�سل والرتابط بني �سعوب العامل هي القيم
االأخالقية امل�ستمدة من ديننا وهويتنا االأ�سلية
وح�سارتنا االإ�سالمية املجيدة".

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻌﺮض )ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ(
اﻟﻴﻮم اول اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ -ﺣﻔﻈﻪ ا¶.-

يوم الثنني � 1شعبان 1438هـ
اجلل�سة

االأوىل

الفرتة الزمنية

حمور اجلل�سة
(نايف القيم ال�سيا�سية واالأمنية)
 .قيم االأم��ري نايف يرحمه اهلل 
ومبادئه يف املجاالت ال�سيا�سية اقليمي ًا
ودولي ًا.
من :اإىل
 .قيم االأم��ري نايف يرحمه اهلل
الداخلية� : سباحا
واأثرها يف م�سار ال�سيا�سة
للمملكة.
 .قيم االأمري نايف يرحمه اهلل  يف
بناء االأمن الداخلي.

املتحدثون

رئي�سمدير اجلل�سة

 .معايل االأ�ستاذ اأحمد بن حممد ال�سامل
 .معايل االأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد علي
 .معايل االأ�ستاذ عبدالرحمن بن علي
الربيعان

معايل االأ�ستاذ الدكتور
مدين عبدالقادر عالقي

ا�شـ ـتــراح ـ ــة لـ ـمــدة ثالثني دقـيـقـة
الثانية

والدي االأمري نايف بن عبدالعزيز

اجلل�سة

حمور اجلل�سة

من:
اإىل :ظهرا

�ساحب ال�سمو امللكي
االأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز

يدير اللقاء
معايل االأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

فـعـالـيـات مـعـر�ض نـايف الـقـيــم
يـوم الـالثاء � 20شعبان 1438هـ

االأوىل

الفرتة الزمنية

املتحدثون

(نايف القيم االإن�سانية واالإعالمية)
 .م�ع��ايل ال�سيخ ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل بن
 .قيم العمل اخلريي يف فكر االأمري
عبداملح�سن الرتكي
نايف يرحمه اهلل 
من:
ظهر ًا  .م �ع��ايل ال���س�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س��ال��ح بن
أمري
ال
ا
�سخ�سية
يف
 .القيم االإن�سانية
اإىل:
عبداهلل بن حميد
نايف يرحمه اهلل 
يف
إعالم
ال
ل
اال�سرتاتيجية
 .القيم
 .معايل الدكتور �ساعد العرابي احلارثي
فكر االأمري نايف يرحمه اهلل 

رئي�سمدير اجلل�سة

معايل اال�ستاذ الدكتور
اأ�سامة بن �سادق طيب

وﻋﺰﻣﺎ
ﺣﺰﻣﺎ
ً
ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺮﺟﺎل ً

برعاية كرية م��ن خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود – حفظه
اهلل – �سيتم اإق��ام��ة معر�س (ن��اي��ف ..القيم)
يف رحاب اجلامعة يهدف املعر�س اإىل التعريف
بالدور الريادي واالإجن��ازات التي قدمها واأمته
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز
اآل ��س�ع��ود –طيب اهلل ث ��راه ل��دي�ن��ه ووط�ن��ه،
وكان رحمه اهلل ول ًيا للعهد نائ ًبا لرئي�س جمل�س
الوزراء باالإ�سافة اإىل وزير الداخلية وكان �سموه
وعزما ،ومعرفة
حزما ً
الكرمي من اأعظم الرجال ً
وكرما ،وفطنة وذكا ًء ،وعل ًما
وحكمة ،و�سجاعة ً
وكرما ،و�سماحة ووفا ًء.
ودراية ،ونب ًال ً
وبرعاية كرية من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود –رحمه اهلل– مت
اإن�ساء ثمانية كرا�سي علمية بجامعات اململكة
ب��االإ��س��اف��ة اإىل اإن���س��اء م��راك��ز واأق���س��ام علمية
ببع�س اجلامعات ال�سعودية وبجامعة مو�سكو،
ومن الكرا�سي العلمية (كر�سي االأمري نايف بن
عبدالعزيز اآل �سعود للقيم االأخالقية) باجلامعة
والذي من ثمراته هذا املعر�س املتميز ،ويهدف
الكر�سي العلمي اإىل تعريف املجتمع بقيمنا
االأخالقية ،واإع��داد الدرا�سات التي ت�سهم يف
تعزيز القيم االأخالقية يف املجتمع ال�سعودي،
واإع � ��داد ال��درا� �س��ات ال �ت��ي ت��ر��س��د امل�سكالت
االأخ��الق�ي��ة يف املجتمع ال�سعودي ومظاهرها
واأ�سبابها وتقدمي احللول العلمية والعملية حللها
واحلد منها.
كما يربز املعر�س االأو�سمة واجلوائز التي ح�سل
عليها �سموه الكرمي ،وكذلك ح�سوله على العديد
من الدكتوراه الفخرية من خارج اململكة .وكذلك
ي��ربز املعر�س اجل��وائ��ز التي مت ر�سدها با�سم
�سموه الكرمي وقد �ساهم �سموه الكرمي –رحمه
اهلل– بدور بارز وم�سهود به يف اإجناح منظومة
العمل داخل نظام الدولة ،حيث اأ�سبح املواطن
ال�سعودي اآم � ًن��ا يف وط�ن��ه مطمئ ًنا على نف�سه
واأ�سرته وع�سريته.
وقد ت�سمنت كلمة ل�سموه الكرمي –رحمه اهلل–
يف اإح��دى زي��ارات��ه جلامعة امللك عبدالعزيز:
"اإن من اأهم واأوىل ما ن�ستطيع تقديه ،نحن
امل�سلمون ،للعامل اليوم يف ظل العوملة والتوا�سل
والرتابط بني �سعوب العامل ،هي القيم االأخالقية
امل�ستمدة من ديننا وهويتنا االأ�سيلة وح�سارتنا
االإ�سالمية املجيدة".
ختاما ندعو اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يجعل جميع
ً
االأعمال اجلليلة واالإن�سانية واخلريية التي قام
بها �سموه الكرمي يف ميزان ح�سناته.
كما ن�ساأل اهلل عز وجل اأن يحف هذه البالد
الطاهرة واأن يدمي عليها نعمة االإ�سالم واالأمن
واال� �س �ت �ق��رار وامل��زي��د م��ن االرت��ق��اء والتنمية
والرفاهية للمواطنني يف ظل حكومتنا الر�سيدة
بقيادة حكيمة من خ��ادم احلرمني ال�سريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل
عهده االأمني و�سمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل
جمي ًعا ومتعهم بال�سحة والعافية والعمر املديد.
اأد عبد اهلل بن عمر باح�شني بافيل
وكيل اجلامعة لالأعمال والإبدا املعريف
7
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أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ارﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
�ـشـــر ال ـتــاريــ   ــداد مــن ذه ــب اإجنـ ــاات
� ـشــاحــب ال ـ� ـش ـمــو امل ـل ـكــي الأم ـ ـ ــري ن ــاي ــف بــن
عبدالعزيز ال �شعود و العهد نائب رئي�ض
ل�ض الــوراء وير الداخلية ـ رحمه اهلل ـ يف
هند�شة مكافحة الإرهــاب على امل�شتوى املحلي
والإقليمي والدو ،والتي اأ�شهمت بفشل اهلل
يف اإر�شاء دعائم الأمن وال�شتقرار يف اململكة
كما يتجلى اهتمامه رح�م��ه اهلل بامللفات
االأمنية والعمل على تطويرها بو�سفها �سراكة
بني املواطن واملوؤ�س�سات االأمنية ومنها املعاجلات
الفكرية لق�سايا ال�ت�ط��رف واالإره � ��اب وذل��ك
مبحاربة الفكر بالفكر ،الذي ينظر اإليه اأنه اأجدى
واأنفع من حماربته بال�سالح والقوة فح�سب وعليه
فقد متت املوافقة على :تاأ�سي�س اإدارة خا�سة
عام ه ��م حتت ا�سم (اإدارة االأمن
الفكري) �سمن تنظيم وزارة الداخلية االإداري.
وت �اأ� �س �ي ����س ومت��وي��ل ك��ر� �س��ي االأم� ��ري ن��اي��ف بن
عبدالعزيز لدرا�سات االأم��ن الفكري بجامعة
امللك �سعود ع��ام ه � �  م ،ومتويل
كر�سي االأم��ري نايف لدرا�سات الوحدة الوطنية
بجامعة االإم��ام حممد بن �سعود االإ�سالمية يف
عام ه� م ،وت�سجيع ودعم ع�سرات
الدرا�سات واالأبحا اخلا�سة بظاهرة التطرف
وارتباطاتها ،وت�سكيل فريق عمل من اأ�ساتذة
اجل��ام�ع��ات لو�سع خطط اإ�سرتاتيجية لالأمن
الفكري العربي.
كما اأمر بتكليف فريق عمل كر�سي االأمري نايف
ل��درا��س��ات االأم��ن الفكري لو�سع اإ�سرتاتيجية
8

وطنية �ساملة ل �الأم��ن ال�ف�ك��ري يف ه�� � 
م ،و�سكلت وزارة الداخلية بتوجيه واإ�سراف
من �سموه رحمه اهلل جلنة املنا�سحة وهي جلنة
�سرعية تتكون من العلماء وال��دع��اة واملفكرين
بهدف ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة واملغلوطة لدى
املوقوفني ون�سحهم وتوجيههم اإىل تعاليم الدين
االإ�سالمي ال�سحيحة ال�سليمة وفق ما �سرعه اهلل
�سبحانه وتعاىل وبينه ر�سول الهدى �سلى اهلل
عليه و�سلم يف �سنته النبوية.
وقد مت يف هذا ال�سدد اإن�ساء مركز االأمري حممد
ب��ن نايف للمنا�سحة وال��رع��اي��ة ،ه��دف� ًا لك�سف
ال�سبهات وتو�سيح امل�ن��زل�ق��ات الفكرية التي
يتبناها اأ�سحاب الفكر املنحرف الذي يقود اإىل
االإره��اب من اأجل اإع��ادة املوقوفني اإىل ر�سدهم
وت�سحيح مفاهيمهم من خالل اال�ستعانة بعلماء
ال�سريعة واملخت�سني يف ال�ع�ل��وم االجتماعية
والنف�سية واملثقفني ورج ��ال االأع �م��ال واإت��اح��ة
الفر�سة لهم ملقابلة هذه الفئة ومناق�ستهم بكل
حرية والرد على �سبهاتهم وانتهاج اأ�سلوب احلوار
واالإق �ن��اع م��ع بع�س اأت�ب��اع ه��ذا الفكر  ،وتغيري
الكثري من القناعات ال�سابقة لديهم وعر�س هذه
الرتاجعات عرب و�سائل االإعالم .
كما �سعى �سموه رحمه اهلل بكل جدّية ،وحزم
و�سرامة يف مواجهة العمليات االإرهابية ،ولي�س
اأدل على ذلك من النجاحات االأمنية املتالحقة
للق�ساء على فلول املف�سدين يف االأر�س اخلارجني
عن ال�سف واملفارقني للجماعة ،اإىل جانب اأن
اململكة جندت اأجهزتها كافة حلماية املجتمع من
خطرهم و�سرهم .

كما اهتم رحمه اهلل بالتزامن مع املوؤمتر
الدويل ملكافحة االإرهاب بتنظيم حملة الت�سامن
الوطني ملكافحة االإره ��اب يف خمتلف مناطق
اململكة دام ��ت اأ��س�ب��وع� ًا ك��ام � ًال ��س��ارك��ت فيها
القطاعات التعليمية واالأمنية وهدفت اإىل زيادة
الوعي العام يف دعم التعاون بني اأفراد املجتمع
للت�سدي للعمليات االإرهابية وتعزيز االنتماء
للوطن وال��دف��اع عنه ومكافحة الغلو والتطرف
الذي ينبذه الدين االإ�سالمي احلنيف.
اإن معركة �سمو االأم��ري نايف ب��ن عبد العزيز
رح�م��ه اهلل� سد االإره ��اب التي ه��و فار�سها
حظيت بكل تقدير من ال�سعب واالأ�سرة الدولية،
وط��ال �ب��ت ع ��دة دول ب �� �س��رورة االق� �ت ��داء بها
واال�ستفادة منها ،فكانت �سربة ميدانية للعنا�سر
ال�سالة ي�ساف اإليها النجاح يف االحتواء الفكري
لهذه العنا�سر وك�سف زيفهم واأفكارهم اخلاطئة
حتى ال يتاأثر بها املخدوعون ،حيث �سجلت هذه
التجربة جناح ًا اأ��س��ادت به كل ال��دول وبحنكة
وجهود �سموه رحمه اهلل .
وحر�س �سمو االأمري نايف رحمه اهلل على اأن
تكون رعاية اأ�سر �سهداء الواجب رعاية �ساملة،
واأال تقت�سر على اجلانب املادي فح�سب ف�سعى
اإىل التخفيف من االآث��ار النف�سية ال�سيئة التي
يحدثها خرب اال�ست�سهاد على اأه��ايل ال�سهداء،
الذين غالب ًا ما تختلط عندهم م�ساعر احلزن
على فراق اأحبابهم ،مب�ساعر اخلوف والقلق على
م�ستقبل اأبنائهم يف ظل غياب معيلهم وامل�سوؤول
االأول عن توفري �سبل احلياة الكرية لهم ،من

م�سكن وغ��ذاء وك�ساء وتعليم وتوجيه وتر�سيد
وترفيه.
ويحر�س �سموه �سنوي ًا على معايدة اأ�سر �سهداء
ال��واج��ب ال��ذي��ن ا�ست�سهدوا اأث �ن��اء مواجهتهم
اأح��دا االإره��اب بالدفاع عن دينهم ووطنهم،
ليوؤكد �سموه اأن قيادة هذا الوطن واأبناءه االأوفياء
�سيحفظون ل�سهداء الواجب ت�سحياتهم النبيلة،
و�سيبذلون كل ما يكن للدفاع عن الدين احلنيف
وحماية مكت�سبات الوطن واإجنازاته .
كما حر�س رحمه اهلل على ا�ست�سافة اأ�سر �سهداء
الواجب الأداء منا�سك احل��ج �سنوي ًا على نفقة
وزارة الداخلية ،اإىل جانب اأم��ره رحمه اهلل
باإخراج �سدقات عن �سهداء الواجب.
وكانت ل�سمو االأمري نايف بن عبدالعزيز رحمه
اهلل ج�ه��ود م�سهودة على امل�ستويني العربي
والدويل فكان �سموه ،هو الرئي�س الفخري ملجل�س
وزراء الداخلية العرب ،وبف�سل جهوده البارزة
ع��رف جمل�س وزراء الداخلية ال�ع��رب اأن��ه من
اأجنح املجال�س الوزارية العربية وعمل �سموه على
اإجناز االتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب املوقعة
من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب ،وبذل
اجلهود ليجعل وزراء الداخلية اأك��ر الت�ساق ًا
باملواطن وحت�س�س م�سكالته والعمل على حلها،
ووا�سل �سموه تطوير رفع اأداء رجال االأمن من
خالل التدريب والتعليم امل�ستمر.
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إﻳﻤﺎﻧ £ﻣﻨﻪ ﺑﺄن ﺛﺮوة اﻟﻮﻃﻦ اوﻟﻰ  ..ﻫﻢ اﻟﺸﺒﺎب

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
اأوجــد �شاحب ال�شمو امللكي الأمــري نايف بن
عبدالعزيز ال �شعود و العهد نائب رئي�ض
ل�ض الـ ــوراء ويــر الــداخـلـيــة ـ رحـمــه اهلل ـ
قاعدة عريشة واإ�شرتاتيجية يف العمل املوؤ�ش�شي
ملكافحة املدرات والتي بداأها بتاأ�شي�ض الإدارة
العامة ملكافحة املدرات يف وارة الداخلية مع
اإدارة اأمنية مت�ش�شة يف الأمن العام "ا�شتقلت
اإ قا "ملواجهة هذه الظاهرة على تلف
امل�شتويات وتاأ�شي�ض اللجنة الوطنية ملكافحة
املدرات 1428هـ ،وقد عقد عدد من التفاقيات
النائية والإقـلـيـمـيــة والــدولـيــة ــا يحد من
انت�شار هذه الفة وتفاقمها
وقامت هذه اللجنة منذ تويل �سمو االأمري نايف
رح�م��ه اهلل مهام رئا�ستها ج��اه��دة لتطوير
اأدائها حيث مت ت�سكيلها مب�ساركة عدة وزارات
مهتمة وو�سعت لها اأمانة عامة ت�سعى لتحقيق
اأه��داف�ه��ا لعلم �سموه ،ب��اأن م�سكلة امل�خ��درات
اأ�سبحت م��ن ال�ظ��واه��ر اخل�ط��رية ال�ت��ي جتتاح
ال�ع��امل يف الع�سر احل ��ايل ،وت�سبب م�سكالت
ع��دي��دة يف معظم ب��الد ال �ع��امل ،وتكلف ال��دول
خ�سائر ب�سرية واقت�سادية كبرية.
ل��ذل��ك راأى �سموه � �س��رورة االه�ت�م��ام مب�سكلة
امل �خ��درات ،وا�ستحثت م��ن اأج��ل ذل��ك العقول
ملحاولة الو�سول اإىل حلول حتد من تف�سيها وتقلل
من نتائجها املدمرة وتنمية اجلوانب املعرفية
واملهارية وتبادل اخلربات واملعلومات بني الدول
العربية واالإ�سالمية وال�سديقة يف اإطار تعزيز
مفهوم االأم��ن ال�سامل ،وحماية املجتمعات من
خطر املخدرات واملوؤثرات العقلية.
ويعد كر�سي االأمري نايف للوقاية من املخدرات،
الذي مت تاأ�سي�سه يف  حمرم ه � املوافق
 يناير م بتمويل �سخ�سي منه رحمه
اهلل  دالل ��ة ع�ل��ى اه�ت�م��ام ��س�م��وه مبحا�سرة

اآف��ة امل �خ��درات م��ن جميع اجل�ه��ات وا�ستغالل
ال��درا��س��ات والبحو ملكافحة ه��ذه الظاهرة،
وال��ذي �سكل اإ�سافة نوعية اإىل برنامج كرا�سي
البحث بجامعة االإم ��ام مل��ا ي�وؤم��ل اأن ي�سهم به
الكر�سي يف اجلهود الوطنية الهادفة اإىل مواجهة
ظ��اه��رة ت�ع��اط��ي امل��خ��درات ال �ت��ي مت�ث��ل اإح��دى
اأه��م الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ،وق��د �سخر

ه��ذا الكر�سي ن�ساطاته البحثية واال�ست�سارية
والتدريبية لتلبية متطلبات الوقاية من املخدرات
بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
كما تعد وح��دة ال��وق��اي��ة م��ن امل �خ��درات مبركز
االأمري نايف بن عبدالعزيز للبحو االجتماعية
واالإن�سانية بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة وحدة

رائ��دة يف جم��ال الوقاية واملكافحة للمخدرات
ولها دور الريادة والتميز يف درا�سات الوقاية من
املخدرات وبراجمها ملواجهة م�سكالت التعاطي
واالإدم��ان والرتويج لها وذلك من خالل توظيف
االإمكانات والطاقات االأكاديية يف جمال البحث
القائم على اأ�س�س علمية.

رﻏﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﻤﺪة وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

أﻣﻦ اﻟﺤﺠﻴﺞ ..واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻫﺎﺟﺲ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ اول

حمل �شاحب ال�شمو امللكي الأم ــري نــايــف بن
عـبــدالـعــزيــز و الـعـهــد نــائــب رئـيـ�ــض ل�ض
الـ ـ ــوراء ويـ ــر الــداخ ـل ـيــة -رح ـمــه اهلل -على
عــاتـقــه احل ـفــا عـلــى اأم ــن احلـجـيــ وتــوفــري
ال�شبل املــريـحــة لهم لأداء منا�شكهم يف ي�شر
و�شهولة وت�شر بدمتهم من خالل تروؤ�شه
جلنة احل العليا ،وعلى الرغم من ق�شر املدة
الــزمـنـيــة وحمــدوديــة املـ�ـشــاحــة اإ اأن اأ�شب
مــو�ـشــم احلــ مــن الإجن ـ ــاات وامل ـهــام ال�شعبة
والـبـــولـيــة لــرجــال الأم ــن لـلـقـيــام �شوؤلية
هوؤلء احلجي 
واأثبتت النجاحات التي كانت تتحقق مبتابعة
�سمو االأمري نايف رحمه اهلل خري مثال على
ما تبذله القطاعات االأمنية من جهود وت�سحية
يف ك��ل ع��ام منذ دخ��ول ه �وؤالء احلجيج املعابر
واملنافذ اإىل حني مغادرتهم البالد ،حيث يوجه

�سموه كل عام يف مو�سم احلج حر�سه ال�سديد
على �سالمة واأم��ن �سيوف الرحمن من حجاج
بيت اهلل ،فيوفر لهم كل و�سائل الراحة والتنقل
ب�سكل اآمن وم�ستقر.
ويتفقد �سموه م��ع مو�سم ك��ل ح��ج ا�ستعدادات
اجلهات املعنية للتعامل مع اأي مظهر قد ي�سيء
ل�سالمة واأم��ن احلجاج ،حيث ال يقبل امل�سا�س
باأمن حجاج بيت اهلل احلرام وحتقيق كل و�سائل
الراحة واالأمان لهم ،فهو كان ي�ستعر�س بنف�سه
االإمكانات االآلية والب�سرية التي هياأتها االأجهزة
احلكومية واالأهلية ذات العالقة من اأجل توفري
اأعلى معدالت االأمن واالأمان والراحة واالطمئنان
حلجاج بيت اهلل احلرام مبا يتوافق مع توجيهات
الدولة الهادفة اإىل متكني �سيوف الرحمن من
اأداء الركن اخلام�س من اأركان االإ�سالم بكل ي�سر
و�سهولة واأمان .
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أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ

ﺟﻬﻮد ﻣﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻋﻼم واﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

قطع �ساحب ال�سمو امللكي االأم ��ري ن��اي��ف بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر الداخلية رح�م��ه اهلل� سوط ًا
كبري ًا يف اإر�ساء م�سرية العمل االإعالمي واالإغاثي
والتعليمي للمملكة العربية ال�سعودية ،فقد
راأ� ��س رح�م��ه اهلل املجل�س االأع �ل��ى ل�الإع��الم
عام  ه� ،وقد اأ�س�س روؤية للعمل االإعالمي
فكري ًا ومهني ًا م�ستند ًا يف ذل��ك اإىل ال�سيا�سة
االإع��الم �ي��ة للمملكة ،ومم ��ا ق��ال��ه يف تقديه
لل�سيا�سة االإعالمية" :اإن ال�سيا�سة االإعالمية مل
تاأت من فرا واإمنا جاءت ا�ستجابة للمتطلبات
احل�سارية املتنامية يف املجتمع ال�سعودي تاأكيد ًا
الأهمية الدور الذي يوؤديه االإعالم على امل�ستويني
الداخلي واخلارجي".
كما كان –رحمه اهلل جم�سد ًا للعمل االإغاثي
فقد توىل االإ�سراف على جلان وحمالت االإغاثة
والعمل االإن���س��اين مل�ساريع التربعات ال�سعبية
واحلكومية التي تتبناها وتقدمها اململكة لل�سعوب
العربية ومنها "دعم ج�ه��ود االإغ��اث��ة لل�سعب
الفل�سطيني" و"اعتماد وتنفيذ ال�ع��دي��د من
امل�سروعات االإن�سانية للمت�سررين يف احلروب"
و"تقدمي امل���س��اع��دات ال�غ��ذائ�ي��ة ودع��م االأ��س��ر
الفقرية واجلرحى واملعوقني وكفالة االأيتام ودعم
التعليم اجلامعي" و"بناء امل�ساكن اخلريية"
و"تقدمي االأدوي���ة وامل�ستلزمات الطبية وبناء
املراكز املتخ�س�سة لعالج االأورام ال�سرطانية".
وكان ل�سموه –رحمه اهلل على امل�ستوى الدويل
احل�سور املتميز واالإ�سهام الكبري ومنها دعمه
"اجلهود االإغاثية لل�سعب االأفغاين" و"رئا�سة
اللجنة ال�سعودية الإغاثة كو�سوفا وال�سي�سان"
و"جلنة اإغاثة املت�سررين من كارثة ت�سونامي
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يف اإندوني�سيا" و"جلنة اإغاثة املت�سررين من
ال� ��زالزل وال�ف�ي���س��ان��ات يف ال���دول املت�سررة"
و"امل�سرف العام على احلملة الوطنية مل�ساعدة
مت�سرري جماعة ال�سومال .
ويف جمال خدمة العلم واملعرفة ل�سموه رحمه
اهلل العديد م��ن االإجن���ازات ومنها ،تاأ�سي�س
جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية التي نه�ست
بتطوير اخلربات االأمنية والعدلية وتقدمي برامج
وموؤمترات دولية ت�ستفيد منها ال��دول العربية،
ومتنح �سهادات الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه،
وجائزة ال�سنة النبوية كجائزة عاملية خم�س�سة
ل��دع��م الباحثني وال�ع�ل�م��اء يف جم ��االت ال�سنة
وعلومها ،وم�سابقة االأمري نايف بن عبدالعزيز
حلف احلديث النبوي.
كما كان ل�سموه دور يف اإن�ساء الكرا�سي العلمية
حملي ًا ودولي ًا ومنها  :كر�سي االأمري نايف للوحدة
الوطنية وكر�سي االأم��ري نايف لالأمن الفكري
وكر�سي االأم��ري نايف للقيم االأخالقية و املنح
العلمية ،حيث يتلقى عدد من الطالب درا�ساتهم
العليا داخ��ل اململكة وخارجها مبنح علمية من
�سموه يف تخ�س�سات خمتلفة ،ودعم اجلمعيات
العامة والعلمية ون�ساطات العديد من املوؤ�س�سات
العلمية والعامة والتي منها اجلمعية الوطنية
للمتقاعدين واجلمعية ال�سعودية اخلريية لرعاية
االأ�سر ال�سعودية يف اخلارج (اأوا�سر) واجلمعية
ال�سعودية لالت�سال واالإعالم .
و� �س �م��وه –رحمه اهلل دور يف اإن �� �س��اء ق�سم
الدرا�سات االإ�سالمية بجامعة مو�سكو ه�
 م ،ورع��ى �سموه العديد م��ن اجلوائز

واملوؤمترات والفعاليات العلمية والوطنية ،منها
ج��ائ��زة ال�سنة النبوية ،وج��ائ��زة االأم ��ري نايف
لل�سعودة ،وموؤمتر ومعر�س ال�سحة وال�سالمة
املهنية ال�ث��اين ال��ذي تنظمه املوؤ�س�سة العامة
للتاأمينات االجتماعية ،والندوة الثانية لالإ�سالح
والتاأهيل يف املوؤ�س�سات االإ�سالحية حتت عنوان:
"ال�سجني واملجتمع" واملنتدى االإعالمي ال�سنوي
للجمعية ال�سعودية لالإعالم واالت�سال واملنتدى
ال ��دويل لل�سراكة املجتمعية يف جم��ال البحث
العلمي.
وحر�س �سموه وب�سكل �سنوي على رعاية الندوة
ال�سنوية (االأم ��ن م�سوؤولية اجلميع) وال�ن��دوة
ال�سنوية (امل�ج�ت�م��ع واالأم� ��ن) وم �وؤمت��ر االأ��س��ر

ال�سعودية والتغريات املعا�سرة واملوؤمتر الوطني
االأول ل �الأم��ن ال �ف �ك��ري ،وم�ل�ت�ق��ى ال��درا� �س��ات
الدعوية ،وندوة ترجمة ال�سنة النبوية ،واملوؤمتر
الوطني ال�  للحا�سب يف جامعة امللك �سعود
بعنوان( :االقت�ساد الرقمي و�سناعة تكنولوجيا
املعلومات) ،واملوؤمتر االإ�سالمي الثاين ل��وزراء
البيئة ،واملوؤمتر االأول ل�سعبة الهند�سة ال�سناعية
يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وموؤمتر "�سالمة
و�سحة احلجيج" ،واملوؤمتر الدويل االأول لل�سياحة
واحل��رف اليدوية ،وم�وؤمت��ر حقوق االإن�سان يف
ال�سلم واحلرب ،واملوؤمتر العربي الثاين لروؤ�ساء
النيابات العامة ،واملوؤمتر العربي ال�سابع لروؤ�ساء
اأجهزة االإع��الم ،واالجتماع امل�سرتك مع و�سائل
االإعالم العربية.
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ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮه اوﺳﻤﺔ واﻟﺸﻬﺎدات

اﻋﺘﺮاف ﻋﺎﻟﻤﻲ ..ﺑﻘﻴﺎدة اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات
ن��ال ��س��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي االأم� ��ري ن��اي��ف بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية رحمه اهلل اعرتافات عاملية
وتقدير ًا على م�ستوى وا�سع ،والتي جت�سدها بعد
روؤي�ت��ه وحكمته يف ،معاجلة خمتلف املتغريات
واإيجاد احللول الأ�سعب ما يواجهه العامل ،حيث
تقلد �سموه رحمه اهلل العديد من االأو�سمة
وح�سل على الكثري من ال�سهادات وم��ن ذلك
و� �س��اح ال���س�ح��اب م��ن ج�م�ه��وري��ة ال���س��ني ع��ام
ه� �  م ،وو�سام جوقة ال�سرف من
جمهورية فرن�سا عام ه�  م .
كما تقلد �سموه و�سام املحرر االأكرب من جمهورية
فنزويال عام ه�  م ،وو�سام الكوكب
من اململكة االأردن�ي��ة الها�سمية عام ه� � 
م ،ون��ال ال��دك�ت��وراه الفخرية يف القانون

م��ن جامعة "�سنغ ت�سن" يف ال�سني الوطنية
يف ه�� � �  م ،وو� �س��اح امللك
عبدالعزيز من الطبقة االأوىل وهو اأعلى و�سام يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وو�سام االأمن القومي
من جمهورية كوريا اجلنوبية ع��ام ه� � 
م .
وح�سل �سموه على الدكتوراه الفخرية يف القانون
من كوريا اجلنوبية ،ودرجة الدكتوراه الفخرية
يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة اللبنانية عام
ه�  م وذلك يف ختام الدورة ال� 
ملجل�س وزراء الداخلية العرب يف بريوت ودرجة
ال��دك �ت��وراه الفخرية م��ن جامعة اأم ال�ق��رى يف
ال�سيا�سة ال�سرعية ،وو�سام االأرز من اجلمهورية
اللبنانية ه�  م ،والدكتوراه الفخرية
من جامعة الربا يف جمهورية ال�سودان.

ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻧﻬﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ

اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ..راﺋﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﻮدة واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ك��ان ��س��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي االأم���ري ن��اي��ف بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية رحمه اهلل يوؤمن ب�اأن امل��وارد
الب�سرية ه��ي ال ��روة احلقيقية لتطور البالد
والنهو�س بها وينظر اإليها على اأنها جمال ال بد
اأن ينه�س به ويوفر له البنية التحتية التي تر�سم
له النجاح وبناء امل�ستقبل الوظيفي ،فقد كان
رئي�س ًا ملجل�س القوى العاملة الذي مت اإن�ساوؤه يف
عام ه� ،حيث �ساهم بجهود كبرية يف و�سع
تنظيمات هامة على �سعيد قطاع العمل ،و�سعودة
هذا القطاع مبا يتفق مع توجهات الدولة الرامية
اإىل توفري فر�س عمل لل�سباب ال�سعودي الذين
تتزايد اأعدادهم يوما بعد اآخر.
ور�سم االأم��ري نايف بن عبدالعزيز ال�سيا�سات
االإ�سرتاتيجية نحو توظيف ال�سباب ال�سعودي يف
القطاع اخلا�س ومتكني ال�سباب ال�سعودي من
امتالك املهارات العملية املطلوبة ل�سوق العمل
حتقيقا لل�سعودة ع��رب �سندوق تنمية امل��وارد
الب�سرية ال��ذي يراأ�س جمل�س اإدارت��ه ،من واقع
حر�سه على درا�سة ومتابعة وتوظيف العمالة
الوطنية يف املوؤ�س�سات اخلا�سة والتخطيط للقوى
العاملة وتنميتها وتدريبها لتحقيق االأهداف التي
اأن�سئ من اأجلها ال�سندوق.
واتخذ جمل�س القوى العاملة بتوجيهات �سموه
ع��دد ًا من القرارات يف هذا ال�سدد من اأهمها
اإقرار تطوير عدد من املعاهد التدريبية التابعة
لالأجهزة احلكومية ،واإن�ساء كليات تقنية ومهنية
ج��دي��دة ،وت�سجيع القطاع االأه�ل��ي على افتتاح
معاهد وم��راك��ز لتدريب امل��واط�ن��ني ،واملوافقة
على افتتاح مكاتب اأهلية للم�ساعدة يف توظيف
العمالة الوطنية يف القطاع االأهلي.
وو�سع املجل�س دليل الت�سنيف والتو�سيف املهني
ال�سعودي الذي يتلم�س م�سكالت توظيف العمالة
الوطنية يف ال�ق�ط��اع االأه �ل��ي ،واإق��ام��ة ن��دوات
ولقاءات تعالج م�سكالت العمالة الوطنية ،وتوفري
املعلومات عن القوى العاملة ،وو�سع بع�س قواعد
واأنظمة املعلومات ،والعمل على ترتيب �سيا�سات
اال�ستقدام.
وكان �سمو االأمري نايف يوؤمن باأن ال�سعودة من
اأهم الق�سايا الوطنية املحورية التي حتتل قمة
االأولويات يف اأعمال جمل�س القوى العاملة ،ملا لها
من تاأثريات وانعكا�سات يف جممل ق�سايا التنمية
االقت�سادية ،واالجتماعية يف اململكة ،وما لها من

عالقة مبا�سرة باملواطن ال�سعودي التي تتجه كل
جمهودات التنمية خلدمته ،وحتقيق الرفاهية،
واحلياة الكرية له.
وكانت للجهود الكبرية التي بذلها �ساحب ال�سمو
امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز واهتمامات
�سموه الر�سمية وال�سخ�سية بق�سايا تنمية القوى
العاملة ،والتوظيف اآث��ار اإيجابية وا�سحة يف
دفع وحتريك عملية ال�سعودة ،واإعطائها اأبعاد ًا
عملية مهمة اإ�سافة حلر�سه –رحمه اهلل على
زي��ادة اإ�سهام امل��راأة ال�سعودية يف �سوق العمل
وتنمية املجتمع ،وب�سرورة تو�سيع نطاق عملها

يف خمتلف امل �ج��االت ال�ت��ي تتفق م��ع قدراتها،
وطبيعتها ،وتاأهيلها ،مبا ال يتعار�س مع ثوابت،
وقيم املجتمع الدينية واالأخالقية ،والثقافية.
كما �ساعف �سموه اهتمامه بتطوير القوى العاملة
بتاأ�سي�س �سندوق تنمية امل��وارد الب�سرية الذي
اأق��ره جمل�س ال��وزراء لتمكني املواطن ال�سعودي
م��ن ام�ت��الك امل �ه��ارات العملية املطلوبة ل�سوق
العمل ولتحقيق ال�سعودة ،حيث يقوم ال�سندوق
بتقدمي االإعانات من اأجل تاأهيل القوى العاملة
الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع اخلا�س
وحتمل ن�سبة من راتب املوظف يف هذه املن�ساآت

بالتن�سيق مع ال�سندوق على اأن يدفع �ساحب
العمل الن�سبة املتبقية من الراتب.
كما تبنى �سموه يف هذا ال�سدد جائزة االأمري
ن��اي��ف لل�سعودة ،وه��ي ج��ائ��زة لتحفيز وتثمني
وتعظيم وتقدير دور من�ساآت القطاع اخلا�س،
التي حققت متيزا يف جم��ال ال�سعودة ما جعل
منها من�ساآت رائدة يف هذا املجال ،مما ج�سد ما
يوليه �سموه على امل�ستويني الر�سمي وال�سخ�سي
م��ن اه�ت�م��ام ك�ب��ري وم�ت��اب�ع��ة م�ستمرة ل��زي��ادة
ا�سهام الكوادر الوطنية يف دفع م�سرية التنمية
وم�ساركتها الفعالة يف العملية االإنتاجية.

أﻗﻮال ﻟﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ..ﺧﻠﺪﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
لـقــد رحــل الأم ــري نــايــف ولـكــن الـتــاريــ لن
ين�شى مــا �ـشــد بــه فقيد اململكة والأمـتــني
ال ـعــرب ـيــة والإ� ـشــالم ـيــة م ــن ك ـل ـمــات لقيت
طريقها للدخول اإ قلب كل اإن�شان وعلقت
يف بال كل متعلم ومقف ومفكر حيث نر�شد
لكم بعض من اأقواله يرحمه اهلل:
• املواطن رجل االأمن االأول.
• ال تنمية بال اأمن وا�ستقرار ،وال اأمن بال
عدل وم�ساواة.
• ن�ح��ن م�ستهدفون يف عقيدتنا ،نحن
م�ستهدفون يف وطننا.
• علماءنا االأجالء ،وطلبة علمنا ،ودعاتنا،
واالآمرين باملعروف والناهني عن املنكر،
وخطباء م�ساجدنا ..دافعوا عن دينكم،
قبل كل �سيء دافعوا عن وطنكم ،دافعوا
ع��ن اأب �ن��ائ �ك��م ،وداف� �ع ��وا ع��ن االأج �ي��ال
القادمة.
• الذين ينادون بحرية امل��راأة ،ال يريدون
حريتها ،بل يريدون حرية الو�سول اإليها.
• اإن من يريد اأن يعبث باأمن اململكة عليه
اأن يفكر مرات وم��رات اأن هناك رجاال

قادرين مبا فيهم من ايان ومبا فيهم
من �سجاعة ومبا فيهم من تفان واإقدام
يف �سبيل اهلل و�سبيل الوطن.
• وطن حكم �سرع اهلل يف منهجه واختار
كتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه
و�سلم د�ستورا يحكم القول والفعل.
• اإن بالدكم ..هذا الوطن الطاهر ..اأ�س�س
كل �سوؤونه دون ا�ستثناء على ما توجبه
ال�سريعة االإ�سالمية ال�سمحة وتقت�سيه
�سنة ال��ر� �س��ول �سلى اهلل عليه و�سلم
وقامت باإعتزاز مبحاربة الظلم واجلهل
والفقر واأجنزت ما توؤكده ال�سواهد فعال
يف خمتلف مكونات االأمة التي اأ�سبحت
اململكة يف مكانة امل�ساهاة على م�ستوى
غريها من االأ.
• اإنكم اأيها ال�سباب عماد امل�ستقبل وركائز
ال ��وط ��ن؛ ف��اج �ع �ل��وا االع� �ت ��دال خلقكم
وال��و��س�ط�ي��ة فعلكم ح�ت��ى ت �ك��ون��وا غ��د ًا
عنا�سر فاعلة يف بناء وطنكم وم�سرية
نه�سة مباركة اإن �ساء اهلل.
11
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ذﻛﺮى ﻋﻄﺮه ﺧﻠﺪﻫﺎ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ -رﺣﻤﻪ ا¶ -ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻳﻮم اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﺎم 1423ﻫـ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

خم�شة ع�شر عاماً مشت على الرعاية الكرمية واأو�سح  يرحمه اهلل  اأن املقومات االأ�سا�سية
ل ـ� ـشــاحــب ال ـ� ـش ـمــو امل ـل ـكــي الأمـ ـ ــري ن ــاي ــف بــن لنجاح فعاليات "يوم املهنة" ط��وال ال�سنوات
عبدالعزيز – رحـمــه اهلل -حينما كــان ويــراً ال�سابقة ،القت اهتمام ًا ورعاية �ساحب ال�سمو
للداخلية ورئي�ض ل�ض القوى العاملة ،ليوم امللكي االأم ��ري ن��اي��ف ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ،بدعمه
املهنة الــذي نظمته جامعة املـلــك عبدالعزيز وتوجيهيه ومتابعته امل�ستمرة ،التي �ساهمت
ب ـجــدة مــا بــني  2رجــب وح ـتــى � 3ـشـعـبــان من يف حتقيق الفعاليات االأه ��داف ال�سامية التي
العام 1423هـ ،ت �شعار نحن نق يف كوادرنا و�سعتها اجلامعة لال�سطالع بدورها يف توظيف
الوطنية
ال�سباب ال�سعودي يف القطاعني العام واخلا�س.
ع ـنــد الـ ـع ــودة "للرنامة التوثيقية" لتلك ﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
املرحلة الهامة يف م�شار فعاليات "يوم املهنة"،
عــرب حينها مــديــر اجلــامـعــة الأ�ـشـبــق الأ�ـشـتــاذ وق��ال يف تلك املنا�سبة وكيل اجلامعة يف تلك
الدكتور غــاى بن عبيد مدنى -يرحمه اهلل -الفرتة "معايل املدير حالي ًا" االأ�ستاذ الدكتور
عن �شعادته ومن�شوبى اجلامعة برعاية �شمو عبدالرحمن ب��ن عبيد ال�ي��وب��ى" :اإن اجلامعة
الأم ــري نــايــف بــن عـبــدالـعــزيــز لن�شاطات تلك ي�سعدها اأن حتتفل بن�ساطات يوم املهنة ادراكا
منها بعظم امل�سوؤولية جت��اه اأبنائها الطالب
الفعالية
والعمل على تاأهيلهم علميا وعمليا ومناق�سة
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ )ﻳﺮﺣﻤﻪ ا¶(
ق�ساياهم الوظيفية لتنري لهم الطريق وت�سع
وقال االأ�ستاذ الدكتور مدين يرحمه اهلل " :اإن اأقدامهم على اأعتاب احلياة العملية ال�سليمة
رعاية �سموه تاأتى يف اإطار اهتمامه ،ودعم ر�سالة م��ن خ��الل ه��ذه الن�ساطات ومنحهم الفر�سة
اجلامعة ودوره��ا يف خدمة املجتمع واهتمامه لاللتقاء برجال االأعمال للتعرف على متطلبات
بالطالب والعمل على تاأهيلهم علمي ًا وعمليا �سوق العمل وتعريف اأ�سحاب املوؤ�س�سات على
خمرجات التعليم من الطالب والتخ�س�سات
ومناق�سة ق�ساياهم الوظيفية".
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التى تقدمها لهم الكليات العلمية والنظرية".
وعد اليوبى رعاية �سمو وزير الداخلية لن�ساطات
يوم املهنة تاأكيد ًا على االهتمام وحر�س القيادة
الر�سيدة على اأبناء هذا الوطن املعطاء يف �سبيل
خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط �ن��ني ،واأك ��د اأن ك��ل هذه
املعطيات ت�سري اإىل غد م�سرق ب�اإذن اهلل يف
اأن تفتح امل�سانع واملوؤ�س�سات الوطنية اأبوابها
اأم��ام اخلريجني لتوظيف ال�سباب ال�سعودي،
بعد اأن اأ�سبحوا موؤهلني علمي ًا وعملي ًا م�سلحني
ب�سالح العلم واالإيان ،مكت�سبني خربة يف جمال
تخ�س�ساتهم عن طريق التاأهيل والتدريب.
فيما قال وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي اآن ��ذاك الدكتور م�سطفى االإدري���س��ي،
اأن اجل��ام�ع��ة ي�سعدها وي�سرفها رع��اي��ة �سمو
وزي��ر الداخلية الفتتاح يوم املهنة حيث حظيت
اجل��ام �ع��ة ب��رع��اي��ة ��س�م��وه يف ��س�ي��اق اهتمامه
بالتعليم والتدريب وحر�سه على ت�سجيع ودعم
اجلامعات لتحقيق الر�سالة واالأه��داف املناطة
بها يف التدري�س والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع
واع��داد الكوادر التي حتتاج لها بالدنا الغالية
يف جم��االت التنمية االقت�سادية وال�سناعية
واالجتماعية الطموحة.

أﻣﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ

توا�سل جامعة املوؤ�س�س احتفاالتها (التاريخية)
التي يرعاها راع��ي نه�سة هذه البالد املباركة
خ ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز  حفظه اهلل  ملك احلزم والعزم.
فباالأم�س القريب رعى  حفظه اهلل  احتفالية
اجلامعة مبنا�سبة مرور  عام ًا على تاأ�سي�سها
مما يوؤكد دعمه  اأي��ده اهلل  ملحا�سن العلم
واملعرفة وتكريه العلماء واأهل العلم.
واليوم ت�سهد اجلامعة احتفا ًال مهم ًا اآخر مبعر�س
ي�سم اإجن��ازات اأم��ري القيم واالأخ��الق �ساحب
ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز  طيب
اهلل ثراه  والذي اأم�سى عمره يف خدمة دينه
ومليكه ووطنه واأمته معا�سد ًا وم�ساند ًا الإخوانه
ملوك اململكة اأبناء امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز 
طيب اهلل ثراه  وها نحن اليوم نتلم�س ونعي�س
تلك االإجن� ��ازات ال�ت��ي حققت على م��دار تلك
ال�سنوات مر�سخة قواعد االأمن واالأمان وال�سعادة
واالطمئنان ،فحري بنا اأن نتذكر مناقب االأمري
االإن�سان  اأمري القيم  ونقف وراء كل اإجناز
قدمه لهذا الوطن ،والذي �سيتم عر�سها يف هذا
املعر�س وهذه الفعالية الرائدة مب�سيئة اهلل.
وي�ستمر البناء خلري خلف اأمرينا وويل عهدنا
حممد بن نايف  حفظه اهلل  وال��ذي تخرج
وت��درج يف مدر�سة نايف بن عبدالعزيز فاأكمل
امل�سرية وتعهد باأن يكون �سمام االأمان بعد اهلل
لهذا البلد املبارك.
وال�ي��وم تت�سرف اجلامعة مبنح �سموه الكرمي
�سهادة الدكتوراه الفخرية يف جم��ال مكافحة
االإره��اب ملا قدمه �سموه لدينه ووطنه والعامل
اأجمع.
اأد عبداهلل بن م�شفى مهرجي
وكيل اجلامعة
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اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ـ ﻳﺮﺣﻤﻪ ا¶ ـ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ أﻋﻤﺎل ﻧﺪوة اﻻﻋﺘﺪال اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻻﻋﺘﺪال ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ـ ﻳﺮﺣﻤﻪ ا¶ ـ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺘﺸﺮف ﺑﺰﻳﺎرة
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ

اأكـ ــد �شاحـب ال�شمـو امللكـي الأمـ ــري نايـف بـن
عبـدالعزيـز ،النائـب الـــاين لرئي�ض ل�ض
الوراء ،وير الداخلية ،اأن العتدال هو منه
اململكة الــذي قامت عليه منذ تاأ�شي�شها على
يد امللك عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ و�شار عليه
اأب ـنــاوؤه الــربرة مــن بـعــده ،وذلــك خــالل رعايته
انالقة اأعمال الندوة العلمية الأو لكر�شي
الأمري خالد الفي�شل لتاأ�شيل منه العتدال
ال ـ� ـش ـعــودي  ــت عـ ـن ــوان "منه العـ ـت ــدال
ال�شعودي الأ�ش�ض واملنلقات" ،والتي نظمتها
اجلامعة ركز امللك في�شل للموؤمترات
وقال � يرحمه اهلل � :اإنه ملن دواع��ي �سروري اأن
اأكون بينكم يف هذا اجلمع العلمي املبارك الذي
يناق�س منهج االعتدال ال�سعودي من حيث االأ�س�س
التي قام عليها واملرتكزات التي �سار فيها واأقدر
كل التقدير تبني �سمو االأمري خالد الفي�سل لهذا
الكر�سي ودعمه لن�ساطاته العلمية والثقافية
والتوعوية ،واأرج��و للم�ساركني يف فعاليات هذه
الندوة العلمية عن منهج االعتدال ال�سعودي كل
التوفيق وال�سداد واخلروج بتو�سيات علمية تعزز
منهج االعتدال يف فكر املجتمع ال�سعودي ،كما
اأثمن جلامعة امللك عبدالعزيز دورها الرائد يف
ن�سر ثقافة االعتدال يف جمتمعنا ال�سعودي وهو
اأم��ر لي�س مب�ستغرب على جامعة املوؤ�س�س التي
متيزت يف جوانب علمية وعملية كثرية ا�ستطاعت

من خاللها اأن ت�سهم بفعالية يف م�سرية التعليم
العايل يف اململكة ،واأرج��و اأن حتقق هذه الندوة
العلمية اأهدافها التي و�سعت لها.
وبني اإن االعتدال هو منهجنا الذي قامت عليه
مرتكزاتنا ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية
واالجتماعية ،وهو منهج اإ�سالمي م�سدره كتاب
اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم ،اململكة
تتعامل مع ق�ساياها يف الداخل واخلارج مبنهج
معتدل بعيد عن الغلو .ف��االإره��اب ال��ذي اأ�سر
ببالدنا وفقدنا ب�سببه بع�س ًا من اأبنائنا كان
تعاملنا معه مبنهج معتدل متثل يف منا�سحة
معتنقي الفكر املتطرف وحم��اول��ة رده��م اإىل
�سوابهم ونهج وطنهم املعتدل ،وهو االأمر الذي
اأ��س�ه��م وهلل احل�م��د يف التخفيف م��ن اأ� �س��رار
االإرهاب واخل�سائر يف االأرواح واملمتلكات.
واأف��اد اإن االع�ت��دال يف الفكر وال�سلوك مطلب
ديني ن�س عليه املوىل عز وجل يف حمكم اآيات
القراآن وقال :وكذلك جعلناكم اأمة و�سط ًا،
وهو مطلب ح�ساري لتعاي�س ال�سعوب وحتالف
االأ مل�سلحة الب�سرية ون�سر ال�سالم يف ربوع
ال�ع��امل .واأن�ت��م اإخ��واين اأع�ساء هيئة التدري�س
عليكم م�سوؤولية ملقاة على عاتقكم لتعليم اأبنائنا
القيم الفا�سلة التي تدعو اإىل الت�سامح والتحلي
بروح االعتدال.

وخاطب الطالب احل�سور قائ ًال :واأنتم اأبنائي
الطالب وبناتي الطالبات ال بد اأنكم قد تلقيتم
تربية �ساحلة يف حميط اأ�سركم تلك الرتبية
التي تقوم على مبادئ ال�سريعة ال�سمحة .فعليكم
اأبنائي اكت�ساب اخللق الفا�سل واخللق القومي
ال��ذي ي�ستمل على االع�ت��دال والتو�سط يف بناء
فكركم وت�سييد عقولكم وترجمة ذلك اإىل واقع
ملمو�س يف تعاملكم مع كل �سوؤونكم اليومية.
واأ�ساف اإنكم اأيها ال�سباب عماد امل�ستقبل وركائز
ال��وط��ن؛ فاجعلوا االع�ت��دال خلقكم والو�سطية
فعلكم حتى تكونوا غ��د ًا عنا�سر فاعلة يف بناء
وطنكم وم�سرية نه�سة مباركة اإن �ساء اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عقب لك مت االإع��الن عن تبني �سموه لكر�سي
بحثي حتت عنوان (كر�سي االأم��ري نايف للقيم
االأخالقية) ،بجامعة امللك عبدالعزيز ،بهدف
التعريف باأهمية القيم االأخالقية واحل��ث على
التم�سك بها ون�سرها بني اأفراد املجتمع.
ثم ت�سلم رحمه اهلل من مدير اجلامعة �سل�سلة من
اإ�سدارات كر�سي االأمري خالد الفي�سل لتاأ�سيل
منهج االعتدال ال�سعودي كما ت�سلم من مدير
اجلامعة هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

اجلامعة حتظى بزيارة مباركة ورعاية كرية
من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز  حفظه اهلل  وهي الزيارة الثانية
خل��ادم احل��رم��ني ال�سريفني جلامعة املوؤ�س�س
خ��الل ع��ام ،لتت�سرف ثانية برعايته الكرية
وافتتاحه حلد تاريخي يوؤ�سل للقيم االأخالقية
يف جمتمعنا ال�سعودي ،ويربز تلك القيم الناب�سة
باالإيان والوفاء من خالل موؤ�س�ساته العلمية
والرتبوية واالإعالمية لتظل �سعلة ناب�سة يف قلوب
االأجيال ي�ستلهمون منها قيم التجارب ال�سابقة
لنماذج وطنية �سادقة و�سعت ب�سماتها يف
تاريخ اأمتنا النا�سع ،والذي ن�ستعر�س فيه بع�س
�سفحاته من خالل معر�س وندوة (نايف القيم)
الذي ينظمه كر�سي االأمري نايف بن عبد العزيز
للقيم االأخالقية.
واجلامعة ك�سرح تعليمي وتربوي تهتم باإبراز تلك
القيم االأخالقية لرجال كان لهم االأثر الوا�سح
يف تاريخ بالدنا العزيزة ،حتملوا م�سوؤولياتهم
بتجرد واإخال�س وبذلوا النف�س والنفي�س من اأجل
اأمنها وا�ستقرارها وتطورها وازدهارها ،وعملوا
ب�سرب وثبات يف مواقع م�سوؤولياتهم ليحققوا
االأم��ن الذي هو مرتكز كل نه�سة وتطور ،وكان
االأمري نايف بن عبدالعزيز رحمة اهلل عليه
اأح��د اأب��رز تلك ال��رم��وز الوطنية التي ج�سدت
م�سرية طويلة من البذل والعطاء من اأجل بناء
نه�سة �ساملة يف بالدنا تقوم دعائمها على اأ�س�س
م��ن التخطيط ال�سليم وب�سط ال�ع��دل واالأم��ن
ال�سامل يف رب��وع مملكتنا احلبيبة .واجلامعة
وهي حتتفل بهذه املنا�سبة على مدى اأ�سبوع تقلب
يف �سفحات �سرية الراحل وتطلع على مواقفه
القيادية وال�سيا�سية واالإن�سانية لتربز مناذج من
القيم االأخالقية التي ات�سمت باحلكمة وال�سرب
وال��وف��اء يف �سخ�سيته القيادية ال�ف��ذة ،وتبني
معامل وا�سحة الأجيالنا جتعلهم يتمثلون قيم
القدوة يف ال�سرب واملثابرة و�سحذ الهمم لبلو
اأهدافهم وحتقيق طموحاتهم موا�سلة مل�سرية
اخلري القا�سدة اإىل رفعة الوطن وخري املواطنني
بقيادة مليكنا املحبوب حفظه اهلل.
وبهذه املنا�سبة العظيمة اأت�سرف بالرفع ملقام
خ ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل ول�سمو ويل عهده
االأم��ني �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري حممد بن
ن��اي��ف ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ح�ف�ظ��ه اهلل ،ول��ويل
ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري حممد
بن �سلمان حفظه اهلل وحلكومتنا الر�سيدة
وللمواطنني االأوف��ي��اء باأ�سمى اآي ��ات التهاين
والتربيكات �سائلني املوىل عز وجل اأن يبارك يف
�سعى مليكنا املحبوب وحكومته الر�سيدة لتحقيق
كل ما ي�سبون اإليه لرفعة �ساأن البالد وحتقيق
اخلري ملواطنيهم ،واأ�ساأله تعاىل اأن يجنب بالدنا
كيد املرتب�سني ،واأن يع��يد علينا اأم�ث��ال هذه
املنا�سبات الوطنية الطيبة وبالدنا تنعم باالأمن
واال�ستقرار والرقي واالزدهار.
اأد عبد اهلل بن مفر الذيابي
وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
"ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ارﻫﺎب"

منحت جامعة امللك عبدالعزيز �ساحب ال�سمو
امللكي االأم��ري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة � حفظه اهلل � درج��ة ال��دك�ت��وراه
الفخرية يف جم��ال (مكافحة االإره ��اب)
ا� �س �ت �ن��اد ًا اإىل ال �ف �ق��رة ( )م��ن امل ��ادة
( )من نظام جمل�س التعليم العايل
واجلامعات ولوائحها نظري جهوده 
اأي ��ده اهلل  يف �سبيل تعزيز االأم��ن
واال�ستقرار.
واأو�� �س ��ح م �ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة
االأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي اأن منح �ساحب
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة � حفظه اهلل � درج��ة
الدكتوراه الفخرية من اجلامعة اإمنا هو تقدير
املجتمع العلمي جلهوده � اأيده اهلل � يف مكافحة

االإره ��اب والفكر ال�سال بطرق وا�سرتاتيجية
م��درو��س��ة جعلت املجتمع ي�سيد بها ويتخذها
نربا�سا ملكافحة اأفكار تلك الفئة ال�سالة ،عو�س ًا
عما يتمتع به �سموه من ح�س اأمني رفيع واإدارة
نافذة حققت لهذا الوطن االأمن والرخاء.

وقال معاليه " :اإن �سموه حمب للخري �سباق اإىل
تقدمي الدعم وامل�ساندة لكل احلاالت االإن�سانية،
ويف مقدمتها اأ�سر �سهداء الواجب من الع�سكرين
وم�ن���س��وب��ي االأج��ه��زة االأم �ن �ي��ة ،وال��ذي��ن طاملا
اأحاطهم برعايته ودعمه ووجه بتقدمي الرعاية
ال�سحية للمر�سى وامل���س��اب��ني منهم داخ��ل
وخ��ارج اململكة باالإ�سافة اإىل مبادرته لدعم
الكثري م��ن االأن�سطة اخل��ريي��ة واالجتماعية
واالإن�سانية.
واأف ��اد معاليه اأن ل�سموه ال�ك��رمي خ��ربات
م�ت�ع��ددة يف حف االأم ��ن واالأم� ��ان داخ��ل
امل �م �ل �ك��ة وت��ط��وي��ر ال � �ق� ��درات االأم �ن �ي��ة
واال�ستخباراتية حيث توىل منا�سب ومهام
عدة ،واأ�سرف على تنفيذ خطط وا�سرتاتيجيات
مكافحة االإره��اب ومواجهة اأعماله بكل عزية
واق �ت��دار ،وح�ق��ق ب��ذل��ك جن��اح� ًا حظي بتقدير
اجلميع حملي ًا ،واإقليمي ًا ،وعاملي ًا.

اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ اﻣﺘﺪاد ﻟﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻓﻲ اﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻔﻜﺮ

اكت�سب من وال��ده وم��ن بيئة احلكم وال�سيا�سة
امل��زي��د م��ن اخل� ��ربات ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالإداري� � ��ة
واالت�سالية ،كما اأك�سبه ذل��ك معرفة متعمقة
بال�ساأن العام والتوا�سل مع املواطنني ورج��ال
الفكر وال�سيا�سة والدبلوما�سية ال��ذي��ن كانوا
يلتقون ب��وال��ده االأم��ري نايف بن عبدالعزيز يف
جمال�سه ال�ع��ام��ة واخل��ا� �س��ة ،وخ ��الل زي��ارات��ه
اخلارجية ملختلف دول العامل.
ﻣﻨﺎﺻﺐ وأﻋﻤﺎل وﻣﻬﺎم اﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ
�سدر اأم��ر ملكي بتعيني �سموه م�ساعدا لوزير
الداخلية باملرتبة امل�م�ت��ازة وذل��ك بتاريخ 
حمرم  ه� املوافق  مايو  م.
�سدر اأم��ر ملكي بتعيني �سموه م�ساعدا لوزير
الداخلية مبرتبة وزي��ر وذل��ك بتاريخ  جمادى
االآخرة  ه� املوافق  يوليو  م
�سدر اأم��ر ملكي بتعيني �سموه وزي��را للداخلية
وذلك بتاريخ  ذو احلجة  ه� ،املوافق 
نوفمرب  م.
�سدر االأم��ر امللكي ال�ك��رمي رق��م اأ بتاريخ
ه� بتعيني �سموه وليا لويل العهد نائبا
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا للداخلية.
�سدر االأم��ر امللكي الكرمي رق��م اأ وتاريخ
 رجب ه� بتعيني �سموه وليا للعهد نائبا
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��را للداخلية ورئي�سا
ملجل�س ال�سوؤون ال�سيا�سية واالأمنية.
قلده خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن
عبدالعزيز اآل �سعود � يرحمه اهلل � و�ساح امللك
في�سل تقديرا ملا قام به �سموه من تخطيط متقن
واإدارة ناجحة لعملية اقتحام الطائرة الرو�سية
املختطفة يف مطار االأمري حممد بن عبدالعزيز
باملدينة امل�ن��ورة واإن �ق��اذ ركابها وذل��ك بتاريخ
ه� املوافق م.
قلده خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز اآل �سعود � يرحمه اهلل � و�ساح امللك
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عبدالعزيز من الطبقة االأوىل تقديرا ملا اأظهره
�سموه م��ن متيز يف جم��ال عمله وذل��ك بتاريخ
ه� املوافق م.
عني �سموه ع�سو ًا يف هيئة البيعة.
عني �سموه ع�سوا يف الهيئة الوطنية ملكافحة
املخدرات امل�سكلة بالقرار الوزاري رقم  يف
ه� املوافق م.
�سدر االأم��ر امللكي الكرمي بتعيني �سموه ع�سوا
يف اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�سادي بتاريخ
ه� املوافق م.
ن��ائ��ب رئي�س الهيئة العليا جل��ائ��زة ن��اي��ف بن
عبدالعزيز اآل �سعود العاملية لل�سنة النبوية
والدرا�سات االإ�سالمية املعا�سرة.
الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء الداخلية العرب.
الرئي�س الفخري ورئي�س جمل�س اإدارة جامعة
نايف العربية للعلوم االأمنية.
رئي�س جلنة احلج العليا.

رئي�س الهيئة العليا لالأمن ال�سناعي.
رئي�س املجل�س االأعلى للدفاع املدين.
الرئي�س الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
الرئي�س الفخري للجنة الوطنية ال�سعودية لرعاية
ال�سجناء واملفرج عنهم واأ�سرهم (تراحم).
رئي�س املجل�س االأعلى لكلية امللك فهد االأمنية.
رئي�س اأمناء جمل�س �سندوق ال�سهداء وامل�سابني
واالأ�سرى واملفقودين.
ال��راع��ي ل�ك��ر��س��ي حم�م��د ب��ن ن��اي��ف لل�سالمة
املرورية.
اأن�ساأ مركز االأمري حممد بن نايف للمنا�سحة.
اأ�سرف �سموه على العديد من اللجان واحلمالت
االإغاثية ال�سعودية مل�ساعدة ال�سعوب املت�سررة
يف فل�سطني ،وال�سومال ،و�سورية ،و�سرق اآ�سيا،
واأفغان�ستان ،وباك�ستان ،ولبنان.

اأ�سرف �سموه على تنفيذ خطط واإ�سرتاتيجيات
مكافحة االإره��اب ومواجهة اأعماله بكل عزية
واق��ت��دار وح �ق��ق ب��ذل��ك جن��اح��ا ح�ظ��ي بتقدير
اجلميع حمليا ،واإقليميا ،وعامليا ،وق��دم �سموه
جت��رب��ة ��س�ع��ودي��ة م�ت�م�ي��زة يف جم ��ال مكافحة
االإرهاب اأفادت منها دول عاملية عديدة.
تعر�س �سموه يف مواجهاته احلازمة لالأعمال
االإرهابية اإىل حماوالت اغتيال عديدة من قبل
التنظيمات االإرهابية ،وجنا منها �سموه بف�سل
اهلل وتوفيقه.
�سارك �سموه يف موؤمترات ولقاءات اأمنية عديدة
خ��ارج اململكة ،كما ق��ام بالعديد من الزيارات
الر�سمية لعدد من ال��دول يف مهمات ذات �سلة
بال�سوؤون االأمنية ومكافحة االإرهاب.
ق ��اد � �س �م��وه ع�م�ل�ي��ة ت �ط��وي��ر وحت��دي��ث �ساملة
لقطاعات وزارة الداخلية وفق متطلبات العمل
االأم�ن��ي وتعزيز ق��درات االأج�ه��زة االأمنية ورفع
كفاءة عملها.
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ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ "ﺟﻮرج ﺗﻴﻨﺖ" ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري حممد بن
ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ميدالية جورج
تينت التي تقدمها وكالة اال�ستخبارات املركزية
االأمريكية للعمل اال�ستخباراتي املميز يف جمال
مكافحة االإره��اب ،ونظري اإ�سهامات �سموه غري
املحدودة لتحقيق االأمن وال�سلم الدوليني.
وق��ام بت�سليم امليدالية ل�سمو ويل العهد مدي ُر
وكالة اال�ستخبارات االأمريكية مايكل بومبيو
عقب ا�ستقباله له يف الريا�س ،بح�سور �ساحب
ال���س�م��و امل�ل�ك��ي االأم� ��ري حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان بن

عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
واأع ��رب �سمو ويل العهد يف ت�سريح �سحفي
عقب ا�ستالمه امل�ي��دال�ي��ة ع��ن ت�ق��دي��ره لوكالة
اال�ستخبارات املركزية االأمريكية على تكريه،
موؤكد ًا اأن هذه امليدالية ثمرة جلهود وتوجيهات
ق ��ادة اململكة وع �ل��ى راأ� �س �ه��م خ ��ادم احل��رم��ني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود
رع ��اه اهلل و��س�ج��اع��ة رج ��ال االأم ��ن وت�ع��اون
املجتمع بكل اأطيافه يف حماربة االإرهاب.

اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﻗﺎﻫﺮ ارﻫﺎب ..وﻣﻄﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﺘﻄﺮف أﻣﻨﻴ £وﻓﻜﺮﻳ£
قرر الرئي�س االمريكي دونالد ترامب موؤخر ًا منع
رعايا �سبع دول من الدخول اإىل اأمريكا وهي اأيران
وال�ع��راق و�سوريا وليبيا وال�سودان وال�سومال
واليمن ،وقد �سدر هذا القرار من البيت االأبي�س
ب�سبب ارتبا تلك ال��دول ب��االإره��اب ،وعندما
ُ�سئل املتحد با�سم البيت االأبي�س عن ال�سبب يف
ا�ستثناء املواطنني ال�سعوديني من قرار منع دخول
اأمريكا ،اأجاب قائ ًال باأن اململكة تُعد اأحد اأبرز
الدول يف مكافحة االرهاب وذلك للدور االأمني
واال�ستخباراتي املتميز للمملكة يف �سبيل حتقيق
ذلك.
بعد ذلك باأيام قليلة ،ق��ررت الواليات املتحدة
منح االأم��ري حممد ب��ن نايف ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ميدالية
"جورج تينت" ال�ت��ي تقدمها اال�ستخبارات
االأمريكية لالأعمال اال�ستخبارية املتميزة الأجهزة
اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�سعودية ،يف جم��ال مكافحة
االإره��اب ،ولدور �سموه يف حتقيق االأمن وال�سلم
الدوليني.
ما من �سك اأن ه��ذا االع��رتاف االمريكي لي�س
ت�ك��ري� ًا ل�سمو االأم���ري حم�م��د فح�سب ،واإمن��ا
ه��و ت�ك��رمي جلميع رج��ال حممد ب��ن ن��اي��ف من
من�سوبي االأم ��ن واال��س�ت�خ�ب��ارات ،كما اأن هذا
التكرمي ل�سموه مل ي�اأت من ف��را ،ف�سموه ومنذ
اأن مت تعيينه م�ساعد ًا لوزير الداخلية وهو ي�سري
مبلف االرهاب حمقق ًا االجنازات املتالحقة على
ال�سعيدين املحلي والدويل ،وهذا بدوره انعك�س
على خلق بيئة اقت�سادية جاذبه ملختلف انواع
اال�ستثمارات االأجنبية.
مل يقت�سر حرب �سموه على االرهاب على داخل
اململكة فقط ،واإمنا حر�س �سموه على التن�سيق
مع خمتلف ال��دول وتزويدها بكل ما يلزم من
معلومات تتطلبها عملية مكافحة االرهاب ،وهو
م��ا ك��ان حم��ل تقدير ك��ل ال ��دول ويف مقدمتها
الواليات املتحدة.
لقد تبنى �سموه الكرمي بعد اأحدا�  سبتمرب

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ا� �س��ة
�ساهمت ج�ه��ود �سموه يف
اإف�سال واإح �ب��ا عمليات
ملكافحة االره��اب وتطوير
اإره��اب �ي��ة و�سيكة يف عدة
القدرات للتعامل مع هذه
دول م��ن خ ��الل ال�ت�ع��اون
ال� �ظ ��اه ��رة وع� �ل ��ى راأ�� ��س
اال� �س �ت �خ �ب��ارات��ي ل�ت�ب��ادل
ه� ��ذه اال� �س��رتات �ي �ج �ي��ات
امل �ع �ل��وم��ات ،ح�ي��ث قامت
تطوير ال �ق��درات االأمنية
االأج �ه��زة االأمنية بتوجيه
واال� �س �ت �خ �ب��ارات �ي��ة حيث
��س��رب��ات ا�ستباقيه حيث
واج� � �ه � ��ت اجل � �م� ��اع� ��ات
مت اإف���س��ال واإح �ب��ا اأك��ر
االره��اب �ي��ة حت��دي � ًا ك�ب��ري ًا
م��ن  م��ن العمليات
م ��ن االأج � �ه� ��زة االأم �ن �ي��ة
االإرهابية.
واال� �س �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ال �ت��ي
د حممد بن عبدالعزيز ال�شال
ط� ��ورت ق��درات��ه��ا ب�سكل االأمني العام للجنة املكلفة باخت�سا�سات ك �م��ا ح��ر���س � �س �م��وه على
�سريع.
متابعة عملية جمع االأموال
جمل�س التعليم العايل
ب��ال �ط��رق غ��ري ال���س��رع�ي��ة،
وبجانب ذل��ك وج��ه �سموه
ب��اإن�����س��اء م ��رك ��ز االأم� ��ري وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ك�م��ا وج ��ه ��س�م��وه ب�اإن���س��اء
ه�ي�ئ��ة اأه �ل �ي��ة ك ��ربى جلمع
ارﻫﺎب
حممد بن نايف للمنا�سحة
ال� �ت ��ربع ��ات مت ت��وج�ي�ه�ه��ا
حيث مت تطوير ال�ق��درات
الفكرية للتعامل مع االأفكار اﻧﺸﺄ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ملكافحة االإرهاب.
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺤﺔ
امل �ن �ح��رف��ة ال� �ت ��ي ت�ت�غ��دى
وق� ��د ح��ر���س � �س �م��وه على
عليها اجلماعات املتطرفة
دوﻟﻲ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻓﻲ
ﺳﺎﻫﻢ
اإن �� �س��اء اإدارة م�ستقله يف
بغطاء فكري حيث �ساهم ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب وأﺣﺒﻂ وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة حت��ت
ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
امل ��رك ��ز ب � �اإع� ��ادة االآالف
ا�سم االأم��ن الفكري تعني
م��ن امل��وق��وف��ني اإىل ج��ادة ﺗﻌﺮض ﺳﻤﻮه ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﻣﻦ مب��واج �ه��ة ال�ف�ك��ر ال���س��ال،
ال�سواب ،كما حر�س �سموه
ه��ذا باالإ�سافة اإىل توجيه
ﺟﻬﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ع �ل��ى ت�ب�ن��ي اإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة
��س�م��وه ب�ت�ط��وي��ر املنظومة
مكافحة االإرهاب من خالل
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول
االأمنية ب�سكل كبري ملواجهة
جتفيف منابعه والت�سدي
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟÎرﻫﺎب
خ �ط��ر االإره� � ��اب ب �اأح��د
للفكر ال�سال ،اإ�سافة اإىل
ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات االأم� �ن� �ي ��ة،
ﺗﻢ إﺣﺒﺎط أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٩٥ﻣﻦ
ذل��ك ،فقد �ساهمت جهود
اإ��س��اف��ة اإىل تطوير العمل
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ
�سموه يف اإح�ب��ا عمليات
اال��س�ت�خ�ب��ارات��ي م��ن خالل
اره��اب�ي��ه ك�ب��ريه يف اأرج��اء
ت �� �س��ري��ع وت � ��رية ال �ت �ع��اون
م�ت�ع��دده م��ن ال �ع��امل ،حيث ح��ر���س �سموه على م��ع ك��اف��ة ال ��دول ال�سديقة ل�ت�ب��ادل املعلومات
توقيع العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اال�ستخبارية الإف�سال العمليات االإرهابية والقب�س
ملحاربة االرهاب.
على املطلوبني.
كما �ساهمت ج�ه��ود �سموه يف م �ب��ادرة اململكة ونظر ًا جلهود �سموه يف جمال حماربة االإرهاب،
لتاأ�سي�س م��رك��ز دويل ل �ل��درا� �س��ات ومكافحة فقد تعر�س لالغتيال مرتني االأوىل مبحاولة
االإرهاب وقامت اململكة بتمويل هذا املركز ،كما تفجري �سيارة قرب وزارة الداخلية ،والثانية عند

قيام مطلوب اأمني بتفجري نف�سه اأمام �سموه يف
مكتبه يف جدة.
اإن مما ييز تلك اجلهود اجلبارة التي يقودها
حممد بن نايف ورجاله االأبطال يف الق�ساء على
االإره ��اب ه��و اأن االإره��اب�ي��ني واملجرمني لي�سوا
معروفني ولي�سوا وا�سحي امل�ع��امل ،حتى يكن
ال�سيطرة والق�ساء عليهم ،فهم لي�سوا اأجانب
اأو م��ن ف�ئ��ه حم ��دده ح�ت��ى ي�ك��ن حما�سرتهم
والق�ساء عليهم .واإمنا هم ولالأ�سف ال�سديد منا
وفينا ،نعم اإن غالبيتهم بكل اأ�سف من اأبناء هذا
البلد ،ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن الواليات املتحدة
ومعها الكثري من الدول ا�ستغرقت �سنوات طويلة
يف الق�ساء على بن الدن يف افغان�ستان ،اأو على
ال��زرق��اوي يف ال �ع��راق ،اأم��ا لدينا فقد متكنت
اأجهزتنا االأمنية بتوفيق من اهلل من ال�سيطرة
والق�ساء على تلك الفئات االإرهابية غام�سة
املعامل.
كما اأن مما ييز اأجهزتنا االأمنية بقيادة حممد
بن نايف يف الق�ساء على تلك ال�سبكات واخلاليا
االإرهابية اأنها مل تكن حم�سورة يف منطقة اأو
حمافظة حم ��ددة ،فاململكة تتكون م��ن ثال
ع�سرة منطقة ومئات املدن واملحافظات والهجر،
علم ًا ب��اأن بع�س امل�ن��اط��ق يف اململكة ت�ف��وق يف
حجمها وتعدد �سكانها بع�س الدول املجاورة ،ومل
يثن كل هذه رجال حممد بن نايف من ال�سيطرة
على كافة االأحدا االإرهابية.
ختام ًا ،اإزاء تلك اجلهود اجل�ب��ارة التي يقوم
بها اأمري االأمن وقاهر االإرهاب حممد بن نايف
ورج��ال��ه االأب �ط��ال من�سوبو القطاعات االأمنية
واال�ستخباراتية املختلفة يف الت�سدي لالإرهاب،
ال منلك اإال اأن ن�سجل وقفة تقدير واحرتام لهم
جميع ًا ،كيف ال وقد اأ�سهمت تلك اجلهود يف اأن
تتبواأ اململكة مقدمة الدول املكافحة لالإرهاب،
وما تكرمي �سمو االأمري حممد بن نايف من قبل
الواليات املتحدة االأمريكية اإال خري �ساهد على
ذلك.
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اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﱠﺮاﺳﺨﺔ اﺻﻴﻠﺔ
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟ ﱠﻨﺒﻴﻠﺔ ..واﻟﻤﺒﺎدئ ﱠ
ال اأكتم القارئ الكرمي �س َّر ًا ،اإذا قلت :اإنني مل
اأواج��ه �سعوبة يف كتابة مقال ما ،كما حد يل
مع مقايل ه��ذا ال��ذي هو بني يديكم اليوم؛ اإذ
ا�ستغرق مني االأم��ر ج�ه��د ًا و وق�ت� ًا مل يكونا يف
احل�سبان .فقد التهمت كل ما اأت�سرف باالحتفا
به يف مكتبتي املتوا�سعة مما ُك ِت َب يف توثيق �سرية
�س ِّيدي ال َّراحل الكبري البطل الفذ النبيل ،والدنا
ال�سمو امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز
�ساحب َّ
بن عبد الرحمن الفي�سل اآل �سعود ،ط َّيب اهلل
ثراه و جعل اجل َّنة مثواه.
فوجدتني اأم ��ام �سخ�سية ف� َّ�ذة ف��ري��دة ن��ادرة
نبيلة ،بقدرات ومواهب ا�ستثنائية ،اأق��رب اإىل
اخليال من احلقيقة يف تعددها و تباينها وتنوعها
واختالف م�ساربها؛ فاحرتت من اأين اأبداأ واإىل
اأي��ن يكن اأن اأنتهي؛ كما اأك��د ال�ساعر �سالمة
اجلعفري يف رثائه هذا َّ
الطود َّ
ال�سامخ:
نايف يلي راعي الو�شف حريان
من وين يبدا فيه و يو�شل لوين
كوكب �شيا�شة ي�شكن بج�شم اإن�شان
�شياه مي�شي به بعاد و قريبني
اإ َّال اإن��ه ث َّمة �سيء وحيد اأكيد ،كنت واثق ًا منه
مت��ام � ًا :مهما ب��ذل��ت اأو ب��ذل غ��ريي م��ن جهد
م�ت��وا��س��ع ،فلن ي�ستطيع اأح��دن��ا التَّعبري ع َّما
ات�سف ب��ه ال � َّراح��ل الكبري ن��اي��ف ال�ن��اي��ف من
�سفات اإن�سانية رفيعة ،و متيز به من قيم نبيلة،
والتزم به من مبادئ �سامية را�سخة اأ�سيلة طيلة
حياته ،وما حقَّقه من اإجنازات عظيمة يف �ستى
املجاالت ،تعجز عنها الع�سبة اأويل القوة من
ال� ِّرج��ال ،و بالتَّايل ما خ َّلده من ب�سمة �ستظل
را�سخة اإىل االأبد يف وجداننا ،نحن ال�سعوديني
واأُ َّمة العرب وامل�سلمني والعاملني اأجمعني ،الذين
اأده�سهم اأداء نايف؛ فناف�سونا يف ُح ِّبه واحرتامه
وتقديره؛ وافتقدوه مثلما افتقدناه ،و َّرمبا اأكر،
وبكوا رحيله معنا بالدمع ال َّثخني ،و َر َث� � ْوه مبا
ي�ستحق من عبارات �سادقة ،توؤكد مكانة ال َّرجل
الكبري ،القائد ال َّنادر الفذ الفريد ال َّنبيل يف قلب
العامل ،وجزالة عطائه ،ومدى حزن اجلميع على
غيابه املهيب .تاأكيد ًا ملا ذهب اإليه ال�ساعر د.
علي بن م�سرف ال�سهري ،يف رثائه لنايف:
اأنا ل�شت اأكتب ها هنا �شفحاته
فله من ال َّتاري خري ل�شان
هو �شاهد الأيام ينق يف غدٍ
يروي عن الإن�شان لالإن�شان
و�سحيح ،اأح�سب اأنه ال يوجد اأحد اليوم يجهل
ما تركه فينا نايف النايف من �سرية نا�سعة،
وم���س��رية م���س� ِّرف��ة ،وم��ا خ � َّل��ده م��ن جم��د تليد ؛
ال�س َّيما فيما يتعلق بت�سريح مفهوم االإره��اب ،و
اإج��راء اجلراحة ال َّالزمة يف م�سارات عديدة،
تعمل ب��ال � َّت��وازي ال�ستئ�ساله؛ و تنبيه العامل
خلطره ال َّداهم ،يف وقت كان اجلميع ،مبن فيهم
(ع ْظ َمى)ُ ،يغط يف نوم عميق،
الدّول التي ت َُ�س َّمى ُ
غارق ًا يف املوؤامرات وال َّد�سائ�س واملكر والعداوات
امل�سطنعة ،حتى وقعت الفاأ�س على ال��راأ���س،
و��س��دق حد�س نايف وا�ست�سرافه للم�ستقبل،
انطالق ًا من قراءته العميقة للواقع ،الذي يعد
ال�سمات التي ات�سف بها ،كما اأجمع
من اأب��رز ِّ
كل من ت�س َّرف مبعرفة �سم ّوه الكرمي عن قرب اأو
بالعمل معه.
فعرب االإره��اب القارات ،و انت�سر يف كل اأرج��اء
الدُّنيا ،و دخل حتى غرف نوم اأولئك الذين مل
ياأخذوا االأمر على حممل اجلد ،متوهمني اأنهم يف
ماأمن اأبدي من �سر هذه االآفة ِّ
ال�سريرة العمياء،
ال�ت��ي ا�ست�سرت ك��ال� َّن��ار يف اله�سيم ،فزلزلت
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(و ال تزر وازرة وزر
ال� �ع ��امل ،و�سغلت
اأخ� ��رى)؛ جاهلني
ال َّنا�س عن العبادة
اأو م�ت�ج��اه�ل��ني اأن
والعمل واالإجن��از،
� �س �ل��وك �ه��م ه� ��ذا،
واال� � �س � �ت � �م � �ت� ��اع
ه ��و ع �ي �ن��ه ال� َّن�ب�ت��ة
ب��احل�ي��اة ،بعد اأن
ال�سامة،
ن �� �س��رت ف��ريو���س
االأ�سا�سية َّ
ال� �ت ��ي ن �ب��ت م�ن�ه��ا
اخل�� � ��وف يف ك��ل
االإره� � ��اب وعليها
مكان ،مل يخيفها
ت�غ� َّ�ذى ،حتى ا�ستد
جت �ي �ي ����س ال��ع��امل
ع � � ��وده ،ف �اأ� �س �ب��ح
�� � �س� � � ّده � ��ا ،ومل
ي���س��ري يف ال�ع��امل
تردعها حتى (اأم
كحاطب الليل ،مبا
ال�ق�ن��اب��ل) .فندم
ي�سببه م�ث��ل ذل��ك
اأول� � �ئ � ��ك ال ��ذي ��ن
ال �� �س �ل��وك امل���س��ني
و�سعوا اأ�سابعهم
م ��ن غ �� وظ �ل��م،
يف اآذانهم لتحذير
نايف املبكر خلطر اللواء الركن م د بندر بن عبد اهلل بن تركي ال �شعود ويغر�سه يف ال ّنفو�س
من حقد دفني.
االإره��اب االأعمى،
ُّ
ة
د
�س
من
قطعوها
حتى
أناملهم
وع�سوا على ا
َّ اأجل ..كان نايف ،عليه رحمة اهلل ،وزير داخلية،
َّ
ال َّندم ،حالهم كحال الك�سعي يف ق�سته ال�سهرية ،اإ َّال اأنه كان مع هذا ،لبنة متينة اأ�سا�سية يف ت�سييد
التي اأن�سد اإثرها:
ال�سرح َّ
ال�سامخ ،و ركن ًا اأ�سي ًال يف علو بنيانه،
هذا َّ
ندمت ندامة لو اأ َّن نف�شي
و رفعة �ساأنه ،ون�سر املح َّبة بني اأه�ل��ه ،وتوثيق
ً
تاوعني اإذاً لقتلت نف�شي ُع��رى االأخ ��وة ب��ني ج��ريان��ه؛ ف�سال ع��ن حتقيق
اأمنه وا�ستقراره ومنائه ،وريادته بني االأ ،يف
َّ
تبني � شفاه الراأي مني
وال�سالم.
ِّ
ال�سيا�سة واالقت�ساد واحلرب َّ
لعمر اهلل حني ك�شرت قو�شي
اأم��ا فيما يتعلق مبهمته االأ��س��ا��س�ي��ة يف وزارة
وقد كانت نزلة املفدَّى
الداخلية ب�سبط االأم��ن وت�سيري �سوؤون احلكم
لديَّ وعند �شبياين وعر�شي امل �ح �ل��ي ،فمثلما ارت �ب �ط��ت نعمة ت��وح�ي��د �سبه
فلم اأملك غداة راأيت حو
اجلزيرة العربية وتاأ�سي�س دولتنا الفتية هذه
و�س َّنة ر�سوله
حمري الوح�ض اأن �ش َّرجت خم�شي على كتاب اهلل �سبحانه وتعاىلُ ،
�سلى اهلل عليه و �سلم ،بالقائد املوؤ�س�س الباين
ُّ
كل ال ِّنداء اإذا ناديت يذلني
اإل ال ِّنداء اإذا ناديت :يا ما امللك عبد العزيز اآل �سعود ،ارتبطت نعمة االأمن
واالأمان وحتقيق العدالة يف االأحكام ،بابنه ال َّبار
وعليه ،راأيت اأال اأحتد عن اإجنازات نايف التي ال� َّ�ذك��ي ال� َّل�م��اح ،ن��اي��ف .فما يكاد ُي� ْ�ذك��ر االأم��ن
قطع ًا يدركها كل مهتم بال�ساأن العام ،بقدر ما اأو العدل اليوم ،اإ َّال ُي ْذكر معه نايف ،مهند�س
ان�سرف للحديث عن مو�سوعة القيم ال َّنبيلة االأمن البارع ،وم�سوؤول العدل االأول ،الذي اأ�سبح
التي حتلى بها �سم ّوه الكرمي ،رحمه اهلل وغفر م�سرب املثل يف العامل مبا ُعرف عنه من اإن�سانية
ل��ه ،وع��ن تلك املبادئ َّ
ال�سامية االأ�سيلة ،التي وحكمة ،وعقل راجح وفكر متقدم ،وكفاءة غري
عا�س من اأجلها ،وبذل كل ما ا�ستطاع من �سرب ع��ادي��ة ،وق�ي��ادة ا�ستثنائية ،واإجن ��ازات توا�سع
وقدرة وقوة و�سعة حيلة ،لرت�سيخها يف وجداننا اأمامها عطاء روؤ� �س��اء دول يف كثري م��ن بلدان
اإىل االأبد.
العامل.
ف �اأق��ول�� :س�ح�ي��ح ..ك��ان ال � َّراح��ل ال�ك�ب��ري الفذ وتوؤكد حالة االأمن َّ
ال�سامل واالطمئنان واالأمان
ال � َّن��ادر االأ� �س �ي��ل ،وزي ��ر داخ �ل �ي��ة ،اإ َّال اأن ��ه ك��ان ال ��ذي ننعم ب��ه يف ب��الدن��ا م��واط�ن��ني ومقيمني
وزي��ر ًا مبوا�سفات زعيم دول��ة كبري ،وقائد اأُ َّم��ة وزائرين وحجاج ومعتمرين ،منذ بزو فجرها
فريد ،وبطل ر�سالة خالدة ج�سور ،اأدرك معنى االأول اإىل االأبد اإن �ساء اهلل ،دومنا حاجة الإعالن
اال�ستخالف يف االأر���س منذ اأن اأب�سرت عينه ط ��وارئ اأو حظر للتجوال ،كما ي�ح��د يف كل
ال َّنور ،فت�س َّبثت ه َّمته ُّ
بالريا ،وت�س َّربت نف�سه دول العامل تقريب ًا ،الأب�سط االأ�سباب اأحيان ًا ،مع
الكرية مب�ك��ارم االأخ���الق؛ وق�ب��ل ه��ذا وذاك ،موقعها االإ�سرتاتيجي يف منطقة ملتهبة ب�سبب
ت�س َّبعت روح��ه َّ
الطاهرة بال َّثقة ب��اهلل ،بعد اأن تهافت النفوذ العاملي عليها� ،سهدت اأح��داث� ًا
ً
ج�سده،
من
خلية
كل
يف
ا
عميق
تغلغل االإي��ان
ج�سيمة زل��زل��ت ع��ر���س دول ،وم � َّزق��ت اأخ��رى
التزام ًا مبنهج املوؤ�س�س الباين والد اجلميع ،امللك ل��دوي��الت ،وح� َّول��ت مواطني ثالثة كلهم جلي�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود ،و�سرطة حلف االأمن دون جدوى؛ اإ�سافة لريادة
"ط َّيب اهلل ثراه وجعل اجل َّنة مثواه"� ،سري ًا على بالدنا االقت�سادية ومكانتها االإ�سالمية ،مما
خطى االآباء الكرام واالأ�سالف العظام ،يف خدمة جعلها ه��دف� ًا لكثري م��ن اأ��س�ح��اب العقول غري
وال�سعي خلري االأمة ،ونفع ال َّنا�س من كل
ال�سوية ،الأن�ه��ا م�سدر اإ�سعاع روح��ي ،وم��ورد ًا
العقيدةَّ ،
َّ
االأعراق واالأجنا�س ،حيثما كانوا.
اأ�سا�سي ًا لطاقة ال�ع��امل ،وعليها يعول املجتمع
اأجل ..كان نايف وزير داخلية ،غري اأنه كان وزير ًا الدّويل يف حتقيق رخائه ..يوؤكد هذا كله ،اأن كل
ا�ستثنائي ًا ،لي�س كبقية وزراء داخلية العامل ،ما قيل اأو �سوف يقال يف و�سف نايف ومدر�سته
الذين مل تتجاوز م�سوؤوليتهم اأ�سوار وزارتهم ،الفريدة املتميزة ،التي اأحكمت �سبط التناغم
ال�سرطية بني احل��زم واللني ،وب��ني املواجهة واملنا�سحة،
ومل يذهب تفكريهم اأبعد من املعاجلة ُّ
والقب�سة احلديدية يف اأداء واجباتهم ،و زوار وبني املباغتة وال ّتاأين ،وبني االحتواء واملعاجلة،
ال�ساعات االأوىل من الفجر ،الذين ُي َن ِّكلون باأفراد ب�سكل مل ي�سبق له مثيل ..يوؤكد هذا ،اأن كل ما
االأ َّ� �س��رة كلهم ،ب�سبب ج��ري��رة اأح��ده��م ،مهما قيل اأو يقال يف حق هذا ال َّرجل الكبري القائد
ال�سامي اجل�سور ،نايف النايف ،يظل اأقل حتى من نزر
كانت ب�سيطة؛ متنا�سني اأو نا�سني املبداأ
االأ�سيل ،ال��ذي مل يكن يغيب مطلق ًا عن َّذهن ي�سري من كثري حقه علينا.
ال�سهم ا ُ
نايف َّ
حلر ال َّنبيل يف معاجلة اأية م�سكلة :اأجل ..كان نايف مدر�سة حقيقية مبا وهبه املوىل

�سبحانه وتعاىل من حكمة قيادية واعية ،وفرا�سة
ال تخطئ ،وذك��اء و�سرعة بديهة ،وق��درة هائلة
على العمل و�سبط النف�س ،وهيبة وهدوء ورزانة،
و�سرب مع ح��زم دون �سطط ،وحلم دون تهاون
اأو تفريط ،و�سجاعة ال تخطئها عني ،وعاطفة
ج ّيا�سة جت��اه ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج��ني؛ ب��ل حتى
امل�ساجني الذين غ َّرر بهم املجرمون؛ ف�س ًال عن
�سعة ثقافته ،وعمق وعيه ،وقدرته اال�ستثنائية
على ا�ست�سراف امل�ستقبل ،كما تقدم ،التي تظهر
من خالل و�سيته الدائمة لالإعالميني ك َّلما التقى
بهم( :ال تفكروا يف الزَّمن الذي تعي�سونه فقط،
و ال تفكروا يف ال َّلحظة ال َّراهنة ،فكروا يف ما
هو اأب�ع��د ،فكروا يف ه��ذا العامل ككل ب�سفتكم
ج��زء ًا منه)؛ اإ�سافة اإىل �سعة معرفته بالزَّمن
وحتوالته ،و ما يحدثه يف املجتمعات من تاأثري
وتغيري ،وقراءة �سحيحة للواقع ،هذا كله بجانب
ما عرف عنه من �سهامة وكرم ،ومروءة وتوا�سع،
وح�سن ا�ستماع ،واهتمام بالراأي االآخ��ر ،و�سعة
�سدر ،وحر�س على ال�ع��دل ،واح��رتام للقانون
وال ِّنظام ،وتقدير للعلم والعلماء ،و�سدق ن َّية،
و�سالمة طوية ،وحب �سادق ملواطنيه و وطنه،
واإخ��ال���س الأمته ،و والء ال نظري له لعقيدته ،و
وفاء لالإن�سانية عامة اأينما كانت؛ واإيان باهلل
وال�س ْلطة
ال حتده ح��دود ،جعله يوقن اأن القوة ُّ
وحدهما ال يحققا االأم��ن احلقيقي مهما كانا؛
بل االإي��ان وح��ده هو الكفيل بهذا ،الأن ثمرته
هي الهداية اإىل الطريق امل�ستقيم الذي يرف�س
االعتداء على ال َّنا�س ،مثلما يحر�س على امل�سالح
ورع��اي��ة املجتمع وحتقيق اخل��ريي��ة للب�سرية..
ولهذا كان يوؤكد دائم ًا اأن ما اأ�ساب اأمتنا من
�سعف وتقاع�س عن ال ِّلحاق بركب العامل يف �ستى
امليادين ،وحتلُّل اأخالقي ،وتطرف وغلو ،وف
وحمن ال اأول لها و ال اآخر ،يعود اأ�سا�س ًا لبعدها
ال�سمحة ،التي ترتكز على كتاب اهلل
عن العقيدة َّ
وال�سالم.
ال�سالة
عليه
و ُ�س َّنة ر�سوله،
َّ
ولهذا كله وغريه كثري مما ال ي�سع املجال ل�سرده
من قيم نبيلة ومبادئ �سامية اأ�سيلة ،عرف بها
ال� َّراح��ل الكبري نايف ،ح َّلق رحمه اهلل ب��وزارة
الداخلية عالي ًا ،ملفهوم اأك��ر �سمو ًال م��ن تلك
ال���س��ورة ال َّنمطية املخيفة ،التي تنح�سر يف
االأم��ن الداخلي واحلكم املحلي ،اللذان يقوما
على ال�سرامة والق�سوة فقط.
اأجل ..هكذا كان نايف ،قائد ًا حقيقي ًا ،وملك ًا غري
ُمت َّوج ،فال غرو اإذن اإن جعل من وزارة الداخلية
(اأم ال ��وزارات) فع ًال ..ال ق��و ًال .فاهتم بتمكني
املواطنني والعاملني معه من املعرفة والتعليم
وال�ت��دري��ب والتَّثقيف احلقيقي؛ ان�ط��الق� ًا من
منهجه الفكري الفريد الذي يرتكز على تر�سيخ
ال�سر
ال�سمحة ،وتقوى اهلل يف ِّ
العقيدة االإ�سالمية َّ
والعلن ،وااللتزام بثوابت االأُ َّمة وقيمها االأ�سيلة،
وت�ع��زي��ز �سعرية االأم ��ر ب��امل�ع��روف وال� َّن�ه��ي عن
املنكر ،وتاأ�سيل الو�سطية واالع�ت��دال ،وتر�سيخ
احل��وار واملنا�سحة ،وال��رف��ق يف مواجهة الغلو
والتطرف .وعزَّز هذا كله مبا اأن�ساأه من كرا�سي
علمية متخ�س�سة داخل البالد وخارجها ،ور�سد
ال�سنة ال َّنبوية َّ
ال�سريفة ،ون�سر
جوائز ق ِّيمة حلفُّ 
اأبحا ودرا��س��ات الفكر االإ�سالمي ال�سحيح،
�سعي ًا لتوطيد االأمن يف العامل .كما اهتم بتوفري
فر�س عمل الأبناء البالد من اجلن�سني ،فكان
ال�سعودة ،حرب ًا للبطالة
اأول من فكر يف م�سروع ّ
والعطالة ب��ني َّ
ال�سباب ومتكينهم م��ن التَّمتع
بحقهم يف العمل .و�سوف تظل مقولته َّ
ال�سهرية
ت ��رتدد يف �سمع ك��ل ال��وط�ن�ي��ني ال�غ�ي��وري��ن على
(ال�سعودة
م�سلحة الوطن ،حتى حتقيق حلمهَّ :
لي�ست �سعار ًا ُي��ر َّدد ،و ال جمرد لقاءات تتجدد،
و اإمنا هي م�سلحة وطنية تن�سد).
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أ�ج��ل ..قلت :لن أُ��سهب يف احلديث عن مولد
نايف امليمون يف الطايف ،و ال عن ن�ش�أته املباركة
وم��در��س��ة عبد ال�ع��زي��ز العريقة ،ال�ت��ي ت�ش َّرب
ال�سامية
فيها نايف تلك القيم ال َّنبيلة واملبادئ َّ
ال َّرا�سخة الأ�صيلة ،و ال عن املنا�صب التي تقلدها،
وامل�س�ؤوليات اجل�سيمة التي ا�ضطلع بها ،و ال عن
�إجنازاته التي ُت ْع ِجز حم�صيها ،و ال عن الأو�سمة
واجل��وائ��ز والنيا�شني ال�ت��ي ُمنحت ل��ه داخلي ًا
وحملي ًا وعاملي ًا ،فازدانت با�سمه وازدادت �شرف ًا،
و ال عن �شهادات الدكتوراه الفخرية من �أعرق
اجلامعات املحلية والعاملية يف خمتلف العلوم
واملعارف ،من القانون �إىل العلوم الأمنية وخدمة
ال�سيا�سية والأعمال الإن�سانية...
ال�س َّنة والعلوم ِّ
ُّ
�إلخ؛ و ال عن جهوده العربية والعاملية ،التي �ستظل
عالمة فارقة يف تاريخ الب�شرية على الأبد.
�أج ��ل ..قلت ل��ن �أ�سهب يف تلك اجل��وان��ب ،لأن
البحث فيها يتطلب وقت ًا وجهد ًا قد ال يتوافرا
يل ،كما �أن احلديث عنهما رمبا يتطلب كتب ًا �أو
بالأحرى جملدات ،نظر ًا ل�شمولية �شخ�صية نايف
وتعدد �إجنازاتها .ولهذا اكتفيت باحلديث ،قدر
الإمكان ،ع َّما حت َّلى به من قيم ومبادئ لتكون
ه��ادي� ًا لكل من ا�ضطلع بوظيفة عامة ،وق��دوة
للأجيال اللاَّ حقة لل�سري على خطى نايف يف
خدمة ر�سالة دولتنا ونفع ال َّنا�س ..فالتَّ�ش ُّبه مبثله
فالح وجناح و�صالح.
كان نايف زعيم ًا �صاحب قلب كبري ي�سع العامل،
وعاطفة �صادقة ،وح��ر���ص �شديد على �أبنائه
املواطنني ،حتى املخالفني و املناوئني منهم الذي
مت التغرير بهم ف�سلكوا �سبيل ال�ضالل؛ ففجروا
وقتلوا وخربوا ،فابتكر نايف �سيا�سة مثالية فريدة
يف ا�ستباق خططهم َّ
ووج��ه العلماء
ال�شيطانيةَّ ،
وجه امل�س�ؤولني
وطلبة العامل مبنا�صحتهم ،كما َّ
ب���ض��رورة معاملتهم باحل�سنى وع ��دم �إحل��اق
�أي �ضرر �أو �أذي بهم؛ بل �أك�ثر من ه��ذا ،كان
وي ّكنهم
يطمئن على �أهاليهم ويعتني ب�أُ َ�س ِرهم مُ َ
من لقائهم ،وي�سمح لهم بح�ضور املنا�سبات،
كالأعياد وال��زواج ،وت�شييع املوتى وح�ضور �أيام
العزاء يف �أقرباء ال َّدرجة الأوىل ،والتكفل بنفقات
احلج والعمرة والزواج؛ ف�ض ًال عن توفري الإعا�شة
ال�صحية اللاَّ زمة.
الكرمية واخلدمات ِّ
وعلى اجل��ان��ب ا آلخ ��ر ،ك َّنا ن��راه يجوب البالد
يف اليوم نف�سه من �أق�صى �شرقيها �إىل �أق�صى
غ��رب�ي�ه��ا ،وم��ن أ�ق���ص��ى �شماليها �إىل �أق�صى
جنوبيها ،معزِّ ي ًا �أ�سر �شهداء الواجب ومتكف ًال
بكل متطلبات �أُ َ�س ِرهم و والديهم .وكان بجانب
ال�سن
ه��ذا ،رحيم ًا بالفقراء وال�ضعفاء وكبار ِّ
و ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ،حري�ص ًا على
التَّدخل يف كل ما يتعلق ب��إب��راء ال� ِّ�ذم��ة؛ �شديد
االهتمام بحل اخل�لاف��ات القبلية يف مهدها،
�إ�ضافة حلر�صه على التوا�صل الدائم مع كافة
�شرائح املجتمع ..ي��زور املري�ض ،ي�ش ِّيع املوتى،
ال�سعيد وي�ساعد املحتاج� .إذ
يجيب الدعوة ،يهنئ َّ
تلقى املئات� ،إن مل يكن الآالف ،من �أبناء املجتمع
تعليمهم يف جامعات �أوروبا و�أمريكا على نفقته
اخلا�صة .وك��ان يفعل كما فعل عبد العزيز من
ال�سيارات التي
قبل متام ًا :ي�ضع مبالغ مالية يف َّ
ترافقه يف رحلة ال�صيد ،فيوزعها على الفقراء
ال�سن.
واملحتاجني وكبار ِّ
�أم��ا عن مواقف نايف ،فقد حفل كتابي (نايف
الإن �� �س��ان� ..أ��س�ط��ورة ا ألم ��ن و ا ألم� ��ان) ،ال��ذي
ت�ش َّرفت بالتوثيق فيه لرحيله املفجع �ضمن
�سل�سلة (رج��ال �صدقوا) ،مبواقف تق�شعر لها
الأب ��دان .و ألن�ه��ا عديدة ال ميكن ح�صرها� ،إذ
حفلت ك��ل �صفحة ف�ي��ه ت�ق��ري�ب� ًا مب��وق��ف �أك�ثر
ده�شة من �سابقه ،بل لأن حياته كلها مواقف
نبيلة �شهمة كرمية ،اكتفي هنا بنموذجني اثنني
فقط؛ الأول :يقول الأخ عبدالعزيز البابطني:
التقيت الأمري نايف �إثر احتالل �صدام للكويت،

فقال يل( :ا�سمع ي��ا عبد ال�ع��زي��ز ،و اهلل ،ثم
واهلل ،ث��م واهلل ،ل��ن ُي ْف َقد لكم وال عقال بعري
ب ��إذن اهلل� ..أنتم راجعون �إىل بلدكم ما دامت
اململكة العربية ال�سعودية قائمة) .ويذكرين هذا
مقولة الفهد َّ
ال�شهرية للعراقيني ،الذين توهموا
�إمكانية �سكوت ال�سعودية على ما ارتكبوه من
جناية و�سابقة خطرية بحق �أ�شقائنا الكويتيني،
مما ي�ؤكد �أنهم ال يقر�ؤون التاريخ�( :أما �أن تبقى
الكويت وال�سعودية� ،أو تفنى الكويت وال�سعودية..
م�ستحيل تبقى منهما واحدة وتفنى الأخرى). .
هلل د َّركم من قادة؛ تلك ذرية بع�ضها من بع�ض.
�أما املوقف الثاين� :أمر نايف بتوقيف مدير ق�سم
ال�سالمة بجدة ،عندما علم �أن �إح��دى
�شرطة َّ
�سيارات �سم ّوه ا�صطدمت مبعتمرة مغربية ،دون
�أن يتم حجز ال�سيارة وتوقيف ال�سائق .ف�أمر
نايف بالبحث عن تلك ال�سيدة ،ومن ثم التَّحقيق
يف احلادثة ،فتبني �أنها تنازلت مبح�ض �إرادتها،
لأنها مل تكن تعاين �إال من كدمات ب�سيطة ،ومع
هذا ،ق َّدم لها نايف عن طريق مندوبه مبلغ ًا مالي ًا
جمزي ًا ،فعقدت ال َّده�شة ل�سانها من �صنيع قائد
يتمثل دوم ًا مبد�أ( :لو �أن بغلة عرثت ،بالعراق،
لر�أيتني م�س�ؤو ًال عنها �أمام اهلل ،لمِ َ لمَ ْ �أُ َ�س ِّوي لها
الطريق).
هو �إذن ع��دل عبدالعزيز ،ال��ذي يعاقب طفله
ال�صغري ب�ي��ده ال�ك��رمي��ة ب�سبب اع�ت��دائ��ه على
طفل �آخر من �أبناء املواطنني .ويكتب للقا�ضي:
(م��ن عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن الفي�صل،
�إىل القا�ضي "فالن بن فالن"� ..أنا وكيل هذه
ال�سيدة �شرع ًا أ�م��ام��ك) .ثم ي�أمر بذبح بقرة
�أنكر �صاحبها �أنه اعتاد ال�سماح لها ب�أكل بر�سيم
جارته امل�سكينة؛ فلما وجد الرب�سيم يف كر�ش
البقرة� ،أجرب عبد العزيز �صاحبها على تعوي�ض
جارتهِّ ،
حمذر ًا �إ َّياه �أن ي�شتكي منه �أحد ظلم ًا �أو
اعتداء ًا بعد اليوم.
وه��و ع��دل �سلمان نف�سه ،قائد م�سريتنا اليوم
وح��ام��ل ل��وائ�ن��ا �إىل امل �ع��ايل ،ال ��ذي نتفي�أ ظله
الوارف� ،إذ يت�ساوى فيه الأمري والوزير واخلفري
يف احلقوق والواجبات وتنفيذ العقوبات ،حيث ال
�سلطان �إال لل�شرع ،و ال �شفاعة �إال لإحقاق احلق
و�إقامة العدل ..هلل د َّرك��م من ق��ادة! تلكم �إذن
ذرية بع�ضها من بع�ض.
ومثلما أ�ك��دت يف مطلع املقال ،يحتار الإن�سان
كثري ًا عند احلديث عن القائد الكبري نايف،
الذي حمل ملفات عديدة يف الداخل واخل��ارج،

وا�ضطلع مب�س�ؤوليات معقدة تنوء بحملها الع�صبة
من �أويل القوة .ولهذا ر�أيت �أن �أقف هنا عند هذا
النزر الي�سري ،الذي ال يعدو �أن يكون جهد مقل،
لأختم ببع�ض �أبيات حاولت (قبيلة ال�شعراء)
فيها ،م�شكورة �سرد بع�ض قيم نايف ومبادئه ،وما
حققه من �إجنازات مده�شة �إثر رحيله املفجع؛ �إذ
يقول ال�شاعر د� .أحمد بن حممد الأهدل:
قد كنت فينا مكرماً لكبرينا
و�صغرينا يا طيب الأخالق
ثم ي�ستطرد م�ؤكد ًا ر�أفته بال�سجناء:
وكذا ال�سجني عفوت عنه مربة
�أنقذته من ع�صبة ال ُّف َّ�ساق
ويقول ال�شاعر م�صلط في�صل امل�صطفى:
ب�أر�ض ال�شام يبكيك اليتامى
وجند كلها تبكي التياعا
ويقول ال�شاعر راكان بن عبد اهلل �آل جمدوع:
يفقدك �شعب أ� َّمنته يف �سالم
ويفقدك �أيتام كنت تعولها
�أما ال�شاعر �سهل بن بندر املقاطي ،في�صف كرم
نايف قائ ًال:
غيث على �شعبه من اخلري ه َّتان
هو والكرم دامي �أخوان واليف
وتكاد (فتاة جند) جتمع كل ما يريد ال�شعراء
قوله يف و�صف نايف ،يف �شعر ج��زل ،كعادتها
دائم ًا:
فقيد ن�صرة احلق والدين
مِ د ِِّي حقوق اهلل وحقوق دينه
ال قيل نايف ،قال النا�س :نعمني
الر�أي �صايب واملواقف ثمينة
مركزه الأول يف جميع امليادين
�صمام الأمن امل�ستقيم وعرينه
وعلى كل حال ،كثرية هي امل�شاعر التي � َّأججها
رحيل نايف؛ ومثلما قال �سموه الكرمي يوم رحيل
�سلطان :لو �أن الأعمار ُتهْدَ ى ،لأعطينا �سلطان
�أعمارنا؛ نقول نحن اليوم بل�سان ال�شاعر نايف
الر�شدان:
َّ
قلوب متنت �أن للموت فدوة
و�أ َّن املنايا ترتك الأمر بيننا
�إال �أننا ن�ؤكد �إمياننا بالق�ضاء والقدر ال��ذي ال

رب العاملني ،كما
مفر منه ،م�ست�سلمني مل�شيئة ِّ
ي�ستطرد ال�شاعر الر�شدان:
حبل الأماين للمنايا يجرها
ومن نحن �إن �شئنا �إذا �شاء َر ُّب َنا؟
فجزاك اهلل ع َّنا خري ًا يا نايف� ،إذ جعلت بالدنا
م��رج�ع� ًا يف حم��ارب��ة الإره� ��اب وت��وط�ي��د الأم��ن
وتر�سيخ اال�ستقرار ،كما �شهد �شاهد من �أهلها،
�إذ �أورت ف�ضائية الـ ( ،)CNNالأمريكية ،و�أنا
�أختم مقايل هذا( :ميكن لرتامب الق�ضاء على
داع�ش نهائي ًا� ،إذا ا�ستفاد من درو�س ال�سعودية
يف مكافحة الإرهاب).
و أ�خ �ي�ر ًا :ال منلك �إال �أن ن ��ردِّد جميع ًا بل�سان
�شاعرنا مناحي الفرزة ،داعني اهلل لك يا �أ�سد
ال�س َّنة بالرحمة واملغفرة:
ُّ
رحمك اهلل يا نايف ،رحمك اهلل يا �شيهان
رحمك اهلل يا �سرية در�سنا من مباديها
تعلمنا بها احلكمة على العزة على الإميان
رحمك اهلل يا ذكرى حمدٍ بعده بنا�سيها
رحمك اهلل يا قدوة ي�سري بدربها الإن�سان
رحمك اهلل يا غرية على امل َّلة وطاريها
علي �أن �أتوجه ب�أ�صدق
وقبل �أن �أختم� ،أجده لزام ًا َّ
�آيات ال�شكر والتقدير والعرفان واالمتنان ،لراعي
الوفاء ،الذي عرفه العامل (�أوف��ى من الوفاء)،
�س ِّيدي الوالد خ��ادم احلرمني َّ
ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،راعي معر�ض
(ن��اي��ف ..ال�ق�ي��م) ،وال���ُّ�ش�ك��ر م��و��ص��ول جلامعة
امل�ؤ�س�س التي �أخ��ذت على عاتقها تنظيم هذا
ال�سنوي ،الذي ُيعد لفتة وفاء مهمة لنقول
املعر�ض َّ
من خالله�( :شكر ًا ..كفيت و وفيت يا نايف القيم
واملثل واملبادئ)� ..صدق الفهد ،الذي مل يجرب
عليه �أحد ًا كذب ًا يوم قال( :نايف ..الفلتة فينا يا
عيال عبدالعزيز).
وك�م��ا ق�ي��لُ :ر َّب �صدفة خ�ير م��ن �أل��ف ميعاد،
فقد ت��زام��ن ه��ذا املعر�ض م��ع (ج��ائ��زة الأم�ير
لل�س َّنة ال َّنبوية َّ
ال�شريفة يف دورتها
نايف العاملية ُّ
التا�سعة) ،و أ�ي���ض� ًا م��ع (ج��ائ��زة الأم�ي�ر نايف
للمر�أة املتميزة يف دورتها الثانية) ،التي ينظمها
(�صندوق الأمري �سلطان بن عبد العزيز لتنمية
امل ��ر�أة) ..و بهذه املنا�سبة� ،أمتنى على جامعة
الأمري �سلطان� ،أن حتذو حذو جامعة امل�ؤ�س�س،
فتنظم م�ؤمتر ًا �سنوي ًا �أي�ض ًا بعنوان (�سلطان..
القيم) ،عرفان ًا وامتنان ًا ملا خ َّلده الراحل الكبري
القائد �سلطان اخلري يف وجداننا.
وختام ًا :نعاهد نايف اليوم مثلما عاهد �سموه
�سلطان� :ستظل يا نايف يف الأذه��ان ما دامت
هذه احلياة باقية� .أما �أولئك اجلبناء املرجفني
الذين ي�شمتون باملوت ،فنقول لهم ب�صوت واحد
نردّده خلف �شاعرنا من�صور الرويلي:
نايف رحل ،لكن عزانا بالأخيار
اللي خذو من و�صف نايف و�صايف
على العهد يبقون وافني الأ�شبار
بغياب نايف بالوطن �ألف نايف
فلنتم َّثل جميع ًا مع ال�شاعر د .علي ال�شهري و�صية
نايف:
هذي الو�صايا ال�شاهدات على املدى
باحلب والإ�شفاق والإح�سان
�أوما �أمرت ب�أن ندافع كلنا
عن ديننا عن هذه الأوطان؟
عن ه�ؤالء اجليل عن �أبنائنا
مما يحاك لنا من العدوان
و�شعرية الأمر التي عظمتها
ً
وعددتها ركنا من الأركان
وكل ال�سعوديني اليوم ،و�إىل الأبد ...نايف.
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أﺛﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺠﺎﻳﺎ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وإﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﻼد

ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻃﻼﺑﻬﺎ ﻳﺜﻤﻨﻮن زﻳﺎرة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻤﻌﺮض »ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ«
ثمن االأكادييون ومن�سوبو وط��الب اجلامعة
زي � ��ارة خ� ��ادم احل ��رم ��ني ال �� �س��ري �ف��ني امل�ل��ك
�سلمان بن عبدالعزيز � حفظه اهلل � للجامعة
ورعايته الكرية ملعر�س "نايف القيم" الذي
تنظمه اجلامعة وتنبثق اأهميته من تر�سيخ
حياة واإجن��ازات �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية  رحمه اهلل
وا�سرتجاع معاين القيم التي ر�سخها املغفور له
الدكتور مان بن عبدالعزيز مزمي
الدكتور في�شل بن عبدالرحمن الزهراين
�شايف بن م�شيعل احلارثي
يف املجتمع.
واأ��س��اروا اإىل اأن زيارته اأي��ده اهلل جلامعة
املوؤ�س�س للعام الثاين على التوايل حمل فخر
واع �ت��زاز ب�ب��اين نه�سة ه��ذه ال �ب��الد وراع��ي
م�سريتها املباركة ،حيث كانت زيارته العام
املا�سي لرعايته حلفل اجلامعة مبنا�سبة مرور
 عام ًا كتاريخ نا�سع البيا�س يف تاريخ هذه
اجلامعة العريقة ،م�ستعر�سني اأهم اإجنازات
الفقيد التي حققها للوطن واملواطنني على
امل�ستوى االأمني وحماربة االإره��اب واالأفكار
اأ�شيل بن جمال باذيب
اأ�شيد بن في�شل ال�شامي
ال�سالة وعلى م�ستوى التعليم ودوره يف توطني
حممد بن م�شعود البقمي
ال��وظ��ائ��ف واإي �ج��اد ف��ر���س وظيفية لل�سباب
وال�سابات ،ودوره يف التعليم واالأعمال االإغاثية
واالإن���س��ان�ي��ة دول �ي � ًا ،كما ع��رج��وا على ال��دور
ال��ري��ادي على اأه��م اإجن ��ازات كر�سي االأم��ري
نايف للقيم.
اجلامعة فورة بهذه املنا�شبة الغالية والتي
ت�شتذكر اإجناات عظيمة حققها املغفور له
واأو�سح وكيل عمادة �سوؤون الطالب بفرع رابغ
الدكتور في�سل بن عبدالرحمن اأن اجلامعة
حممد بن عبداهلل البيتي
�شلان بن اأحمد الغامدي
اأحمد بن حاف فالته
فخورة بهذه املنا�سبة الغالية ،والتي من خاللها
ن�ستذكر تاريخ عظيم ل�ساحب ال�سمو امللكي
االأم��ري نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية رحمه
اهلل وب��رع��اي��ة ك��ري��ة م��ن خ ��ادم احلرمني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز � حفظه
اهلل �  .واعترب اأن معر�س "نايف القيم" اأ�سلوب
ح�ساري للتعريف باملنجزات التي حتققت
خالل تويل االأم��ري نايف منا�سب عدة ،حيث
ي�سعر امل��واط��ن ال�سعودي بالفخر واالع�ت��زاز
حممد �شعيد ال �شيبان
ماهر عبدالرحمن اجلهني
مبارك بن خالد ال�شهراين
مب��ا ق��دم��ه امل�غ�ف��ور ل��ه على امل�ستوى االأم�ن��ي
وظيفية املغفور ل��ه يحذر م��ن االجن ��راف نحو االأف�ك��ار االأم��ري نايف  يرحمه اهلل  يف املجال االأمني
واالقت�سادي والتعليم واإي�ج��اد فر�س
ال�سالة ،ومطالب ًا باالعتدال والتم�سك باملبادئ ومكافحة االإره��اب حيث ك��ان  يرحمه اهلل 
لل�سباب وال�سابات يف �ستى املجاالت.
االإ�سالمية اإي��ان � ًا منه ب��دور ال�سباب ووج��وب ي��رى ب �اأن الفكر يحارب بالفكر ،ولذلك مت يف
عهده اإن�ساء مراكز واأق�سام خا�سة بهذا االأمر،
يــارة خــادم احلرمني ال�شريفني للعام الاين احلفا عليهم فهم ثروة الوطن احلقيقية.
�شر كبري جلميع من�شوبي اجلامعة
القيم والأخالق والتاأكيد على دور اجلامعات وحث املفكرين والعلماء على جمابهة هذه االأفكار
امل�سمومة ،وذلك للحفا على اأبناء وبنات وطننا
وثمن مدير اإدارة العالقات العامة حممد بن البحي والعلمي يف قشايا املجتمع
ال �غ��ايل م��ن اأن يقعوا �سحية ل�ه��ذه ال��دع��وات
م�سعود البقمي زيارة خادم احلرمني ال�سريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز للجامعة وللعام وبني �سايف م�سيعل احلارثي مدير مكتب امل�سرف امل�سبوهة.
الثاين على التوايل ،حيث يعد �سرف كبري جلميع على كر�سي االأمري نايف للقيم اأن االأمري نايف
أخالقية �،كانت له هودات كبرية خالل مو�شم احل
من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة ،حيث ت�سرفنا العام يرحمه اهلل � كان حري�س ًا على القيم اال
املا�سي برعاية كرية الحتفال اجلامعة مبنا�سبة يوؤكد على ال��دور الكبري الذي يجب اأن تقوم به وبني الطالب اأ�سيد بن في�سل ال�سامي من كلية
مرور خم�سني عام على تاأ�سي�سها واليوم نت�سرف اجلامعات جتاه ق�سايا املجتمع ،فلذلك مت بحمد ال�سياحة اأن االأم��ري نايف � يرحمه اهلل � كان
برعايته الكرية ملعر�س االأم��ري نايف "نايف اهلل اإن�ساء كر�سي االأم��ري ن��اي��ف ،وال��ذي يعني حري�س ًا كل احلر�س على �سالمة واأمن احلجاج
القيم" ،والذي من �ساأنه اأن يعرف الزائرين مبا بالقيم االأخالقية من خ��الل االأب�ح��ا العلمية و�سيوف بيت الرحمن وتوفري ال�سبل املريحة
قام به املغفور له من اإجنازات �سطرها التاريخ وامل�ساريع والربامج التي تهدف اإىل غر�س هذه لهم الأداء منا�سكهم يف ي�سر و�سهولة وت�سرف
القيم يف نفو�س ال�سباب وال���س��اب��ات ،وتقدمي بخدمتهم حيث تراأ�س جلنة احلج العليا ،حيث
مبداد من ذهب.
احللول العلمية والعملية للم�سكالت حللها واحلد كانت له جمهودات كبرية خالل مو�سم احلج .
حري�شاً على ال�شباب من خالل توفري الوائف منها ،ودرا� �س��ة م�ع��وق��ات القيم االأخ��الق�ي��ة
يف دعم الأعمال الإغاثية والإن�شانية على امل�شتوى
وحماربة البالة
املجتمع ،واق��رتاح اأجن��ع ال�سبل للق�ساء
عليها ،الدو
واأف��اد الطالب حممد بن عبداهلل الثبيتي من والتعاون مع املوؤ�س�سات واملراكز البحثية لو�سع
كلية احلقوق اأن االأمري نايف � يرحمه اهلل � فقيد ا�سرتاتيجية وطنية عامة لن�سر القيم االأخالقية .واأف ��اد ال��دك�ت��ور م��ازن عبدالعزيز عبدالهادي
اململكة واالأمتني العربية واالإ�سالمية ،فقد كان كان يرحمه اهلل يرى باأن الفكر يحارب بالفكر زم��زم��ي رئي�س ق�سم الكيمياء احليوية بكلية
العلوم اأن لالأمري نايف � يرحمه اهلل � جهود
حري�س ًا على �سباب هذا البلد من خالل توفري
الوظائف وحماربة البطالة وحث اجلهات على وا�ستعر�س الطالب ح�سني بن عبداهلل الغامدي كبرية على م�ستوى االإغ��اث��ة والعمل االإن�ساين
تاأهيلهم واإع��داده��م ل�سوق العمل ،كذلك كان من كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات اإجنازات مل�ساريع ال�ت��ربع��ات ال�سعبية واحلكومية التي
18

تتبناها وتقدمها اململكة لل�سعوب العربية
واالإ�سالمية املت�سررة من احلروب والزالزل،
كما دعم االأ�سر الفقرية واجلرحى واملعوقني
وكفالة االأيتام ودعم التعليم اجلامعي وبناء
امل�ساكن اخلريية وتقدمي االأدوية وامل�ستلزمات
الطبية وبناء املراكز املتخ�س�سة.
يحذر دائماً يف خاباته ولقاءاته ال�شحفية
بر الأفكار الشالة
وا�ستذكر ال�ط��ال��ب اأح�م��د ب��ن ح��اف�� فالته
من كلية االقت�ساد واالإدارة مقولته امل�سهورة
"نحن م �� �س �ت �ه��دف��ون يف ع �ق �ي��دت �ن��ا ،نحن
م�ستهدفون يف وطننا ،علمائنا االأجالء ،وطلبة
علمنا ،ودعاتنا ،واالآمرين باملعروف والناهني
عن املنكر ،وخطباء م�ساجدنا ..دافعوا عن
دينكم ،قبل ك��ل ��س��يء داف �ع��وا ع��ن وطنكم،
داف�ع��وا عن اأبنائكم ،وداف�ع��وا عن االأجيال
القادمة" والتي توؤكد على اأنه  يرحمه اهلل
 كان يعي االأخطار املحدقة بهذا الوطن من
جهات خارجية.
اجلــام ـعــة ت ـ� ـشــرفــت بـتـنـظـيــم ه ــذا احل ــد
الوطني الهام
واأكد الطالب �سلطان بن اأحمد الغامدي من
كلية الهند�سة والطالب حممد �سعيد اآل �سيبان
من كلية االت�سال واالإع��الم على اأهمية هذا
املعر�س الذي تت�سرف جامعة امللك عبدالعزيز
بتنظيمه ،حيث �سيتيح للجميع التعرف على
اأب ��رز حم�ط��ات االأم ��ري ن��اي��ف � يرحمه اهلل �
واإ�سهاماته يف �ستى امليادين ،ون�سعد جميع ًا
من هيئة اأع�ساء تدري�س واإداري��ني ومن�سوبني
بالرعاية الكرية من ل��دن خ��ادم احلرمني
ال�سريفني للعام وزيارته اجلامعة للعام الثاين.
الأمري نايف ر�ش القيم والعتدال
وق��ال الطالب اأ�سيل ب��ن ج�م��ال ب��اذي��ب من
كلية االقت�ساد واالإدارة اأن االأم��ري نايف 
يرحمه اهلل  ر�سخ القيم واالع �ت��دال ،واأك��د
على اأن منهج اململكة يرتكز على االعتدال
يف االأم��ور ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية
واالجتماعية ،وه��و منهج اإ�سالمي م�سدره
كتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم،
واململكة تتعامل مع ق�ساياها يف الداخل واخلارج
مبنهج معتدل بعيد عن الغلو .ف��االإره��اب الذي
اأ�سر ببالدنا وفقدنا ب�سببه بع�س ًا من اأبنائنا،
كان تعاملنا معه مبنهج معتدل متثل يف منا�سحة
معتنقي الفكر املتطرف وحم��اول��ة رده��م اإىل
�سوابهم ونهج وطنهم املعتدل ،وهو االأمر الذي
اأ��س�ه��م وهلل احل�م��د يف التخفيف م��ن اأ� �س��رار
االإرهاب واخل�سائر يف االأرواح واملمتلكات.
دع ـ ــم  -يــرح ـمــه اهلل  -املـ ـج ــالت الـعـلـمـيــة
والبحية
وبني مبارك بن خالد ال�سهري من كلية االقت�ساد
واالإدارة ،والطالب ماهر بن عبدالرحمن اجلهني
من كلية الهند�سة اأن لالأمري نايف العديد من
االإ�سهامات والدعم يف املجاالت العلمية والبحثية
من خ��الل دعمه للعلم والطالب والباحثني يف
�ستى املجاالت التي يحتاجها املجتمع ،حيث اأن�ساأ
العديد من املراكز البحثية والكرا�سي العلمية
وال�ت��ي اأث��رت اجل��ان��ب امل�ع��ريف والعلمي وقدمت
للمجتمع العديد م��ن ال��ربام��ج واملنا�سط التي
عززت اجلوانب االأخالقية والفكرية لدى فئات
املجتمع وقدمت منتج علمي يعد مرجع ًا هام ًا
للباحثني واملفكرين.
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ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ
واﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﻌﺪل

ُع��رف �ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري نايف بن
عبدالعزيز اآل �سعود (رحمه اهلل) ب�سفات
ع��دي��دة وه��ي ��س�ف��ات م��ن ال�سعب ت��واف��ره��ا
يف �سخ�س واح��د واأب��رزه��ا احلكمة واحلنكة
والتوا�سع والعدل والعزم واحللم وهي مل تاأت
وليدة ليلتها بل جاءت مرتاكمة عرب اأربعة عقود
اأو تزيد من العمل املتوا�سل يف ع��دة ميادين
اإدارية واأمنية و�سيا�سية واإعالمية ،وكان �سموه
ذا �سخ�سية حمبوبة مقرونة بالهيبة والوقار
واحرتام الذات واالآخرين.
وك��ان اختياره لتويل حقيبة وزارة الداخلية
اختيار ًا ذي نظرة ثاقبة فكان القرار املنا�سب
ل�ل��رج��ل امل�ن��ا��س��ب ح�ي��ث تخطى عمله وف�ك��ره
خطو وزارة الداخلية خ�سو�س ًا يف حقبة
حم��ارب��ة االإره� ��اب وال�ف�ك��ر ال���س��ال وال��و��س��ول

اﻟﻴﻮم ﻧﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮﺳﻲ اﻣﻴﺮ
ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﺧﻼﻗﻴﺔ

ها نحن اليوم جنني ثمار تاأ�سي�س كر�سي االأمري
نايف بن عبدالعزيز لل ِق َيم االأخالقية يف جامعة
املوؤ�س�س؛ اإقامة معر�س "ناي�ف  ..القيم" الذي
ياأتي ام�ت��دادًا الأعمال الكر�سي ،ويكون مرج ًعا
معرف يا وبحث يا للقيم االأخالقية االإن�سانية ،يعود
بالنفع على قطاعات الدولة عامة وموؤ�س�سات
التعليم خا�سة ،اإذ تنتهج هذه القيم واملُ�ث��ل يف
م�سريتها التعليمية الرتبوية..
واإين الأجده اإجنا ًزا ي�ساف اإىل اإجنازات جامعة
املوؤ�س�س؛ باذل� ًة كل اجلهد و�ساعي ًة كل ال�سعي
لتعزيز القيم االأخالقية يف املجتمع ال�سعودي
وقبله يف جمتمعها ال�سغري ب�سطريه الطالب
والطالبات،
وق�ب��ل ه��ذا اأج ��ده مفخر ًة لنا – جامعة امللك
عبدالعزيز اأن نرفد املجتمع ِب َن ْ��سء تربى على
وخ� ُل��ق من خ��الل اأن�سطة الكر�سي َ
قيم ُ
اجل َّمة
ال��وف��رية ال�ت��ي ت��واك��ب ث�ق��اف��ة ��س�ب��اب و��س��اب��ات
ال��وط��ن ال���س��ري�ح��ة ال�ع�ظ�م��ى م�ن��ه – وال�ت��ي
م��ن اأه�م�ه��ا ن�سر االأب �ح��ا العلمية والنظرية
والتطبيقية ال�ت��ي تُعنى بالقيم االأخ��الق�ي��ة يف
املجتمع ،واإط��الق امل�سروعات القِيمِ ية لتاأ�سيل
وتعزيز القيم االأخالقية لديهم يف ظل التحديات
و�سلبيات و�سائل التوا�سل االجتماعي نافذة
الطالب والطالبات على العامل،
فهني ًئا جلامعة املوؤ�س�س بهذا الكر�سي واأعماله
ومنجزاته ،وهني ًئا ل�سباب الوطن ب�"نايف ..
القيم".
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �سطر الطالبات

د اأمني بن يو�شف حممد نعمان
وكيل اجلامعة للتوير
بالبالد لرب االأم��ان واجتثا هذه التنظيمات
االإرهابية املنحرفة من اأ�سولها وجذورها.
كما امتاز �سمو االأم��ري نايف بن عبدالعزيز
رحمه اهلل  بحبه للعلم والعلماء ،وانعك�س
ذل��ك على جميع ��س�وؤون��ه مم��ا دف��ع ع ��دد ًا من

املوؤ�س�سات العلمية والثقافية داخ��ل اململكة
وخارجها اإىل تقدير جهود �سموه وم��ن ذلك
ح�سوله ع�ل��ى و� �س��ام امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز من
الدرجة االأوىل الذي يع ّد اأعلى و�سام يف اململكة
العربية ال���س�ع��ودي��ة ،وع�ل��ى ال�سعيد ال��دويل
منحته جامعة (�سنغ ت�سن) ال�سينية الدكتوراه
الفخرية ،وجامعة ك��وري��ا اجلنوبية ،وحظي
�سموه بالكثري من االأو�سمة والنيا�سني الدولية
العالية ،منها و�سام الكوكب من اململكة االأردنية
الها�سمية ،وو�سام املحرر االأكرب من جمهورية
فنزويال ،وو�سام االأم��ن القومي من جمهورية
كوريا اجلنوبية ،وو�سام االأرز من اجلمهورية
اللبنانية.
رحم اهلل �سمو االأمري نايف بن عبدالعزيز اآل
�سعود وجعل اهلل كل ما قدم �سموه للوطن الغايل
ولالأمه االإ�سالمية يف ميزان ح�سناته ،وحف
اهلل اململكة العربية ال�سعودية قيادة و�سعب ًا
واأدام علينا نعمة االإ�سالم واالأمن واالأمان.

لقد ُت � ّو َج��ت م�سرية "كر�سي
االأق� � � ��وال ،وه� ��ذه ال �سك
� �س �ف��ات ومم� �ي ��زات ي�ن��در
االأم ��ري ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز
وج��وده��ا يف ال��رج��ال ،واأن
للقيم االأخالقية" واإجن��ازات��ه
ما متتع به �سموه الكرمي من
باملوافقة امللكية الكرية من
خ�سال خلقية وم��ا اكتنزه
خ� ��ادم احل��رم��ني ال���س��ري�ف��ني
من خربات ،وا�ستيعابه لكل
ح �ف �ظ��ه اهلل ع �ل��ى رع��اي��ة
القيم االإ�سالمية النبيلة،
م �ع��ر���س ن� ��اي� ��ف ..ال �ق �ي��م،
جعلت م��ن ��س�م��وه ال�ك��رمي
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب ��ال ��دور ال ��ري ��ادي
اأح��د ال��رم��وز الهامة التي
واالإجن� � � � ��ازات ال� �ت ��ي ق��دم�ه��ا
�ساحب ال�سمو امللكي االأم��ري اأد يو�شف بن عبدالعزيز الرتكي متثل قيم ومبادئ املجتمع
نايف بن عبدالعزيز  رحمه وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا ال�سعودي باأكمله .لقد ظل
فقيد ال�ب��الد االأم��ري نايف
والبحث العلمي
اهلل ل��دي�ن��ه ووط �ن��ه واأم �ت��ه،
خ��الل �سنوات عديدة وهو
بحيث ي�ستعر�س حمتواه �سرية
رجل من رجاالت الوطن ترك اأثر ًا قيم ًا واأخالقي ًا يحمل على عاتقه مهمة ب�سط االأم��ن واالأم��ان
بالغ االأهمية يف جميع قطاعات الدولة التي تقلد واال�ستقرار بهذه ال�ب��الد ال�ط��اه��رة ،فاأ�سحت
منا�سبها .ولقد حظيت اأعمال واأن�سطة الكر�سي البالد من اأك��ر البلدان يف العلم اأمن ًا واأمان ًا
مبتابعة وتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي االأمري وا�ستقرار ًا.
حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رحم اهلل االأمري نايف فقد كان رج ًال يف اأمة واأمة
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل ،يف رج��ل ،خ��دم دينه ووطنه ومليكه ،بل وخدم
ال��ذي ال ي�األ��و ج�ه��د ًا يف دع��م اأه ��داف الكر�سي ال�ع��امل اال�سالمي وال�ع��رب��ي ،وك��ان رم��ز ًا للقيم
القيمية واالأخالقية.
واملبادئ ُيقتدى به وكفاءة عاملية قلما يجود بها
ت�سكل �سخ�سية االأمري نايف  رحمه اهلل رمز ًا الزمان.
له عمقه الوطني واالجتماعي والفكري واالأمني ال�سكر والتقدير لكل من اأ�سهم يف اإقامة وتنظيم
واالإعالمي ،اإذ �ساهم مع اإخوته من اأبناء امللك هذا املعر�س الوطني ،الذي يوثق للدور الريادي
املوؤ�س�س يف تر�سيخ ما نحن عليه اليوم من اأمن واالإجن��ازات التي قدمها �ساحب ال�سمو امللكي
وا�ستقرار ومكانة عاملية .ولقد امتازت �سخ�سية االأمري نايف بن عبدالعزيز رحمه اهلل لدينه
�سموه بالروؤية البعيدة لالأمور والهدوء يف معاجلة ووط �ن��ه واأم �ت��ه وللقيم ال�ت��ي غر�سها �سموه يف
الق�سايا وامل�سكالت مهما تنوعت ،وف��وق ذلك املجتمع ال�سعودي ،والتحية االإج��الل لكل اأبناء
فقد كان من اأولئك الذين تهمهم االأفعال ولي�س الفقيد علي جهودهم يف اإجناح املعر�س.
اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ واﻻﻋﺘﺪال ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب

تت�سرف اجلامعة بزيارة كرية من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز � حفظه اهلل � ورعايته افتتاح معر�س (نايف..
القيم) والذي يتيح للزائرين للتعرف على حياة �ساحب ال�سمو امللكي
االأمري نايف بن عبدالعزيز � يرحمه اهلل �.
لقد فقدت االأمتني العربية واالإ�سالمية رجل دول��ة متيز بال�سجاعة
واحلنكة ال�سيا�سية والدبلوما�سية الراقية ،ونال احرتام وتقدير العامل
اأجمع ،وللمغفور له اأي��اد بي�ساء يف دعم التعليم والكرا�سي العلمية
د�.سارع بن مزيد البقمي
والنه�سة الفكرية.
رئي�س التحرير
و�سيقدم املعر�س ب�اإذن اهلل ال�سورة املتكاملة عن حياته ،واعتمدت
امل�سرف العام على املركز
اللجنة العلمية باملعر�س �سبع قيم وهي :نايف االإيان ،ونايف الفكر،
االإعالمي باجلامعة
ونايف احلكمة ،ونايف امل�سوؤولية والقيادة ،ونايف العزم والقرار ،ونايف
االأخالق :ال�سدق ،االأمانة ،الت�سامح ،اال�ستقامة ،احلياء ،ال�سرب ،ونايف االإن�سان الو�سطية واالعتدال.
اإننا يف اجلامعة ن�ستذكر زيارات �سموه يرحمه اهلل  للجامعة التي كان لها اأثر كبري حيث �سهد عام
ه� زيارة االأمري نايف يرحمه اهلل للجامعة وافتتاح فعاليات يوم املهنة ،كما ت�سرفت اجلامعة برعايته
يرحمه اهلل اأعمال الندوة العلمية االأوىل لكر�سي االأمري خالد الفي�سل لتاأ�سيل منهج االعتدال ال�سعودي
حتت عنوان "منهج االعتدال ال�سعودي ..االأ�س�س واملنطلقات" وتبنيه لكر�سي بحثي حتت عنوان "كر�سي
االأمري نايف للقيم االأخالقية" الذي اأ�سبح اليوم اأحد اأهم املراكز العلمية التي تفتخر بها اجلامعة.

اإنها ملنا�سبة كرية اأن نرفع اأكف الدعاء هلل
�سبحانه باأن يحف خادم احلرمني ال�سريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،مقدمني ملقامه
اأعظم اآي��ات ال�سكر والعرفان على تف�سله
برعاية معر�س االأم��ري نايف القيم وح�سور
حفل افتتاحه ،ون�ساأله �سبحانه اأن يرحم
اأمرينا الراحل ،االأم��ري نايف رحمة وا�سعة،
واأن يجزيه عن وطنه واأهله واأمته خري اجلزاء
واأوفاه على ما قدم من خدمات عظيمة لهذا
الوطن.
لقد كان اإن�ساء هذا الكر�سي مببادرة كرية
من االأم��ري نايف ،رحمه اهلل ،وك��ان يعرف
بب�سريته النفاذة ،اأن القيم االأخالقية هي
عماد االأم��ن واال�ستقرار والنه�سة والتقدم
العلمي واحل �� �س��اري ،واأن �ه��ا �سمام االأم��ان
يف ه��ذا املجتمع ،واأن الدين احل��ق هو دين
العقيدة ال�سليمة والعبادة ال�سحيحة واخللق
القومي.
وهكذا قام كر�سي االأمري نايف بن عبدالعزيز
للقيم االأخالقية ،وعمل لتحقيق هذه الر�سالة
ال���س��ري�ف��ة :ب ��احل ��وارات وال� �ن ��دوات وور� ��س
العمل واملوؤمترات ،وبدعم االأبحا العلمية
الر�سينة ون�سرها ،وبال�سراكات مع خمتلف
اجلهات الوطنية ،وذلك �سعي ًا لن�سر وتنمية
ال��وع��ي القيمي يف املجتمع ،وتعزيز القيم
االأخ��الق �ي��ة يف اأو� �س��ا النا�سئة وال�ط��الب
واملثقفني وخمتلف ال�سرائح االجتماعية.
لقد م�ست عدة �سنوات من عملنا يف الكر�سي،
ونحن ن�سعر االآن باأننا قمنا بعمل ر�سايل
بناء بعون اهلل وتوفيقه ،واأننا ندين بال�سكر
والعرفان ل�ساحب الكر�سي ،يرحمه اهلل،
ثم ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد املكرم
االأمري حممد بن نايف الذي تف�سل بالتوجيه
باال�ستمرار يف دعم الكر�سي مادي ًا ومعنوي ًا
مل��دة ثانية ،وكذلك ل�ساحب ال�سمو امللكي
االأمري �سعود بن نايف ،اأمري املنطقة ال�سرقية،
وجل�م�ي��ع اأ� �س �ح��اب ال�سمو امل�ل�ك��ي االأم���راء
اأبناء االأم��ري الراحل الذين مل ياألوا جهد ًا
يف دعم الكر�سي مادي ًا ومعنوي ًا ،ويف دعمنا
وم�ساعدتنا يف اإقامة هذا املعر�س واحلق اأن
االأم��ري نايف ،رحمه اهلل ،كان �ساحب قيم
اأخالقية رفيعة اإىل جانب جهوده ال�سيا�سية
واالجتماعية واالأمنية امل�سهودة ،فكان من
واجبات ال�سكر والعرفان ل�ساحب الف�سل
االأول يف اإن�ساء هذا الكر�سي ،وال�سكر مو�سول
جلامعة امللك عبد العزيز وم�سوؤوليها ،وعلى
راأ�سهم معايل االأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي الذي مل يتوقف يوم ًا عن دعم
الكر�سي يف جميع منا�سطه واأعماله ،والذي
كان وراء فكرة معر�س نايف القيم ،والذي
تابع تنظيمه واإجنازه خطوة خطوة ،وال�سكر
مو�سول الأ�سحاب ال�سعادة وك��الء اجلامعة
على جهودهم احلثيثة امل�ستمرة يف اإمت��ام
تنظيم هذا املعر�س ،وجلميع االإخوة العاملني
يف خمتلف االإدارات اجلامعية.
د �سعيد بن اأحمد االأفندي
عميد معهد الدرا�سات العليا الرتبوية وامل�سرف على
كر�سي االأمري نايف بن عبدالعزيز للقيم االأخالقية
ورئي�س اللجنة التنفيذية ملعر�س نايف القيم
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يفتتح خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز � حفظه اهلل � القرية الريا�سية
باجلامعة وذلك خالل رعايته الكرية ملعر�س
(نايف ..القيم) وهو اأحد م�ساريع اجلامعة التي
مت تد�سينها العام املا�سي وذل��ك خ��الل رعاية
خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني الحتفال اجلامعة
مبنا�سبة مرور خم�سني عام َا على تاأ�سي�سها.
وتعترب القرية الريا�سية �سرح ًا ريا�سي ًا ح�ساري ًا
ومبوا�سفات عاملية تفتخر بها اجلامعة حيث
�ستتيح لطالب ومن�سوبي اجلامعة مزاولة العديد
م��ن ال��ري��ا��س��ات ،وب�ت��واف��ر تقنيات واإم�ك��ان��ات
وو�سائل ريا�سية حديثة ،ويتكون املجمع الريا�سي
م��ن �سالة لالألعاب الريا�سية وم�سبح اأوملبي
باالإ�سافة اإىل قاعات اأخ��رى متفاوتة االأحجام
لريا�سات كما خ�س�ست مناطق ترفيهية ومرافق
اأخرى لال�ستجمام.
الدور الأر�شي ي�شمل ما يلي:
• حمام ال�سباحة االأومل�ب��ي :وفقا ملوا�سفات
الهيئة العاملية لل�سباحة ()F.I.N.A
ويت�سع حمام ال�سباحة اىل  مقعد
ثابت.
• غرفة حتكم وقاعة للو�سائط املتعددة بحيث

يتم نقل املباريات مبا�سرة على القنوات
التلفزيونية.
• يوجد بهو لكبار ال��زوار يتم الو�سول اليه
مب�سعد خا�س.
• كما مت تزويد حمام ال�سباحة بلوحات نتائج
الكرتونية ()Score Board LED
�شالة األعاب الكرة املتعددة:
• مت ان�ساء �سالة األعاب الكرة املتعددة ح�سب
مقا�سات الهيئة الدولية لكرة ال�سلة FIBA
• تت�سع لعدد  مقعدا �سامال املقاعد
املتحركة
• ويكن اأن يار�س يف هذه ال�سالة ريا�سة
كرة ال�سلة وكرة الطائرة وكرة اليد
• وبهو م�سرتك لكبار ال�سخ�سيات ي�سرف
على هذه ال�سالة من خلف الزجاج .
�شالة جمنايوم رئي�شية:
• مت اإن �� �س��اء ه ��ذه ال���س��ال��ة ح�سب معايري
ومقايي�س الهيئة العاملية للجمبازيوم وتت�سع
ل�  متفرجا موزعني على مدرجات
حميطية وم ��زودة بلوحة مكعبة للنتائج
االإلكرتونية LED Score Board

قاعة ال�شكوا�ض
• مت ان�ساء  مالعب لال�سكوا�س مع مقاعد
خلف الزجاج للمتفرجني
قاعة البولين:
• تت�سع قاعة البولينج ل�  م�سار وم��زودة
ب�اأح��د امل�ع��دات امل�ستوردة من الواليات
املتحدة كما مت بالقرب منها ان�ساء كافرتيا
واأماكن للجلو�س واال�سرتاحة.
قاعة تن�ض الاولة
قاعة فنون الدفا عن النف�ض حيث ميكن اإقامة
مباريات املالكمة والكاراتيه ورفع الأثقال
غر لل�شاونا واجلاكوي وغرفة للبار
�شالة متعددة ال�شتدامات
�شالة جمنايوم ثانوية
�شالة لالإنرتنت كافيه يف الدور الاين
�شالة يف الدور الأر�شي لريا�شة كمال الأج�شام
�شالة لعر�ض اأفالم وثائقية
�شالة انرتنت كافيه ومكتبة
كافترييا وم�شاحة للجلو�ض
�شالة كبار الزوار
مكاتب للموفني وعدد  12م�شعد

امل�سرف العام
مدير اجلامعة
اأد عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

رئي�س التحرير
امل�سرف العام على املركز االإعالمي
د� شار بن مزيد البقمي

ت�سدر عن املركز االإعالمي باجلامعة
نائبة رئي�س التحرير
نائبة امل�سرف العام على املركز االإعالمي
د رمي بنت علي الرابغي
مرا�سالت التحرير :الهاتف  :الفاك�س �   :س.ب   جدة 

مدير التحرير
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تعي�س اجلامعة اأزه��ى واأج�م��ل �سنوات عمرها
االأك��ادي��ي ،فبعد اأن احتفلت يف العام املا�سي
مب��رور خم�سني عاما على تاأ�سي�سها ،برعاية
كرية من لدن خادم احلرمني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل ورع��اه ،تخلل زي��ارة
امللك حينها تد�سني واإط ��الق ��س��ارة ال�ب��دء يف
تنفيذ عدد من م�سروعات للجامعة تقدر قيمتها
مب��ا يربو ع��ن م�ل�ي��ار ري ��ال ،وح�سولها على
املركز االأول عربي ًا موؤخر ًا يف ت�سنيف "التايز"
االأخري يف عام م ،وها هي اليوم تت�سرف
جم��دد ًا بزيارة ميمونة من ملك احل��زم ت�سجل
يف تاريخها وت�سيف �سفحة م�سرقة يف �سجل
اإجن��ازات�ه��ا ليتف�سل رع��اه اهلل برعاية معر�س
وفعاليات (نايف ..القيم) الذي يحمل يف طياته
�سرية وعبق وذكرى رجل عزيز على قلب خادم
احلرمني ال�سريفني وكل مواطن �سعودي ،رحل
عن دنيانا لكن مناقبه ت�سطر وت��روى لالأجيال
ك�سخ�سية ا�ستثنائية يف القيادة واملحافظة على
االأمن والتعامل مع االأحدا واملتغريات.
ورعايته  حفظه اهلل  اليوم ملعر�س (نايف..
القيم) يف اجلامعة هو تقدير ًا للدور الريادي
للراحل خلدمة دينه ووطنه واأمته.
ب���ادرت اجل��ام�ع��ة ك�ع��ادت�ه��ا وت �ف��رده��ا بالتميز
يف ت�ق��دمي م�ق��رتح تنظيم وا�ست�سافة معر�س
(نايف ..القيم) ،وج��اءت اال�ستجابة والتفاعل
مبا يتجاوز حما�س جامعة "املوؤ�س�س" يف التنظيم
واالإ�سراف ،من قبل خادم احلرمني ال�سريفني
ال��ذي اأب��ى اإال اأن يرعى انطالق ه��ذه الفعالية
ت �ق��دي��ر ًا الأع �م��ال االأم� ��ري ال��راح��ل ،ن��اي��ف بن
عبدالعزيز رحمه اهلل وكذلك لقي املعر�س
حما�س ًا منقطع النظري من اأبناء �ساحب ال�سمو
امللكي االأمري نايف بن عبدالعزيز رحمه اهلل
فكل ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني
والأبناء الفقيد على الثقة يف اجلامعة لتويل مهمة
اإقامة اأول معر�س عن �ساحب املقولة ال�سهرية:
"املواطن هو رجل االأمن االأول".
مل تغب اأفعال الراحل ومواقفه عن �سماء الوطن،
فاإحداها هو ت�سليم ملف االإرهاب ل�ساحب ال�سمو
امللكي االأم��ري حممد بن نايف بن عبدالعزيز،
واأثبتت االأيام واالأحدا حنكة وح�سن اإدارة ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء للملف االأكر
هاج�س ًا وح�سا�سية لكل دول العامل ،وح�سرت مع
اأفعاله بالثناء واالإ�سادة الدولية.
وتت�سرف اجل��ام�ع��ة ه��ذا امل���س��اء مبنح �سهادة
الدكتوراه الفخرية لويل العهد يف جمال مكافحة
االإره��اب بعد قيادته وجناحه الباهر لتجفيف
منابعه ،وحماربة التطرف والفكر ال�سال ،اأمني ًا،
وفكري ًا واإعالمي ًا ،لتتوا�سل تتويج تلك اجلهود
بتلك ال�سهادات واجلوائز واالأو�سمة من الداخل
واخلارج.
ول�ع�ل��ه م��ن حم��ا��س��ن ال �� �س��دف اأن ي �ك��ون ه��ذا
املعر�س اأول فعالية تقام يف "القرية الريا�سية"
باجلامعة ،والتي �ستحظى ب�سرف افتتاحها من
خ��ادم احلرمني ال�سريفني على هام�س افتتاح
املعر�س لتكون اإ�سافة مميزة للمن�ساآت اخلالدة
التي توفرها اجلامعة لطالبها ومن�سوبيها.
اأد عبداهلل �شعيد الغامدي
وكيل اجلامعة للم�شاريع

