














ـــة  لقمَّ اململكـــة  اســـتضافَة  أجمـــع  العالَــــُم  تابَـــَع 
افتراضـــي  بشـــكل  الريـــاض  يف   G20 العشـــرين 
برئاســـة خـــادم احلرمـــني الشـــريفني امللـــك ســـلمان 
ل  بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود -حفظـــه اهلل- لتكـــون أوَّ
ـــة الكبـــرى  دولـــة عربيـــة حتظـــى باســـتضافة هـــذه القمَّ
لرؤســـاء أهـــمِّ دول العالـــم يف دورتهـــا اخلامســـة عشـــرة.

لظروفهـــا  اســـتثنائية  ـــة  القمَّ هـــذه  وتَُعـــدُّ 
ـــزت علـــى إصـــاح سياســـات  ركَّ االســـتثنائية، فقـــد 
ــرة  ــول ملشـــكات كثيـ ــاد حلـ ــة، وإيجـ ــم االقتصاديـ العالَــ
متعلِّقـــة باالقتصـــاد العاملـــي، باإلضافـــة إلـــى توحيـــد 
يـــة العالَــــمية الناجمـــة  اجلهـــود ملواَجهـــة األزمـــة الصحِّ

مـــن انتشـــار فيـــروس »كورونـــا« املســـتجد )كوفيـــد 19( 
ــانية  ــدة، إنسـ ــب عديـ ــن جوانـ ــرة مـ ــا اخلطيـ وتداعياتهـ

واقتصاديـــة. واجتماعيـــة 

ـــة مجموعـــة العشـــرين التـــي اســـتضافتها  وتَُعـــدُّ قمَّ
ـــى مـــن  ـــا األول ـــى كونه ـــة، فباإلضافـــة إل ـــاض تاريخي الري
نوعهـــا علـــى مســـتوى العالَــــم العربـــي، فـــإنَّ انعقادهـــا يف 
ظـــلِّ هـــذه الظـــروف يتَّســـم بأهميـــة كبـــرى، فالعالـــم كلُّـــه 
ـــع إلـــى جهـــود مجموعـــة العشـــرين يف جتـــاُوز أزمـــة  يتطلَّ
جائحـــة فيـــروس كورونـــا املســـتجد، وحمايـــة األرواح، 
واملســـاَعدة يف التَّعـــايف يف مـــا بعـــد اجلائحـــة، والتركيـــز 

ة العشرين باستضافة اململكة.. قمَّ
ة االستثنائية  القمَّ

 مدير عام السجون - املكلف
  املشرف العام

اللواء ماجد بن بندر الدويش

االفتتاحية
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يـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  علـــى مجابهـــة التحدِّ
الناجتـــة عنهـــا، وإيجـــاد طـــرق الســـتعادة النمـــو، وبنـــاء 
ــى  ــة إلـ دة، باإلضافـ ــدِّ ــواٍح متعـ ــن نـ ــل مـ ــتقبل أفضـ مسـ
الـــة لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة  تطويـــر سياســـات فعَّ
ومتوازنـــة، لتوفيـــر املعيشـــة الكرميـــة لشـــعوب العالـــم.

ـــة أقـــوى منتََديـــات  لقـــد جـــاءت هـــذه االســـتضافة لقمَّ
النقـــاش لصانعـــي القـــرار يف العالـــم، لتمثِّـــل تأكيـــداً 
زت  ة االقتصاديـــة والسياســـية للمملكـــة، والتـــي تعـــزَّ للقـــوَّ
ِقَمـــم  واملثِمـــرة يف  الدائمـــة  خـــال مشـــاركاتها  مـــن 

ــة. ــوام املاضيـ ــرين خـــال األعـ العشـ
ـــة  وال شـــكَّ يف أنَّ اســـتضافة اململكـــة ألعمـــال القمَّ

ألهـــمِّ منتـــدى اقتصـــادي دولـــي يُعنـــى ببحـــث القضايـــا 
ْور احملـــوري  املؤثـــرة علـــى االقتصـــاد العاملـــي، تعكـــس الـــدَّ
ـــال للمملكـــة يف العالَــــم علـــى الصعيَديــْـن اإلقليمـــي  والفعَّ
والدولـــي، وتأثيرهـــا االقتصـــادي والسياســـي املتزايـــد، 
بوصفهـــا دولـــة فاعلـــة يف َرْســـم سياســـة االقتصـــاد 
ـــف دول  ـــة لاســـتثمارات مـــن مختل ـــة آمن العاملـــي، ووجه
ـــة مـــا بعـــد النفـــط  العالَــــم، والســـيَّما بعـــد تبنِّيهـــا خلطَّ
املتمثِّلـــة برؤيـــة اململكـــة 2030 التـــي أعلـــن عنهـــا ســـمو 
ـــد  ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمَّ
ــتقبل أكثـــر  ــُد مبسـ ــلمان حفظـــه اهلل، والتـــي تَِعـ بـــن سـ

ُعـــد. فاعليـــًة وحضـــوراً للمملكـــة علـــى مختَلَـــف الصُّ
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العدد )٩٣(
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العدد )٩٣(



13
جمادي األولى ١٤٤٢ هـ )يناير ٢٠٢١م(

اعالن
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العدد )٩٣(

المحتويــــــات

املشرف العام
اللواء ماجد بن بندر الدويش

مدير عام السجون - املكلف

نائب املشرف العام رئيس التحرير
العقيد. د.  بندر بن علي اخلرمي
مدير اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

مدير التحرير
الرائد / تركي فالح الشلوي

سكرتير التحرير
محمد بن حماد القحطاني

محرر املراجعة والصياغة
محمد النقشبندي

املصورون
الرقيب / يحيى حسن حكمي

م٧ / فهد محمد العثمان
م٥ / نايف عبداهلل احلمداني

املراسالت :
املديرية العامة للسجون - نائب املشرف العام رئيس التحرير 

الرياض ص.ب  ١٢٨١٢  هاتف : ٩٢٠٠٠٥٩٩٩
info@aleslaah.net : البريد اإللكتروني
www.aleslaah.net            

ــا وال  ــن أصحابهـ ــر عـ ــة تعبِّـ ــواردة يف املجلـ اآلراء الـ
ـــر بالضـــرورة عـــن رأي املديريـــة العامـــة للســـجون تعبِّ

تصدر عن
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

بالمديرية العامة للسجون

مجموعة العشرين هي املنتدى الرئيس للتعاُون االقتصادي الدولي............. 

استقبل مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد املرافق له  
.........

ة  م عن طريق منصَّ وافق مجلس الوزراء على ضوابط خدمة "ُفِرَجْت" التي تُقدَّ
"أبِشْر" اإللكترونية ......... 

١٢

٢٠

٢٢

تجَمــــع أقــوى 
اقـتـصـادات العالــم ..

خالل استقباله
مدير عام السجون..

النائب العام:
ف أي شخص 

َ
ال ُيوق

د نظامي 
َ
ن

َ
دون مست

ة من سلطة مختصَّ

مجلس الوزراء
يوافق على ضوابط 

 »
ْ

ِرَجت
ُ

خدمة »ف
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في هذا العدد

٢٣
م 

َّ
سمو أمير القصيم يتسل

التقرير السنوي ألنشطة 
وبرامج سجون القصيم

غالف العدد )93(

 سمو أمير نجران ُيباِرك 
مة 

َ
تفعيل التحقيق ومحاك

َجناء عن ُبْعد السُّ

٢٦

وكيل وزارة العدل

للشؤون القضائية

الدكتور سلمان الفوزان 

راكة 
َّ

ية الش د على أهمِّ
ِّ
يؤك

االستراتيجية مع المديرية 

العامة للسجون..

٥٢

أخبار اإلصالح............................... 

برنامج »ثـــــقـــــة«.. مبادرة نبيـــــلة وبرنامج

 نوعي..........................................

مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح يف 
احلدِّ من الَعْود إلى اجلرمية .......... 

»ُفِرَجــــــــْت«.. مبـادرة إنســـــــانية ملساعـــــــــــدة 
احملكومني يف القضايا املالية .............

نحو ميزانية منزلية ناجحة ............. 

مكافحة التزوير.. مهمة تتكامل فيها اجلهود. 

الغذاء.. حيث الداء والدواء .............. 

استراحة العدد.............................. 

٢٠

٣٨

٤٤

٦٦
٧٠
٨٠
٨٦
٩٨
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العدد )٩٣(

ــة الرياض مجموعة العشريـــن G20.. في قمَّ
تجَمــــع أقــوى اقـتـصـادات العالــم ..

متابعات

مجموعة العشرين هي املنتدى الرئيس للتعاُون االقتصادي الدولي، وتضمُّ قادًة من جميع 
ل أعضاؤها من مجموعة الدول الثماني، و11 دولة من االقتصادات  ات، إذ يتشكَّ القارَّ

الناشئة، بجانب االحتاد األوروبي الذي ميثِّل العضو ذا الرقم »عشرين«.
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اخلامس  يوم  تأسيسها  كان 
العام  سبتمبر  من  والعشرين 
األميركية  العاصمة  يف  1999م 
واشنطن؛ وذلك من أجل حتقيق 
حياة  "ازدهار  األسمى  الهدف 
املعمورة"،  هذه  على  اإلنسان 
مستوى  على  تُعَقد  كانت  وقد 
البنوك  ومحافظي  املالية  وزراء 
مناقشات  إلجراء  املركزية 
القضايا  عن  املستوى  رفيعة 
ويف  واملالية،  االقتصادية 
عام  يف  املالية  األزمة  أعقاب 
املجموعة  مستوى  ُرفع  2008م 
األعضاء،  الدول  قادة  لتضمَّ 
مجموعة  قادة  ة  قمَّ وانعقدت 
واشنطن  يف  األولى  العشرين 
ونتيجًة  2008م،  نوفمبر  يف 
أعمال  جدول  ع  ُوِسّ لذلك، 
ليتجاوز  العشرين  مجموعة 
واملالية  االقتصادية  القضايا 
االجتماعية  القضايا  ويشمل 

واالقتصادية والتنموية.
أقوى  املجموعة..  دول 

اقتصادات العاَلـم:
ية  بأهمِّ املجموعة  دول  حتظى 
العشرين  فمجموعة  كبرى، 
العالم  اقتصادات  أقوى  جتَمع 
يف  رئيساً  َدْوراً  تؤدِّي  التي 
فدول  العاملي،  االقتصاد 
من   %66 تضمُّ  املجموعة 
ان  سكَّ ثلثَي  أي  العالَـم؛  ان  سكَّ
من   %85 نحو  ومتلك  العالَـم، 
وتصل  العاملي،  اإلنتاج  إجمالي 
إجمالي  من   %75 إلى  حصتها 
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العدد )٩٣(

التجارة العاملية، كما تسيطر على نحو 80% من حجم 
االستثمار العاملي.

وتضمُّ مجموعة العشرين: اململكة العربية السعودية، 
والصني،  وكندا،  والبرازيل،  وأستراليا،  واألرجنتني، 
وإيطاليا،  وإندونيسيا،  والهند،  وأملانيا،  وفرنسا، 
واليابان، واملكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا 
اجلنوبية، وتركيا، واململكة املتَّحدة، والواليات املتَّحدة 
ملجموعة  ل  املكمِّ األوروبي  االحتاد  ثم  األمريكية، 

والهيئات  مات  املنظَّ من  عدد  جانب  إلى  العشرين، 
الدولية.

مجموعة  أكبر  يف  كعضو  اململكة  دخول  ل  سجَّ وقد 
االقتصادية  باألهمية  اعترافاً  العالَـم  يف  اقتصادية 
يف  وإمنا  فقط  احلاضر  الوقت  يف  ليس  للمملكة، 
هذه  يف  اململكة  عضويُة  زت  وعزَّ أيضاً،  املستقبل 
واالقتصادي  السياسي  ونفوَذها  تَها  قوَّ املجموعة 
ُصنْع  يف  مؤثراً  طرفاً  يجعلها  ا  ممَّ الكبير؛  واملعنوي 
السياسات االقتصادية العاملية التي تؤثِّر يف اقتصاد 

اململكة واقتصادات دول املنطقة.
ية اخلاصة: ة الرياض.. األهمِّ قمَّ

الدورة  أعمال  السعودية  العربية  اململكة  استضافت 
مجموعة  قادة  ة  قمَّ الجتماعات  عشرة  اخلامسة 

استضافتها  التي  العشرين  مجموعة  ة  قمَّ
الرياض هي األولى من نوعها على مستوى 

العالم العربي.

متابعات
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شهر  من   7 و   6 واألحد  السبت  يوَمي  العشرين 
ربيع الثاني لعام 1442هـ املوافق 21 و 22 من شهر 
نوفمبر من عام 2020 م يف العاصمة الرياض بشكل 
افتراضي، حيث ترأََّس خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل- اجتماع 

قادة مجموعة العشرين.
ة عدداً من القضايا املالية  وتناَوَل جدول أعمال القمَّ

الطاقة  بينها  من  التي  واالجتماعية،  واالقتصادية 
والبيئة واملناخ واالقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة 

ة  لقمَّ اململكة  ورئاسة  استضافة  أعطت 
راسخة  داللة  العشرين  مجموعة  قادة 
ْور الريادي للمملكة عامليًا. ية الدَّ على أهمَّ
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العدد )٩٣(

والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
الـَمحاور األساسية:

ثاثة  على  العشرين  ملجموعة  اململكة  رئاسة  ركَّزت 
محاور أساسية، هي: متكني اإلنسان من خال تهيئة 
ن اجلميع -السيَّما املرأة والشباب-  الظروف التي متكِّ
من العيش الكرمي والعمل واالزدهار؛ واحلفاظ على 
اجلماعية  اجلهود  تعزيز  خال  من  األرض  كوكب 
حلمايته، خصوصاً فيما يتعلَّق باألمن الغذائي واملائي 
واملناخ والطاقة والبيئة؛ وكذلك تشكيل آفاق جديدة 
املدى  وطويلة  جريئة  استراتيجيات  تبنِّي  خال  من 

م التقني. ملشاركة منافع االبتكار والتقدُّ
جائحة كورونا.. الظرف الصعب

ضوء  يف  العشرين  ملجموعة  الرياض  ة  قمَّ جاءت 
كورونا  فيروس  بجائحة  املرتبطة  العاملية  األوضاع 
مجموعة  دول  ركَّزت  فقد   ،)19 )كوفيد  املستجد 
واستعادة  األرواح  على حماية  ة  القمَّ العشرين خال 
وجتاُوزها،  اجلائحة  مع  التعاُمل  خال  من  النمو 
ْعف  والتَّعايف بشكل أفضل من خال معاجلة أوُجه الضَّ
التي اتَّضحْت خال اجلائحة، وتعزيز املتانة على املدى 
الطويل، كما سعْت إلى تعزيز اجلهود الدولية من أجل 
من  للجميع  والعشرين  احلادي  القرن  ُفَرص  اغتنام 
خال متكني األفراد وحماية كوكب األرض وتسخير 

االبتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

َنها البيان اخلتامي: أربع قضايا رئيسة تضمَّ
قضايا  أربع  ة  للقمَّ اخلتامي  البيان  ن  تضمَّ   
العاملي،  االقتصادي  النمو  تعزيز  هي:  رئيسة 
أوُجه  دورة منو مفتََرضة عن طريق معالَـجة  وإنشاء 
ومستدام،  شامل  عاملي  منو  وحتقيق  املساواة،  عدم 
نت  تضمَّ التي  العاملية  البيئية  يات  والتحدِّ والقضايا 
والبيئة،  والهجرة،  النزوح  مثل  موضوعات  حتتها 
والزراعة،  والتطوير،  العاملية،  ة  والصحَّ والطاقة، 

متابعات
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الفساد،  ومكافحة  والتوظيف،  والعمل  املرأة،  ومتكني  والسياحة، 
واالبتكار  لاستثمار،  التحتية  البنية  وجودة  العاملي،  والتمويل 
ق البيانات املجاني، والتجارة واالستثمار، واالقتصاد  والرقمنة وتدفُّ

العاملي.
ْور الريادي للمملكة عامليًا ية الدَّ دت أهمِّ ة أكَّ القمَّ

أعطت استضافة ورئاسة اململكة ألعمال الدورة اخلامسة عشرة 
ية  ة قادة مجموعة العشرين داللًة راسخًة على أهمَّ الجتماعات قمَّ
ْور الريادي للمملكة عاملياً، وجهودها البارزة خال فترة الرئاسة،  الدَّ
والتي أسهمت يف حتقيق أهداف مجموعة العشرين التي متثِّل أهم 

ع لكبرى القوى االقتصادية يف العالم. جتمُّ
د هذا احلدث القناعة العاملية بأنَّ اململكة ماضية بخطوات  كما أكَّ
عاملية،  مبواَصفات  جديد  محلِّي  اقتصاد  صناعة  نحو  واثقة 
يساعدها على ذلك النفوذ االقتصادي والسياسي الذي تتمتَّع به، 
يني واملكانة املرموقة التي تتمتَّع بها يف املنطقة  فضًا عن الثقل الدِّ

والعالَـم اإلسامي، ويف العالَـم أجمع.
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العدد )٩٣(
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العدد )٩٣(

أخبار اإلصالح

وافق مجلس الوزراء على ضوابط خدمة "ُفِرَجْت" التي 
ة "أبِشْر" اإللكترونية، وهي تُتيح  م عن طريق منصَّ تُقدَّ
داد -جزئياً أو كلِّياً- عن احملكومني أو  اإلسهام يف السَّ

املوقوفني يف قضايا مالية..

جاء ذلك خال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها  يف 
9 ربيع اآلخر 1442هــ عبر االتصال املرئي، برئاسة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل.

 »
ْ

ِرَجت
ُ

مجلس الوزراء يوافق على ضوابط خدمة »ف
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»العـــواد« يستقــبل »الدويــــش« ويناقش معه حمـــــاية 
َجناء وتعزيزها حقوق السُّ

استقبل رئيس هيئة حقوق اإلنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، يف مكتبه، مديَر عام السجون املكلَّف اللواء 
ماجد بن بندر الدويش، والوفد املراِفق له.

َجناء وتعزيزها. وشهَد االستقباُل مناقشَة أوُجه التعاُون بني اجلانبَنْي؛ خاصًة ما يتعلَّق بحماية حقوق السُّ

واإلرشاد  والدعوة  اإلسامية  الشؤون  وزير  التقى 
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، 
اللواء  املكلَّف  السجون  عام  مدير  بالوزارة،  مكتبه  يف 

ماجد بن بندر الدويش، والوفد املراِفق له.
الدويش  للِّواء  التهنئَة  اللقاء  مستهلِّ  الوزير يف  م  وقدَّ
له  للسجون باململكة؛ متمنياً  على تكليفه مديراً عاماً 

ين واملليك والوطن. التوفيق خلدمة الدِّ
ن الدويش اجلهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة  بدوره ثمَّ
مجاالت  يف  واإلرشاد  والدعوة  اإلسامية  الشؤون 
واالعتدال،  الوسطية  ِقيَم  ونَْشر  واإلرشاد،  التوعية 
بالبرامج  منوِّهاً  ومرتاديها؛  اهلل  ببيوت  والعناية 
متها الوزارة، والتي كان لها  الدعوية املتنوِّعة التي قدَّ
بالغ األثر يف َغْرس ِقيَم االنتماء واملواَطنة لدى جميع 

املستفيدين منها.

بني  التعاُون  أوُجه  ناَقَش  اللقاء  أنَّ  ْكر  بالذِّ اجلدير 
اجلانبَنْي؛ خاصًة ما يتعلَّق بجانب التوعية واإلرشاد، 
البرامج  عبر  َجناء  السُّ لدى  الدينية  الِقيَم  وتعزيز 

الدعوية املتنوِّعة.

 أوُجه التعاُون مع مدير عام السجون..
َ

رئيس هيئة حقوق اإلنسان بحث

خالل استقبال وزير الشؤون اإلسالمية لمدير عام السجون..
َجناء »آل الشيخ« و«الدويش« يناقشان تعزيز الِقَيم الدينية لدى السُّ
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العدد )٩٣(

أخبار اإلصالح

ل مع جهات التحقيق   بأوَّ
ً
 على متابعة قضايا السجناء والموقوفين أوال

ً
دا مشدِّ

والقضاء وتنفيذ األحكام..

خالل اسـتــقبــــالـــه مـــدير عــــام السجـــــون.. الـــنــائب الـــعـــــــام:
ة د نظامي من سلطة مختصَّ

َ
ن

َ
ف أي شخص دون مست

َ
ال ُيوق

عبداهلل  بن  سعود  الشيخ  العام  النائب  استقبل 
بتاريخ  العامة  للنيابة  الرئيس  املقرِّ  يف  املعجب، 
1442/5/22هـ، مدير عام السجون اللواء ماجد بن 
ني  بندر الدويش والوفد املرافق له، بحضور املختصِّ

يف الرقابة على السجون بالنيابة العامة.

اللواَء الدويش  العامُّ  النائُب  اللقاء، هنَّأ  ويف بداية 
أْن  اهلل  من  راجياً  للسجون،  عاماً  مديراً  بتعيينه 

قه يف منصبه اجلديد. يُعينه ويوفِّ

ية  الودِّ األحاديث  تباُدل  اللقاء  خال  جرى  وقد 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من  عدد  ومناقشة 
بني  التعاُون  تعزيز  على  والتأكيد  املشتََرك، 
العامُّ  النائُب  د  وشدَّ والسجون،  العامة  النيابة 

وعدم  العاقة،  ذات  األنظمة  تطبيق  ية  أهمِّ على 
من  نظامي صادر  دون مستَنَد  أي شخص  إيقاف 
السجناء  قضايا  ومتابعة  نظاماً،  مختصة  سلطة 
بأول مع جهات التحقيق والقضاء  واملوقوفني أوالً 
اتخاذ  على  والتأكيد  القضائية،  األحكام  وتنفيذ 
للربط اإللكتروني بني  اإلجراءات الازمة؛ متهيداً 
ع تباُدل البيانات  النيابة العامة والسجون، مبا يسرِّ

واملعلومات املشتََركة.

نبذة  إلى  اللقاء  خال  العام  النائب  استمع  كما 
واخلطط  لإلصاحيات،  التطويرية  األعمال  عن 
والبرامج  للسجون،  العامة  للمديرية  املستقبلية 
واألنشطة التي تستهدف النزالء وتركِّز على تأهيلهم 
وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلني بعد اإلفراج عنهم.
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م التقرير السنوي ألنشطة 
َّ
سمو أمير القصيم يتسل

وبرامج سجون القصيم

التقـــى صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر الدكتـــور 
فيصـــل بـــن مشـــعل بـــن ســـعود بـــن عبدالعزيـــز أميـــر 
منطقـــة القصيـــم، يف مكتبـــه، مديـــَر ســـجون منطقـــة 
َقـــِدَم  الـــذي  اجلربـــوع،  خالـــد  اللـــواء  القصيـــم 
ه، وتســـليمه التقريـــر الســـنوي  للســـام علـــى ســـموِّ

ألنشـــطة وبرامـــج ســـجون املنطقـــة.

واستمع سموُّه خال اللقاء من اللواء اجلربوع إلى 
أجُِنَز من  وما  تطوير  ما شهدتُْه اإلصاحيات من 
من  للوقاية  احترازية  وبرامج  مستقبلية  ُخَطط 
االجتماعية،  الرعاية  جانب  إلى  كورونا،  فيروس 
الثقافية  األنشطة  إلى  إضافًة  املهني،  والتدريب 

النزالء،  تأهيل  إعادة  يف  تُسِهم  التي  والرياضية 
واملعنوي،  الفكري  التوجيه  برامج  ن  تتضمَّ والتي 
ماً شكَرهُ وتقديَرهُ لسمو أمير  واجلناح املثالي، مقدِّ
منطقة القصيم على َدْعمه وتشجيعه ومتابعته كافَة 

األعمال واألنشطة بسجون املنطقة.

التي  اجلهود  مشعل  بن  فيصل  األمير  ن سمو  وثمَّ
مها سجون املنطقة مبا شاَهَده من خال هذا  تقدِّ
التقرير، مؤكِّداً سموُّه أهمية تعزيز وتطوير برامج 
َجناء مبا يكفل إعدادهم ليكونوا أعضاء  تأهيل السُّ
أن   - وجلَّ -عزَّ  املولى  سائًا  املجتمع،  يف  فاعلني 

ق اجلميع لكلِّ خير. يبارك يف اجلهود وأن يوفِّ
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التميُّز  جوائز  بإحدى  الداخلية،  وزارة  من  "ُفِرَجْت"  خدمة  فازت 
فئة  يف  وذلك  حكومية،  تطويرية  خدمة  كأفضل  العربي  احلكومي 

املباَدرات واخلدمات.
م جائزةَ التميُّز احلكومي العربي جامعُة الدول العربية ممثَّلًة يف  وتنظِّ
مة العربية للتنمية اإلدارية، بالتعاون مع حكومة اإلمارات العربية  املنظَّ
املتَّحدة، بهدف اإلسهام يف تطوير منظومة العمل احلكومي يف البلدان 
رة لتباُدل األفكار واخلبرات، واالحتفاء  العربية وتأسيس منصة متطوِّ

بالنماذج والتجارب العربية املميَّزة يف مجال العمل احلكومي.
للتميُّز احلكومي  السعودية بستٍّ جوائز  العربية  اململكة  فازت  وقد 
العربي، ومت اإلعان عن النتائج خال احلفل االفتراضي الذي ُعِقَد 

لتكرمي الفائزين مبشاَركة عدد من الوزراء واملسؤولني.

« تفوز بإحدى جوائز 
ْ

ِرَجت
ُ

خدمة »ف
ز الحكومي العربي التميُّ

أخبار اإلصالح
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ة لسجن الطائف نظام احملاَكمة عن  لت اإلدارة العامَّ فعَّ
بُْعد، وذلك بالتعاون مع احملكمة اجلزائية بالطائف.

كبائن   5 الغرض على  لهذا  املستَْخَدم  املبنى  ويحتوي 
الفردية  للمحاَكمات  كبائن   4 منها  املرئي،  لاتصال 

وكبينة واحدة للمحاَكمات اجلماعية.

الشبكة  وهي:  ة،  عدَّ تقنياٍت  الكبائن  ن  وتتضمَّ

اعات وميكرفون، وجهاز  العنكبوتية، وشاشة تلفاز وسمَّ
بصمة للتعرُّف على بيانات النزيل، وجتري احملاَكمات 

ني من احملكمة والسجون. بحضور مختصِّ
ويتمثل الهدف من احملاَكمات عن بُْعد يف توفير الوقت 
واجلهد، وتسهيل إجراءات التَّقاضي، وسرعة اإلجناز 
من  احلاجة خلروجهم  دون  النزالء  قضايا  والبتِّ يف 

السجن.

احملاَكمة  جلسات  الشرقية  املنطقة  سجون  استأنفت 
عن بُْعد بالتعاُون مع فرع وزارة العدل باملنطقة ممثًَّا 
من  النزالء  من  عدد  َن  متكَّ حيث  اجلزائية،  باحملكمة 
تلفزيونية  دوائر  عبر  القضائية  اجلهات  مع  التواُصل 

ل إجراءات التَّقاضي بني القاضي والنزيل. تسهِّ
أمكنًة  فروعها  جميع  يف  املنطقة  سجون  رت  ووفَّ

وسط  والفردية  اجلماعية  للمحاَكمات  صة  مخصَّ
كافة احلقوق  ووقائية، مع مراعاة  احترازية  إجراءات 

النظامية للنزيل.

وتُسِهم إجراءات احملاَكمات عن بُْعد يف تعجيل البّت يف 
قضايا النزالء وتوفير الوقت واجلهد.

مة عن ُبْعد
َ
ْولى جلسات المحاك

ُ
سجن الطائف ُيطِلق أ

مة النزالء
َ
سجون المنطقة الشرقية تستأنف محاك

عن ُبْعد خالل أيام العيد
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العدد )٩٣(

باَرَك صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن 
مساعد، أمير منطقة جنران، تفعيل احملاَكمة والتحقيق 
بني  باملنطقة، بالتكاُمل  َجناء  السُّ قضايا  يف  بُْعد  عن 
مرئي  اجتماع  يف  وذلك  واجلنائية،  العدلية  اجلهات 
مبشاَركة  اإلمارة،  بديوان  ه  سموِّ مكتب  من  ُعِقَد 
الشيخ  شرورة  محافظة  محكمة  رئيس  فضيلة 
النيابة  رئيس  وفضيلة  الفارس،  إبراهيم  بن  د  محمَّ
األسمري،  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  باملنطقة  العامة 
ومدير سجون املنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد 

القحطاني.
الشريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  أنَّ  سموُّه  د  وأكَّ
د على  وسمو ولي عهده األمني -حفظهما اهلل- تشدِّ
ل مهما كانت الظروف، وأنَّ اجلميع  أنَّ احلقوق ال تتعطَّ
ام وسيوف لتطبيق الشريعة اإلسامية التي قامت  ُخدَّ
عليها هذه الباد املباَركة، منطِلقًة من كتاب اهلل تعالى 

وسنَّة نبيِّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم.
ية هذه اخلطوة  ه األمير جلوي بن عبدالعزيز بأهمِّ ونوَّ

القضايا  يف  واحملاَكمة  التحقيق  إجراءات  تسيير  يف 
التي  الظروف  من  الرغم  على  وإجنازها  املستعجلة، 
فيروس  انتشار  من  للحدِّ  الوقائية  التدابير  فرضتْها 

كورونا املستجد.
آليََّة  محكمة شرورة  رئيس  أوَضَح فضيلة  جهته،  من 
َجناء، يف قاعات افتراضية،  َعْقد جلسات محاَكمة السُّ
بدايًة من توثيق الهوية بالبصمة إلى النطق بالـُحْكم، 
وذلك  واملناَقشة،  العام  عي  املدَّ الئحة  بَعْرض  مروراً 
املجلس  رئيس  العدل  وزير  معالي  لتوجيهات  تنفيذاً 
َجناء املستعجلة،  األعلى للقضاء، بالنظر يف قضايا السُّ
باجلهات  املنطقة  أمير  سمّو  واهتمام  بَدْعم  منوِّهاً 

العدلية واجلنائية.
وبنيَّ فضيلة رئيس النيابة العامة باملنطقة أنَّ الشراكة 
االستراتيجية بني النيابة العامة ووزارة العدل واملديرية 
أمير  بقيادة سمّو  وذلك  للسجون قد جنحت،  العامة 
النيابة  إجراءات  أنَّ  إلى  ُمشيراً  ومتابعته،  املنطقة 
العام،  النائب  معالي  لتوجيهات  تنفيذاً  تأتي  العامة 

مة 
َ
 سمو أمير نجران ُيباِرك تفعيل التحقيق ومحاك

َجناء عن ُبْعد السُّ

أخبار اإلصالح
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على  تستند  حيث 
متطوِّرة  تقنية  بنية 
العدالة  مجال  يف 
وأمتتة  الرقمية 

العمليات كافة.
النيابة  أنَّ  د  وأكَّ
بالِفْعل  تطبِّق  العامة 
عن  التحقيق  نظام 
القضايا  يف  بُْعد 
وحتويل  اجلنائية، 
اخلدمات  كافة 
للمتعاملني  مة  املقدَّ
إطار  يف  إلكترونياً، 
التكاُملي  ْور  الدَّ
وزارة  مع  ال  الفعَّ

خطوتها  بَدْعم  العدل 
يف تفعيل جلسات احملاَكمة عن بُْعد، من خال تهيئة 
للجلسات  ني  العامِّ عني  املدَّ حلضور  التقني  االحتياج 
ة  خطَّ ِضْمن  وذلك  اجلنائية،  القضايا  يف  والتراُفع 
وسامة  العمل،  استمرار  لَضمان  العامة  النيابة 
فني واملتعاملني، مبا يتوافق مع جهود الدولة يف  املوظَّ

احلدِّ من انتشار هذه اجلائحة.
وأبدى مدير سجون املنطقة جدوى هذا التكاُمل منذ 
بحقِّ  األحكام  تنفيذ  يف  بُْعد،  عند  احملاَكمة  انطاقة 
املنظومة  إلى  ُمشيراً  سراحهم،  إطاق  أو  َجناء  السُّ
ستْها السجون لتهيئة إجراءات  التقنية احملَكمة التي أسَّ

التحقيق أو احملاَكمة عن بُْعد.
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العدد )٩٣(

أعلنت املديرية العامة للسجون عن َعْقد أكثر 
للنزالء  بُْعد  عن  قضائية  محاَكمة  ألف   11 من 
مستوى  على  املاضية  الفترة  خال  والنزيات 
مع   بالتعاون  وذلك  الباد،  مناطق  سجون 

عن  احملاَكمات  أنَّ  إلى  مشيرًة  العدل،  وزارة 
بُْعد تهدف إلى تقليل ُمَدد التَّقاضي واختصار 
من  السجناء   لنَْقل   الازَمنْي  واجلهد  الوقت 
مانات  الضَّ يع  جم حتقيق   مع   وإليها،  احملاكم 
احملاَكمة،  اء  أثن لسجناء  وا للمتََّهمني  القضائية 
ة املستفيدين  باإلضافة إلى احلفاظ على صحَّ

يف ظلِّ جائحة فايروس  كورونا  املستجد.
هذا وجرى جتهيز عدد من قاعات احملاَكمات 
باألجهزة  ملناطق  ا املرئيَّة يف عدد من سجون 
البصمة  جهاز  إلى  إضافًة  مة،  لاز ا التقنية 
ق من بيانات النزيل، ونظام اتصال مرئي  للتحقُّ
املترِجم  َدْمج  إتاحة  لعدل، مع  ا مرتبط بوزارة 
والسجني معاً يف جلسة واحدة، كما أنَّ النظام 
األنظمة  وفق  حلقوق  ا جميع  ل  نزي لل يكفل 

والتعليمات القانونية.

بالتعاون مع وزارة العدل..

مة عن ُبْعد
َ
السجون تعقد أكثر من ١١ ألف جلسة محاك

 عن ُبْعد..
ْ

ذت
ِّ

ف
ُ
ن

م محاضرة عن إدارة األزمات
ِّ
ة تنظ اإلدارة العامة للتدريب بجدَّ

تدريب  مبركز  ممثَّلًة  للتدريب  لعامة  ا إلدارة  ا مت  نظَّ
»إدارة  بعنوان  بُْعد  عن  محاضرةً  ة  بجدَّ ون  السج
األزمات« مبشاركة قيادات ومنسوبي املديرية العامة 

للسجون مبختلف مناطق اململكة.
العربي  املكتب  مدير  ألقاها  التي  احملاضرة  ت  اول وتن
عضو  الداخلية  بوزارة  واإلرهاب  التطرُّف  ة  افح ملك

هيئة التدريس بكلِّية امللك فهد األمنية العقيد الدكتور 
نايف املطلق، مفاهيَم حديثة حول إدارة األزمة، شملت 
إلى  األزمات  حتويل  ومهارات  األزمة،  إدارة  احل  مر
ُفَرص، والتحوُّل من إدارة األزمة إلى قيادتها، واملنهج 
َعَملية  وحاالت  وجتارب  مناذج  إلى  وصوالً  لي،  املثا

إلدارة وقيادة األزمات.

أخبار اإلصالح

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ع »إرادة« للصحة النفسية  زار املشِرف العام على مجمَّ
إدارة  احلارثي،  عبدالعزيز  بن  نواف  الدكتور  ة  بجدَّ
مدير  استقباله  وكان يف  مة،  املكرَّ مكة  منطقة  سجون 
سعد  بن  إبراهيم  الدكتور  اللواء  باملنطقة  جون  الس

الغامدي.
وهدفت الزيارة إلى بَْحث ُسبُل التعاُون بني اجلانبَنْي، 
ملستفيدي  مة  املقدَّ اإلصاحية  البرامج  يخدم  ا  فيم
»ثقة«  مركَزي  يف  صية  التخصُّ التأهيلية  راكز  امل
و«إشراقة«، وذلك يف سبيل حتقيق األهداف الرئيسة 
ُخَططها  ِضْمن  للسجون  العامة  املديرية  تي وضعتْها  ال

االستراتيجية لتأهيل النزالء.
مة  اع على َسيْر البرامج املقدَّ وجرى خال الزيارة االطِّ
االلتزام  مع  و»إشراقة«،  »ثقة«  مبركَزي  للمستفيدين 
فيروس  من  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  بجميع 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
ل عن آليَّة تشغيل املراكز،  واستمع احلضور لَشْرح مفصَّ
العامة  واألهداف  تقدميها  ومراحل  البرامج  وعن 

واخلاصة املنشودة منها.
م  يُقدَّ مبا  إعجابه  عن  احلارثي  الدكتور  وأعَرَب 

ر وبرامج لها  للمستفيدين يف هذه املراكز ِمْن ِفْكر متطوِّ
ذها املديرية العامة للسجون، ُمبدياً استعداد  فاعلية تنفِّ
ع لتسهيل جميع العقبات لتحقيق َشراكة حقيقية  املجمَّ

بني اجلهتني مبا فيه الصالح العام.
َدْعم  يف  الزيارة  ية  أهمِّ الغامدي  اللواء  د  أكَّ جهته  من 

مة لنزالء السجون. وتطوير البرامج اإلصاحية املقدَّ

مة لمستفيدي مراكز التأهيل.. ع أداء البرامج اإلصالحية المقدَّ
ْ

في سبيل َرف

ع »إرادة« للصحة النفسية  المشِرف العام على مجمَّ
مة ة يزور سجون منطقة مكة المكرَّ بجدَّ
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العدد )٩٣(

مت مديرية السجون مبنطقة اجلوف، بالتعاون مع  نظَّ
بعنوان  بُْعد  دورًة عن  االجتماعية،  التنمية  بنك  فرع 
»منتَجات بنك التنمية االجتماعية بشكلها اجلديد«، 
مها لنزالء السجن عبدالسام خيران الرويلي، أحد  قدَّ
َق لَدْعم  منسوبي فرع بنك التنمية االجتماعية، إذ تطرَّ
ة تهدف  البنك للنزالء من خال برامج وفعالياٍت عدَّ
إلى تطوير مهاراتهم وتقدمي القروض واالستشارات 
انية للمشروعات املستقبلية وَدْعمها  والدراسات املجَّ

رها البنك. من خال املسارات التي يوفِّ
و«بنك  اجلوف«  »سجون  بني  التعاون  هذا  ويأتي 
التنمية االجتماعية« لتحسني فاعلية وكفاءة منظومة 
اخلدمات االجتماعية من خال التكاُمل بني اجلهات 
مستَْهَدفات برنامج التحوُّل  يدعم  مبا  التنفيذية 

إصاح  يف  السجون  مديرية  إسهام  عبر  الوطني، 
التطويرية  البرامج  بواسطة  َجناء  السُّ وتأهيل 

والتشغيلية املتنوِّعة.

َه مدير سجون منطقة اجلوف  ويف ختام البرنامج وجَّ
العميد عبداهلل العتيبي شكَرهُ ملدرِّب البرنامج، ُمعِرباً 
من  موه  قدَّ مِلَا  البنك  ملسؤولي  تقديره  خالص  عن 

معلومات وَشْرح شامل لتثقيف نزالء السجون.

دورات  باستمراٍر  للسجون  العامة  املديرية  ذ  وتنفِّ
تدريبية وتطويرية وبرامج عن بُْعد لاستفادة القصوى 
راكات االجتماعية،  من اخلدمات التقنية وتفعيل الشَّ
مع االلتزام بأعلى اإلجراءات واالحترازات الوقائية.

مها »الرويلي« عن ُبْعد.. قدَّ

جات بنك التنمية االجتماعية بشكلها 
َ
دورة »منت

الجديد« لنزالء سجن سكاكا

أخبار اإلصالح

https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
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للتقنية  العامة  اإلدارة  أطلقت 
حزمًة  للسجون،  العامة  باملديرية 
التطبيقية  التدريبية  البرامج  من 

عن بُْعد ملنسوبيها.
التي  التدريبية  البرامج  وتنوَّعت 
مجال  يف  دورتنَْي  لتشمل  انطلقت 
البرمجة،  يف  ودورتنَْي  الشبكات، 
متَّ  كما  املعلومات،  أمن  وأخرى يف 
تطوير  يف  صية  تخصُّ دورة  تنظيم 
يف  وأخرى  االت،  اجلوَّ تطبيقات 

وكذلك  اإلنفوجرافيك،  تصميم 
دورة يف إدارة قواعد البيانات.

ومنسوبات  منسوبو  ويلتحق 

بحسب  الدورات  بهذه  اإلدارة 
يف  تطويرهم  بهدف  صاتهم  تخصُّ
يعود عليهم  أعمالهم، مبا  مجاالت 
ق  ويحقِّ بالفائدة،  القطاع  وعلى 
املصلحة العامة، ويرفع من مستوى 
إليهم  يُوَكل  احترافيتهم يف أداء ما 

من أعمال.
ز املشِرفون على هذه الدورات  ويركِّ
من  أكثر  التطبيقي  اجلانب  على 
من  الهدف  ألنَّ  النظري؛  اجلانب 
املهارات  إتقان  هو  الدورات  هذه 
التقنية بالدرجة األولى، ويتم تقييم 
كلِّ  نهاية  يف  واملتدرِّبات  املتدرِّبني 
استفادتهم،  مدى  لقياس  برنامج 
مساراتهم  يف  ذلك  ومراعاة 

التدريبية املستقبلية.

بهدف تطويرهم في مجاالت أعمالهم..

المديرية العامة للسجون
ب منسوبيها عن ُبعد تدرِّ
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العدد )٩٣(

صية مبنطقة مكة  التخصُّ التأهيلية  باملراكز  انطلقت 
الصيفي  التدريبي  البرنامج  دورات  أُْولى  مة،  املكرَّ
البرنامج  ويستهدف  الذاتي«،  »الوعي  شعار  حتت 
نحو 100 شخص من نزالء مركَزي »ثقة« و«إشراقة« 

والعاملني فيهما.
تطوير  إلى  تهدف  دورات  خمس  البرنامج  ن  ويتضمَّ
القيادة  مستوى  وَرْفع  اإليجابية،  وحتقيق  الذات، 
ويحصل  املستفيد،  حياة  يف  الشخصي  والتخطيط 

املتدرِّبون على شهادات تدريبية بعد إمتام البرنامج.
»الوعي  بعنوان  التدريبية  الدورات  أُْولى  وجاءت 
بالذات«، وُعقدْت داخل الصالة الثقافية مبركز »ثقة«، 
من  والوقائية  االحترازية  بالبروتوكوالت  االلتزام  مع 

فيروس كورونا املستجد.

امللك  جامعة  مع  بالتعاُون  التدريبي  البرنامج  ويأتي 
عبدالعزيز، وبإشراف أستاذ طب احلساسية واملناعة 
ة البروفيسور الدكتور  واملشِرف العام على مركز الصحَّ
ة شهر،  د بن ونيس الربيع، ويستمرُّ البرنامج ملدَّ محمَّ

ُمه نخبٌة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. ويقدِّ

مة  م مدير السجون مبنطقة مكة املكرَّ من جانبه، قدَّ
شكَرهُ  الغامدي  سعد  بن  إبراهيم  الدكتور  اللواء 
َشراكة  مه من  تقدِّ س على ما  املؤسِّ وتقديَرهُ جلامعة 
الة على األصعدة كافة بتقدمي الدبلومات  حقيقية وفعَّ
والعاملني،  للمستفيدين  التدريبية  والدورات  النوعية 
مديرية  تسعى  التي  األهداف  حتقيق  سبيل  يف 

السجون لتحقيقها.

بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز..

طِلق دورات تدريبية للنزالء
ُ
»سجون مكة« ت

أخبار اإلصالح
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للمديرية  التابعة  للتدريب  العامة  اإلدارة  احتفلت 
باً عن بُْعد، ميثِّلون  العامة للسجون، بتخريج 86 متدرِّ
الدفعة الثانية من برنامج »الدبلومة الدولية للتعاُمل 
مدينة  احتضنتُه  الذي  اإلدمانية«  السلوكيات  مع 

الرياض.
منسوبي   من  ني  املختصِّ كفاءة  من  البرنامج  ورفع 
ملكافحة  العامة  واإلدارة  للسجون  العامة  املديرية 
عات »إرادة«  رات واألمن العام والعاملني يف مجمَّ املخدِّ
صون يف مجال  ة، وكذلك املتخصِّ التابعة لوزارة الصحَّ
عاج مرضى اإلدمان من مختلف املراكز التأهيلية.

للسجون  العامة  املديرية  جهود  الدورة  ز  وتعزِّ
مع  اإلدمان  مجال  يف  صة  املتخصِّ راكة  -بالشَّ
لَدْعم  ة-  املستمرَّ والرعاية  التأهيل  شركات  إحدى 
وتطوير  املجال،  بهذا  العاملني  وقدرات  جهود 
اإلصاحيات  جميع  يف  التأهيلية  االستراتيجيات 
واملراكز التابعة لها وبالتعاون مع القطاعات األخرى، 

رغم جائحة كورونا.
السجون  عام  مدير  مساعد  برعاية  احلفل  وأُقيَم 
للتأهيل واإلصاح يف املديرية العامة للسجون اللواء 
للجهات  ه شكَرهُ  الذي وجَّ د آل قوت،  علي بن محمَّ

املشاِركة، وأشاد مبستوى الدورة.
للمراكز  العامة  اإلدارة  مدير  ق  تطرَّ جانبه  من 
صية اللواء الدكتور أيوب بن حجاب  التأهيلية التخصُّ
بن نحيت إلى انعكاس مثل هذه البرامج على مستوى 

أداء املراكز التابعة للسجون.
اإلدارة  من  احلمود  سامي  الدكتور  العميد  وأشاد 
يف  املشاِركني  وأحد  رات،  املخدِّ ملكافحة  العامة 
قتْها الدورة، وقال  الدورة، بالنتائج اإليجابية التي حقَّ
لدى  واخلبرات  املعلومات  أَثَْرْت  »الدورة  كلمته:  يف 
نهم  ميكِّ مبا  العام،  مستواهم  من  ورفعت  املتدرِّبني، 

من أداء َدْورهم الوظيفي على الوجه األكمل«.
اجلغيمان  عبدالرحمن  العقيد  أشاد  جانبه،  ومن 
مدير إدارة اخلدمات الطبية باألمن العام، مبستوى 
الدورة وآليات التنظيم التي اتَّبعتْها من أجل حتقيق 

أهدافها العامة.
فيما كشف الدكتور فيصل البيشي رئيس وحدة عاج 
ة النفسية واخلدمة  اإلدمان يف اإلدارة العامة للصحَّ
الصحة  وزارة  هات  توجُّ ة،  الصحَّ بوزارة  االجتماعية 
إلنشاء مراكز تأهيل، وَدْعم القطاع اخلاص من أجل 

إقامة مثل هذه املراكز.

قيَم عبر برامج التواُصل..
ُ
في حفٍل أ

 في الدبلومة الدولية 
ً
با ج ٨٦ متدرِّ خرِّ

ُ
»السجون« ت

للسلوكيات اإلدمانية

د. فيصل البيشياللواء علي آل قوت
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بإدارة  ممثَّلًة  مة  املكرَّ مبكة  السجون  مديرية  عقدت 
واإلصاح  للتأهيل  األول  امللتقى  واإلصاح،  التأهيل 
وإصاُحهم  هدُفنا  »تأهيلُهم  شعار  حتت  باملنطقة 
ذة  املنفَّ والبرامج  األعمال  ملناقشة  وذلك  جناُحنا«، 

خال النصف األول من العام الهجري 1441هـ.
إبراهيم  الدكتور  اللواء  املنطقة  وأوَضَح مدير سجون 
بن سعد الغامدي، أنَّ امللتقى ناَقَش الرعاية الصحية 
داخل  والتعليم  والتدريب  واالجتماعية  والنفسية 
منها  االستفادة  وكيفية  والسجون،  اإلصاحيات 
 ،2030 اململكة  رؤية  مع  يتوافق  املطلوب مبا  بالشكل 
العروض  عدد  بلغ  حيث  العمل،  سوق  حاجة  وكذلك 

التقدميية من محافظات املنطقة 11 عرضاً.
د مدير إدارة التأهيل واإلصاح باملنطقة  من جانبه أكَّ
ة  خطَّ وضَع  امللتقى  أنَّ  القحطاني،  صالح  العقيد 

ألعمال  وشاملة  دة  موحَّ ة  خلطَّ ة  عامَّ استراتيجية 
التي  اإليجابيات  مع  والوقوف  واإلصاح،  التأهيل 
وإيجاد  وتعزيزها،  واملناقشات  العروض  يف  وردت 
يات وتذليل العقبات أمام تطوير  احللول املناسبة للتحدِّ
العملية التأهيلية واإلصاحية للنزالء والنزيات داخل 

سجون وإصاحيات املنطقة.
م مدير شعبة الرعاية بسجون املنطقة العقيد ياسر  وقدَّ
بخش، َعْرضاً عن منَجزات وإحصائيات شعبة الرعاية 
والتدريب  التأهيل  مدير  م  قدَّ كما  السنوية،  نصف 
مماثًا  َعْرضاً  األحمري  د  محمَّ املهندس  الرائد 
احلضوُر  وناقَش  نفسها،  للفترة  والتدريب  للتأهيل 
االرتقاء  إلى  تهدف  التي  املوضوعات  من  العديد 
باجلهد اإلصاحي وتقدمي برامج نوعية تتناسب مع 
الفروق الفردية واالجتماعية لنزالء ونزيات السجون.

مة تعقد ملتقى للتأهيل واإلصالح مديرية السجون بمنطقة مكة المكرَّ

أخبار اإلصالح
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ّم باملنطقة الشرقية البرنامج التدريبي  م نادي الصُّ نظَّ
العامة  املديرية  مع  بالتعاون  اإلشارة،  لغة  يف  األوَّل 
الشرقية  باملنطقة  للتعليم  العامة  واإلدارة  للسجون 
ِضْمن  وذلك  اخلاصة،  التربية  إدارة  يف  ممثَّلًة 
التي تؤكِّد ضرورة تدريب منسوبي  مبادرة »إشارتي« 
ّم  القطاعات احلكومية على لغة اإلشارة خلدمة الصُّ

وتسهيل عملية التواُصل معهم.
الباحص  سعيد  باملنطقة  ّم  الصُّ نادي  رئيس  د  وأكَّ
ة يوَمنْي مبشاَركة أكثر  أهمية البرنامج الذي استمرَّ ملدَّ
من 35 من منسوبي إدارة السجون باملنطقة، بتقدمي 
صية يف لغة اإلشارة جلميع اجلهات  الدورات التخصُّ
ّم من املواطنني  لًة الستقبال الصُّ احلكومية لتكون مؤهَّ
واملقيمني؛ لكونهم فئة غالية يَلَزم توفير جميع وسائل 
بالشكل املطلوب واملناسب من جميع  التواُصل معهم 

اجلهات.
ه مدير عام السجون باملنطقة الشرقية  من جانبه، نوَّ
ّم  العميد عبداهلل بن علي النفجان بجهود نادي الصُّ
باملنطقة لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقدمي 
إدارة  أنَّ  داً  مؤكِّ ّم،  الصُّ لفئة  إيجابي  بشكل  اخلدمة 
منسوبيها  مهارات جميع  تطوير  على  تعمل  السجون 
وتأهيلهم وتدريبهم للتعاُمل مع هذه الفئة الغالية من 

خال البرنامج التدريبي يف لغة اإلشارة.

املباَدرة  لهذه  السجون  إدارة  تبنِّي  أنَّ  إلى  وأشار 
إشراك  نحو  ناجحة  خطوة  يَُعدُّ  وتعميمها  بالتدريب 
ومعرفة  متطلَّباته  مع  والتفاُعل  املجتمع  مع  األصّم 

احتياجاته وَفْهم ما لديه.

برنامج تدريبي في لغة اإلشارة
لمنسوبي سجون الشرقية
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ها على خدمة نزالء اإلصالحيات والسجون وتأهيلهم..
ُ
يرتكز نشاط

سـتشمل مــشاريع »جمعيــة ُمعـــين لـتـأهيــل النــزيل«
أكثـــر من ١5 ألف مستفيد

مبنطقة  النزيل"  لتأهيل  ُمعني  "جمعية  انطلقت 
الرياض بتاريخ 1440/8/6هـ بتدشنٍي من سعادة 
علي  بن  د  محمَّ اللواء  اململكة  سجون  عام  مدير 
العامة  املديرية  مبقرِّ  اهلل-  –رحمه  األسمري 

للسجون.
البشرية  املوارد  وزارةُ  اجلمعية  على  وتُشِرف 
والتنمية االجتماعية، ويرتكز نشاُطها على خدمة 
تربوياً  وتأهيلهم  والسجون  اإلصاحيات  نزالء 
ونفسياً واجتماعياً ومهارياً يف بيئة ترويحية جاذبة.

ة: ويقوم عملُها التنفيذي على مراحل عدَّ
ذلَّلت  وقد  الرياض،  بإصاحية  األولى  املرحلة   -
داخل  اجلمعية  عمل  للسجون  العامة  املديرية 
تنفيذي  مقر  بتوفير  قامت  حيث  اإلصاحية، 
و4 قاعات تدريبية،  إدارياً  يحتوي على 18 مكتباً 
ر بأكثر من 1000م2 متَّ عمل  إلى جانب مساحة تُقدَّ
خيمة ثقافية فيها، وزراعة ملعب كرة قدم، كما متَّ 
مانحة  من جهات  بَدْعم  واملكاتب  القاعات  تأثيث 
مختلفة؛ وقامت اجلمعية بتنفيذ عدد من املشاريع 

والبرامج داخلها.

املراكز  الثانية داخل  املرحلة  تأتي بعد ذلك  ثمَّ   -
الرياض،  منطقة  بسجون  صة  املتخصِّ التأهيلية 
ذ مشروعان نوعيان فيها، ويجري العمل على  ونُفِّ
مشاريع وفعاليات إضافية خال األشُهر القادمة.

-  ثمَّ املرحلة الثالثة التي ستكون يف سجن امللز، 
النساء،  سجن  يف  وستكون  الرابعة  املرحلة  تليها 

أخبار اإلصالح
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املشاريع  من  عدد  تنفيذ  على  املوافقة  متَّت  وقد 
والفعاليات فيهما، ويجري التحضير إلقامتها.

سجون  باقي  يف  فستكون  القادمة  املراحل  أما   -
وستتم  لها،  التابعة  واحملافظات  الرياض  منطقة 
تغطيتها خال 3 سنوات حسب اخلطة التنفيذية 

رة. وسيستفيد من مشاريع اجلمعية أكثر من  املقرَّ
15 ألف نزيل، وستُسِهم -بإذن اهلل- يف احلدِّ من 
املجتمع،  َدْمجهم يف  إلى  إضافًة  للجرمية،  العودة 

وتأهيلهم لسوق العمل بشكل إيجابي وفاعل.

يف  جمعية  أوَّل  النزيل"  لتأهيل  ُمعني  "جمعية 
صة يف إصاح السجناء وتأهيلهم،  اململكة متخصِّ
تنفيذ 7 أخرى خال  ذت 7 مشاريع، ويجري  نَفَّ

العام احلالي يف سجون منطقة الرياض.
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فقد التقت »اإلصالح« بالعقيد د. 
د فايز القرني، مدير املراكز  محمَّ
بسجون  صية  التخصُّ التأهيلية 
ف  للتعرُّ مة؛  املكرَّ مكة  منطقة 
»ثقة«،  مركز  يف  العمل  ة  آليَّ على 
وجوانب  منه،  ة  املرجوَّ واألهداف 

دة. أخرى متعدِّ
مبادرة نبيلة مبنهج علمي

مرحبًا  الدكتور،  العقيد  سعادة 
مجلة  من  العدد  هذا  يف  بكم 
أن نبدأ احلديث  ونودُّ  »اإلصالح«، 

ة العمل يف مركز »ثقة«. من آليَّ
هو  »ثقة«  مركز  بكم.  مرحباً 
التي  النبيلة  املباَدرات  إحدى 
أطلقتْها املديرية العامة السجون، 
من  تسعى  التي  املراكز  من  ويَُعدُّ 
نزالء  الستصاح  املديرية  خاله 
تُْوليه  ما  وإظهار  اإلصاحيات 
اهلل-  -رعاها  الرشيدة  قيادتنا 
الفئة  لهذه  ورعاية  اهتمام  من 
إداري  كادر  خال  من  الغالية، 

حتقيق  يف  يُسِهم  واختصاصي 
منهج  وفق  املنشودة  األهداف 
متطوِّر  حديث  وبأسلوب  علمي، 
الذي  واالزدهار  النهضة  يُواِكب 
املجاالت،  شتَّى  يف  باُدنا  تعيشه 
ن  النزالء ممَّ استقطاب  يتمُّ  حيث 
محكومياتهم  انتهاء  على  ى  تبقَّ
سنة فأقّل لتكون هذه الفترة فترة 
سلوك؛  وتعديل  وتدريب  تأهيل 
ليصبح النزيل بعد إطاق سراحه 
أسرته  يف  ومؤثراً  فاعًا  عضواً 

ومجتمعه ووطنه.

أهداٌف سامية
من  حتقيُقها  املراد  األهداف  ما 

مركز »ثقة«؟ 
خال  من  »ثقة«  مركز  يسعى 
حتقيق  إلى  واضحة  منهجيَّة 
ها: اإلسهام  أهداف عديدة من أهمِّ
الرتكاب  املستفيد  عودة  عدم  يف 
حياتية  مهارات  وإكسابه  جرمه، 

كافة  مع  للتعاُمل 
احلياة  ضغوط 

بطريقة ِعلْمية، كما نسعى لتحقيق 
التواُزن يف كافة جوانب حياته مع 
نفسه وأسرته ومجتمعه، وحتويله 
من شخص اعتمادي واتِّكالي إلى 
شخصية أخرى قادرة على اإلنتاج 
واالعتماد - بعد اهلل تعالى- على 

نفسه فقط.
افتتاحه حتى  »ثقة« مت  كم مركز 

ع؟  اآلن، وهل ِمْن خطة للتوسُّ
بالرياض  مركزان  حالياً  يوجد 
العامة  املديرية  وتسعى  ة،  وجدَّ

 لثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته إلى المجتمع
ً
تعزيزا

 نبيلة وبرنامج نوعي
ٌ

برنامج »ثقة«.. مبادرة

اإلصالح
يقوم برنامج »ثقة« الذي أطلقْتُه املديرية العامة للسجون على تعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته 
صة، ويتمُّ من خالل البرنامج إعادة تأهيل النزيل لالندماج  إلى املجتمع، عبر برنامج نوعي يف أجنحة مخصَّ
باملجتمع تدريجيًا، وذلك من خالل مساندته للحصول على فرصة عمل، ويتم تنفيذ البرنامج مبساَندة من 
القطاَعنْي العام واخلاص، اللَذْين ُيسِهمان يف تنفيذ مجَمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية واالجتماعية 

والرياضية وغيرها.
ف على البرنامج وأنشطته وثمراته الَعَملية. ة حول برنامج »ثقة« للتعرُّ وقد أجرت مجلة »اإلصالح« لقاءاٍت عدَّ

العقيد د. 
القرني: 

مركز »ثقة« 
من المراكز 

التي تسعى 
من خاللها 

المديرية 
العامة 

للسجون 
الستصالح 

النزالء.

تحقيقات
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ع يف البرنامج  للسجون إلى أْن تتوسَّ
مركٌز  منطقٍة  كلِّ  يف  يكون  بحيث 
القيادة  تطلُّعات  لتحقيق  أكثر  أو 

الرشيدة رعاها اهلل.
القطاَعنْي  مع  دائم  تعاُون 

احلكومي واخلاص
»ثقة«  بني  التعاُون  أوُجه  ما 

والقطاَعنْي احلكومي واخلاص؟ 
للقطاَعني العام واخلاص إسهاماٌت 

مركز  يف  رائعة  ومبادراٌت  عديدة 
من  عدٌد  »ثقة«  يف  ولدينا  »ثقة«، 
القطاَعنْي،  هَذيْن  مع  راكات  الشَّ
أساسية  ركيزة  راكات  الشَّ وهذه 
أْن  إلى  ونتطلَّع  املركز  نشاط  يف 
تتنامى يف املستقبل القريب، وِمْن 
الدبلومات  إقامة  ثمراتها  ِضْمن 
بالتوظيف..  املنتهي  والتدريب 

وغير ذلك.
قد  العام  القطاع  أنَّ  واحلقيقة 
الذي  الهدف  لتحقيق  معنا  أسَهَم 
فهناك  إليه؛  ونسعى  ننشده 
تقدمي  يف  له  رائعة  مبادرات 
للمستفيدين،  املتتالية  الدورات 
وزارة  املتعاِونة  اجلهات  ومن 
دورة  م  تقدِّ التي  الصحة 
التتبُّع  اإلسعافات األولية، وكذلك 
عن  اإلقاع  يف  لإلسهام  ْوري  الدَّ
جامعة  مت  قدَّ وكذلك  التدخني، 
املبيعات  دبلوم  عبدالعزيز  امللك 

االحترايف النوعي.
كما أنَّ القطاع اخلاص له إسهامات 
مثل  املركز،  أهداف  حتقيق  يف 

مصنع جمجوم للصناعات الطبية 
بعد  للمستفيدين  يُتيح  الذي 
املركز،  داخل  توظيفهم  تدريبهم 
بعد  توظيفهم  إلى  باإلضافة 
تقوم  وأيضاً  سراحهم،  إطاق 
البترولية  للخدمات  »نفط«  شركة 
املستفيدين  من  عدد  بتوظيف 
نطمح  نزال  وال  إطاقهم،  بعد 
يف أْن يكون لدينا ازدياد يف عدد 
ْور  الدَّ لهم  يكون  وأْن  َركاء  الشُّ
ما  حتقيق  يف  لإلسهام  الفاعل 

نسعى له.
األرقاُم خيُر دليٍل على اإلجنازات

قها برنامج  ما اإلجنازات التي حقَّ
»ثقة« حتى اآلن؟ 

َق يف الفترة  احلمد هلل على ما حتقَّ
على  دليٍل  خيُر  واألرقاُم  املاضية، 
إلى  العودة  نسبة  فلدينا  ذلك، 
ِصْفر،   = اإلطاق  بعد  اجلرمية 
أْن  إلى  جميعا  يدعونا  ما  وهذا 
ق وأْن نسعى لزيادة  نفتخر مبا حتقَّ

اجلهد لتحقيق التطلُّعات.

العقيد د. 
القرني: 

نسبة 
العودة إلى 

الجريمة 
بعد اإلطالق 

معدومة، 
وهذا ما 

يدعونا 
 إلى 

ً
جميعا

أْن نفتخر 
باإلنجازات 
المتحققة.

العقيد د. محمد فايز القرني
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كما التقينا باألستاذ عادل عيضة 
التدريب  ومشرف  املعاِلج  املالكي، 
ف على املراحل  مبركز »ثقة«؛ للتعرُّ
ة  التأهيلية يف برنامج »ثقة«، واملدَّ
النزيل،  لتأهيل  الكافية  الزمنية 
ومدى استجابة النزالء للجلسات 
جوانب  إلى  باإلضافة  العالجية، 

ة. أخرى مهمَّ
ثالث مراحل تأهيلية

برنامج  يف  التأهيلية  املراحل  ما 
»ثقة«؟ 

»ثقة«  مركز  يف  املستفيد  ميرُّ 
بثاث مراحل رئيسة:

شهَريْن،  ة  ملدَّ تستمرُّ  أريد:  أنا   -١
املهارات  فيها  النزيل  ى  ويتلقَّ
يف  إرادته  ق  حتقِّ التي  الازمة 
خال  من  الِقيَم،  َزْرع  مع  التغيير 
جلسات عاجية جماعية وفردية، 

مه فيها أوالً بأول. ومتابعة تقدُّ

يوماً،  ستُّون  تُها  مدَّ واثق:  أنا   -٢
من  عدداً  النزيل  فيها  ى  يتلقَّ
املهارات احلياتية ليكون واثقاً من 
نفسه وقدراته، ويتمُّ تطوير مهاراته 
مع ضغوط  التعاُمل  على  وتدريبه 
احلياة، مع استمرار املتابعة وتنويع 
البرامج مبا يتناسب مع إمكاناته.

ستُّون  أيضاً  تُها  مدَّ أنا جاهز:   -٣
يوماً، يتمُّ فيها تدريب مكثَّف ليكون 
مع  األمثل  للتعاُمل  جاهزاً  النزيل 
وطنه،  وخدمة  ومجتمعه  أسرته 
من خال برامج تُسِهم يف حتقيق 

ذلك.
لتأهيل  كافية  الزمنية  ة  املدَّ هل 

النزيل من خالل برنامج »ثقة«؟
»ثقة«  مركز  يف  املتَّبَع  البرنامج 
الذي  السلوكي  املعريف  العاج  هو 
أثبََت فاعليته ِعلْمياً؛ لكونه يساعد 
يف إدراك التفكير الذي يؤثر على 
ثَمَّ يكون الناجت هو  املشاعر، ومن 

فيعمل  سلباً،  أو  إيجاباً  السلوك 
العاج املعريف السلوكي على تغيير 
وبالِفْعل  املعتََقد،  وتصحيح  الِفْكر 
أثبتت هذه الفترة أنها كافية، ِعلْماً 
ف بعد  بأنَّ العاج والتأهيل ال يتوقَّ
إطاق سراح املستفيد، بحيث تتمُّ 
ومن  العاجي  العضو  من  املتابعة 
بشكل  الاحقة  الرعاية  خال 

مستمر.
استجابة عالية

النزالء  استجابة  مدى  ما 
للجلسات العالجية؟ 

استجابتُهم عالية، وملسنا تغييرهم 
إذ  وذويهم  أَُسرهم  خال  من 
وإشراكهم  معهم  التواُصل  يتمُّ 
بالبرنامج العاجي التأهيلي، وهم 
التغيير  مدى  حقيقة  ينقلون  َمْن 
يف  فعلياً  البرنامج  أحَدثَه  الذي 

املستفيد.

أ. المالكي: 
البرنامج 

َبع في 
َّ
المت

مركز »ثقة« 
 فاعليته 

َ
أثَبت

.
ً
ميا

ْ
ِعل

تحقيقات
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أ. المالكي: 
م  المركز يقدِّ
برامج عديدة 

تبدأ من 
المستفيد 
وتصل إلى 
أسرته من 

خالل تقديم 
اإلرشاد 
َسري.

ُ
األ

البرامج  »ثقة«  مركز  م  يقدِّ هل 
العالجية والتأهيلية فقط، أم أنه 
االجتماعية  االستشارات  يشمل 

واملتابعة املستمرة؟ 

تبدأ  عديدة  برامج  م  يقدِّ املركز 
أسرته  إلى  وتصل  املستفيد  من 
من خال تقدمي اإلرشاد األَُسري 
وشمول األسرة يف البرنامج ليكون 
ثاثياً  تكاُملياً  والتأهيل  العاج 
واملستفيد؛  والعائلة  املركز  يشمل 
درجات  أعلى  حتقيق  ليتمَّ 

االستقرار واألمان األَُسري.

كما يتمُّ إدراج املستفيد يف برنامج 
معه  للمتابعة  الاحقة  الرعاية 
وكذلك مع أسرته ووظيفته للتأكُّد 

ا وصل إليه. ممَّ
ة فوائد جمَّ

ُأَسر  على  تعود  التي  الفوائد  ما 
النزالء من برنامج »ثقة«؟

الفوائد كثيرة حقيقًة، وجند ذلك 
من خال انطباع أَُسر املستفيدين.
عودة  يف  البرنامج  أسَهَم  كما 
زوجات وأبناء عدد من املستفيدين 
إليهم ويف عودة احلياة إلى منازلهم 
يجعلنا  ا  فيه؛ ممَّ التواُزن  وحتقيق 
ا  عمَّ ورضا  كبيرة  بسعادة  نشُعر 

نقوم به.
استفادوا  الذين  للنزالء  بالنسبة 
إطالق  ومتَّ  »ثقة«  مركز  من 
بعد  أحوالهم  هي  ما  سراحهم، 

إطالق سراحهم؟
ِقْسم  خال  من  ذلك  متابعة  يتمُّ 
أحوال  ملعرفة  الاحقة  الرعاية 
ومسيرتهم  سراحهم  املطلَق 
تواُصل  على  والبقاء  الوظيفية 
العقبات  كافة  وَرْصد  معهم  دائم 

أن  للمحافظة على  تُواِجُههم  التي 
نسبة  وَكْون  حياتهم سليمة،  تكون 
التحق  ن  ممَّ السجن  إلى  العودة 
ْفر  الصِّ وتساوي  معدومة  باملركز 

فهذا إجناز حقيقي.
برنامج يومي غني

للنزالء  اليومي  البرنامج  ما 
املشاركني يف برنامج »ثقة«؟ 

وقت  دخول  منذ  البرنامج  يبدأ 
ثم  الصاة،  بأداء  الفجر  صاة 
ه إلى امليدان الرياضي ألداء  التوجُّ
ومناِسبة  متنوِّعة  رياضية  حصة 
وجبة  تناُول  وبعدها  للجميع، 
الفطور، ومن ثَمَّ الدخول إلى بيئة 
 45 ة  ملدَّ تستمرُّ  مفتوحة  عاجية 
عن  املستفيد  فيها  يعبِّر  دقيقة 
ومناقشة  اليوم،  خال  مشاعره 
اجلميع،  اهتمام  يُاِمس  موضوع 
إلى  املستفيدون  ينتقل  بعدها 
ي  لتلقِّ للمصنع  أو  املهني  املعهد 
التدريب الفنِّي واملهني، ثم العودة 
ْهر وتناُول الغداء،  ألداء صاة الظُّ
اجللسات  من  عدد  إجراء  ويتمُّ 
النفسية  واإلرشادية  التتبُّعية 

واالجتماعية.

أ. عادل عيضة املالكي
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م عدد من املجموعات  بعدها يُنظَّ
والتدريب  املتنوِّعة،  العاجية 
احلياتية،  املهارات  من  عدد  على 
الثقافية  األنشطة  ومماَرسة 
املختلفة، وذلك من صاة العصر 
ثم  مساًء،  التاسعة  الساعة  حتى 
يف  والنوم  الَعشاء،  وجبة  تناُول 

متام الساعة احلادية عشرة.
األنشطة  من  عدد  ويُقام  هذا 
يف  والفردية  اجلماعية  الرياضية 
نهاية األسبوع وفق برنامج تكاُملي 

يف جميع جوانبه.
عالقة ثقة وتقدير

وطبيعة  األجواء  لنا  ِصْف 
عالقتكم كعاملني بالنزالء.

العاقة بني العاملني واملستفيدين 
هي عاقة ثقة حقيقية مبنيَّة على 
االحترام والتقدير ِوْفق نظام يُطبَّق 
على اجلميع، وتُرَصد املاحظات 
فا  ومصداقية،  أمانة  بكلِّ  كافًة 
املستفيد  بني  الزائر  مييز  يكاد 
واملعاِلـجني، كما أنه مت استحداث 
مابس خاصة للعسكريني مناِسبة 

للعمل يف مثل هذه املراكز.

على  تالحظها  التي  الفروق  ما 
انضمامهم  وبعد  قبل  النزالء 

لبرنامج »ثقة«؟ 
من حني  املستفيدين  أنَّ  احلقيقة 
بوادر  تَْظَهر  للبرنامج  انضمامهم 
األسبوَعنْي  يف  عليهم  التغيير 
ابتداًء  لنَْي، ونلمس ذلك فيهم  األوَّ
إلى  مشاعرهم  عن  تعبيرهم  من 
وحماسهم  للتدريبات  تطبيقهم 
أثناء  جليَّاً  ذلك  ويتَّضح  للبرامج، 
زيارة ذويهم، إذ يُقاس أثر التغيير 
ة ِفْعل الزائرين  من خال َرْصد ردَّ
التغيُّر  يلمسون  فهم  الزيارة،  بعد 
وشخصيته،  املستفيد  حياة  يف 
يف  األولى  اللَِّبنة  هي  تلك  وتكون 
ية املستفيدين يف التغيير، وكما  جدِّ
»ثقة«  يف  برنامج  أول  فإنَّ  سبق 
ويُقَصد  أريد«  »أنا  عنوان  حتت 
التغيير  أريد  أنا  العنوان:  بهذا 
فعلياً بقناعة وإدراك لذلك، مروراً 
مبرحلة »أنا واثق«، وحتى وصولهم 
املجاالت  شتَّى  يف  اجلاهزية  إلى 

من خال مرحلة »أنا جاهز«.
كما كان لنا لقاء مع النزيل م. ق، 
وهو أحد النزالء املستفيدين من 

برنامج »ثقة«.
مكاسب ال ُتَعّد

التي  واملكَتَسبات  الفوائد  ما 
قَتها من خالل برنامج »ثقة«؟  حقَّ
َق يف حياتنا منذ دخولنا  إنَّ ما حتقَّ
املركز إلى اآلن شيء عظيم، فقد 
ة ومكاسب ال  استفدُت فوائد جمَّ
حياتنا  برنامج  تغيَّر  حيث  تَُعّد، 
اليومية وُكسَرت رتابتُها، وأصبحْت 
لدينا أهداف نسعى لتحقيقها من 
مواد  من  عليه  حصلنا  ما  خال 
صة ووسائل تدريبية  علمية متخصِّ
املختص  الكادر  استطاع  هادفة 
بأسهل  لنا  يُوِصلَها  أْن  باملركز 

الطرق وفق منهج ِعلْمي.
على  تغيير  هناك  كان  إنه  وحتى 
فنظرتي  ألسرتي،  نظرتي  مستوى 
السابق،  عن  تختلف  اآلن  لهم 
ونظرتهم لي بها انبهار من طريقة 
لهم  تعبيري  وأسلوب  تفكيري 
واختفاء النظرة السلبية للمجتمع. 
برنامج  خال  من  َق  حتقَّ ولقد 
هلل  واحلمد  الكثير،  الكثير  »ثقة« 

على ذلك.

النزيل م.ق: 
ر برنامج  تغيَّ

حياتنا 
اليومية 
سَرت 

ُ
وك

ها، 
ُ
رتابت

 لدينا 
ْ

وأصبحت
أهداف نسعى 

لتحقيقها.

تحقيقات
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واجهَتها  التي  املراحل  أصعب  ما 
يف املرحلة التأهيلية؟

احملّك  هي  البدايات  دائماً 
طويلة  أعوام  فرتابة  الصعب، 
والتفكير  السلبية  والنظرات 
لفترة  اعتْدنا عليه  الذي  اخلاطئ 
طويلة كلُّ ذلك يكون اخلروج منه 
على  حريصني  كنَّا  ومهما  صعباً، 
الصعوبة  هي  هذه  تظلُّ  التغيير 
احلقيقية، ولكْن بفضل اهلل تعالى 
ثم بفضل كلِّ َمْن يف هذا املركز ِمْن 
وكذلك  ص،  متخصِّ عاجي  كادر 
التغيير  من  نَّا  متكَّ فيه،  العاملون 
بشتَّى الطرق، فقد أسهموا فعلياً 
ووجْدنا  حياتنا،  مجرى  تغيير  يف 
كلَّ  يذلِّل  الذي  االحتواء  منهم 

صعب.
زرعوا فينا الثقة

مبنسوبي  عالقتك  طبيعة  ما 
فيه،  والعاملني  »ثقة«  برنامج 

وبزمالئك النزالء؟ 
منسوبي  وبني  بيننا  العاقة 

غير  احلبُّ  ميلؤها  عاقة  املركز 
واالحترام  والتقدير  املشروط، 
الثقة،  فينا  زرعوا  فقد  املتباَدل، 
التي  املبادئ  من  عدداً  وأكسبونا 
ز ذلك، فا نشُعر بأننا نزالء،  تعزِّ
وال مييِّز الزائر بني نزيل مستفيد 

وأخصائي ومدرِّب إطاقاً.
بيننا  العاقة لتصل  ت هذه  وامتدَّ
نحن املستفيدين، فعاقتُنا ببعض 
أصبحت قوية ومترابطة، وتعاَهْدنا 
على أْن نبقى كذلك ويشدَّ بعُضنا 
على أيدي بعض، فعاقتنا عاقة 
أسرة واحدة متكاِتفة يف كلِّ شيء.

ة كافية املركز متكامل.. واملدَّ
التي  النواقص  بعض  توجد  هل 
مركز  يف  ُتسَتكَمل  أن  ى  تتمنَّ

ة الزمنية كافية؟ »ثقة«؟ وهل املدَّ
املركز متكامل يف شتَّى اجلوانب، 
الرياضيــــــــة منـــــها والتـــــدريبيـــة 
وكذلك  والصحية  والتعليمية 
الترفيهية، وهذه حقيقة ال تَْخَفى 
للجميع،  وُمشاَهدة  أحد  على 

فالوسائل حديثة، كما أنَّ البرامج 
لتشمل  تنوُّع  فيها  لنا  م  تُقدَّ التي 
جميع اجلوانب األَُسرية والوظيفية 
واملهارات اخلاصة للتَّعايف، وكذلك 

تنمية األفكار.

ومناَسبَتها  ة  املدَّ ناحية  من  ا  أمَّ
فهي  كافة،  االحتياجات  لَكْسب 
كافية على الرغم من أننا لم نكتِف 
من عاقتنا الطيِّبة بإخواننا ابتداًء 
لكافة  وامتداداً  اإلدارة  مبدير 
أعضاء املركز من فريق فنِّي وكادر 

أمني وإداري.

ودعواتنا ملن سعى يف إيجاد هذه 
املراكز بأْن يُسِعَده اهلل يف الداَريْن، 
ه بوافر الصحة والعافية،  دَّ وأْن مُيِ
منسوبي  لكافة  موصول  والشكر 

اإلدارة.

النزالء :
البرامج التي 

م لنا  قدَّ
ُ
ت

ع  فيها تنوُّ
لتشمل جميع 

الجوانب 
َسرية 

ُ
األ

والوظيفية 
وغيرها. 
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مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح في 
الحدِّ من الَعْود إلى الجريمة

أجرى الدراسَة: نايل الرشيدي
قامت بتلخيص الدراسة: مضاوي علي العتيبي )باحثة اجتماعية مساعدة- ِسْجن النساء بامللز(

جاءت هذه الدراسة حتت عنوان »مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح يف احلدِّ من الَعْود إلى اجلرمية«، أجراها 
بات درجة املاجستير يف  قت هذه الدراسة على نزالء سجن حائل، وهي استكماٌل ملتطلَّ نايل الرشيدي، وقد ُطبِّ

ص اجلرمية. علم االجتماع- تخصُّ

تكُمن 
ية هذه  أهمِّ
الدراسة في 

ق 
َّ
أنها تتعل
بالمنهج 
الوقائي 

لمنع 
الجريمة قبل 

وقوعها، 
ادي 

َ
ف

َ
وت

حدوثها في 
المستقبل.

دراسة العدد
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مشكلة الدراسة:
ظاهرة  اجلرمية  أنَّ  على  الدراسة  مشكلة  ركَّزت 
النظر  بغضِّ  املجتمعات  كلِّ  يف  موجودة  اجتماعية 
عن تطوُّرها، وقد حاول اإلنسان منذ الِقَدم َفْهم هذه 
وكجماعة  كفرد  تهديداً حلياته  ل  تشكِّ التي  الظاهرة 
وكمجتمع، وَعِمَل على َفْهم السلوك اإلجرامي ومعرفة 
سات  املؤسَّ أسماها  تنفيذية  أدوات  وأوَجَد  أسبابه، 
ها اإلشراف على إدارة وتنظيم  األمنية التي من مهامِّ
اسمها من  تغيير  أن متَّ  بعد  سات اإلصاحية،  املؤسَّ
سات العقابية،  سجون إلى مرادفات أخرى، منها املؤسَّ
سات إصاحية  أو مراكز اإلصاح والتأهيل، أو مؤسَّ
وعاجية؛ إلزالة صفة اإليام والقسوة التي ارتبطت 
بها، وحتويلها إلى برامج إنسانية واجتماعية وتأهيلية 
يعود  حتى  وإصاحه،  النزيل  محوُرها  إصاحية 
من  بسلسلة  مروره  من خال  اجتماعياً  منِتجاً  فرداً 
العمليات اإلصاحية اإلنسانية االجتماعية املتواِفقة 
معاملة  يف  األدنى  احلدِّ  وقواعد  اإلنسان  كرامة  مع 
النزيل؛ إلعادة ثقته باملجتمع وتعزيز الِقيَم االجتماعية 

وتأصيلها يف نفسه.
سات  املؤسَّ يف  والتأهيل  اإلصاح  موضوع  ويَُعدُّ 

العقابية واإلصاحية من أهمِّ املوضوعات التي يهتمُّ 
إصاح  إنَّ  إذ  اجلنائية،  العدالة  على  القائمون  بها 
اجلنائية  السياسة  أهداف  أهمِّ  من  وتأهيله  املجرم 
ًة أخرى، ويصبح  وغاياتها، بحيث ال يعود لإلجرام مرَّ
خال  من  فيه،  يعيش  الذي  للمجتمع  نافعاً  عضواً 
خبراتهم  وَصْقل  الازمة،  املهارات  النزالء  إكساب 
مبالغ  اكتساب  من  نهم  متكِّ أعمال  أو  مهام  إلجناز 
إلى  العودة  وبني  بينهم  وتُباِعد  السؤال،  عن  تُغِنيهم 
إلى  أخرى  ًة  مرَّ يُعيدهم  الذي  املنحرف  السلوك 

السجون.
عن  السعودية  العربية  اململكة  يف  السجون  ومتيَّزت 
عدداً  انتهجت  بأنها  العالم  دول  غالبية  يف  مثياتها 
حتويل  يف  أسهمت  التي  والسياسات  هات  التوجُّ من 
عقابية  سات  مؤسَّ من  وأهدافها  السجون  مفهوم 
سات إصاحية تنويرية وتأهيلية، فلم  زجرية إلى مؤسَّ
خر الدولة جهداً يف سبيل توفير اإلصاح والتأهيل  تدَّ

لنزالء السجون.
مدى  على  الضوء  إلقاء  الدراسة  هذه  حاولت  وقد 
من  احلدِّ  يف  والتأهيل  اإلصاح  برامج  فاعلية 

ددباململكة العربية السعودية.
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ية الدراسة: أهمِّ
موضوعاً  تُعاِلج  أنها  يف  الدراسة  هذه  ية  أهمِّ تكُمن 
اً يتعلَّق باملنهج الوقائي ملنع اجلرمية قبل وقوعها،  مهمَّ
التعاُمل مع  املستقبل، من خال  وتََفادي حدوثها يف 
تأهيله  يف  تُسِهم  علمية،  تربوية  بأساليب  املجرم 
على  مجتمعه  مع  يتوافق  كي  ونفسياً،  اجتماعياً 
القائمني  الدراسُة  د  تزوِّ كما  ال،  وفعَّ إيجابي  نحٍو 
على السياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية 
سات  املؤسَّ نزالء  إصاح  عملية  يف  تُفيد  مبعلوماٍت 
العقابية وتأهيلهم، وتوفير البدائل التي ميكن تطبيُقها 

من أجل حتقيق األمن االجتماعي الوقائي.
الهدف:

هدفت الدراسة إلى التعرُّف على مدى فاعلية برامج 
إلى اجلرمية  الَعْود  من  احلدِّ  والتأهيل يف  اإلصاح 
العربية  باململكة  حائل  منطقة  يف  َجناء  السُّ لدى 

السعودية.
استبانة  صميم  متَّ  الهدف  هذا  حتقيق  أجل  ومن 

ُوزِّعت على عيِّنة بلغ حجُمها 323 نزيًا.
على ماذا استندت الدراسة؟

ْدع التي يرى فيها كلٌّ  استندت الدراسة على نظرية الرَّ
من )بكاريا وبنتام( أنَّ غرض العقوبة هو َمنْع املجرم 
من تكرار جرميته، وَمنْع غيره من الناس أن يقلِّدوه؛ 
املستقبل، سواًء من  وقوع جرائم جديدة يف  َمنْع  أي 
ا أْن يكون خاصاً  ْدع إمَّ اجلاني أو من الناس كافة، فالرَّ

التأهيــل  لبرامــج  خضعــوا  النــزالء  مــن   %4.4٨ أنَّ  الدراســة  نــت  بيَّ
التعــليميــــــة،  للبـــرامــــــج  خضـــــعوا  منهــم   %4.44 و   المهنــــــــي، 

و  ٨.٥3% خضعوا للبرامج الدينية.

دراسة العدد
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للجاني أو عاماً لكافة الناس الذين لم يرتكبوا جرائم 
بحيث يَُحول دون وقوع اجلرمية.

كما استندت أيضاً على نظرية الَعْقد االجتماعي التي 
تقوم على أنَّ الدولة نشأت نتيجة َعْقد اجتماعي َقِبَل 
ياتهم  وحرِّ حقوقهم  عن  بالتناُزل  األفراُد  مبقتضاه 
الطبيعية، ومن ثَمَّ نشأ حقُّ الدولة يف إنزال العقاب، 
احلقوق  من  متساوياً  َقْدراً  هنا  الفرد  ويستردُّ 

يات التي تلتزم الدولة بحمايتها. واحلرِّ
سذرالند  لنظرية  آَخر  استناداً  الباحث  وأضاف 
وكريسي يف الضبط االجتماعي، والتي ترى ضرورةَ 
الضبط  وسائل  من  كوسيلة  العقاب  من  احلدِّ 
ق االمتثاُل يف السلوك إذا توافرت  االجتماعي، ويتحقَّ
إنَّ  حيث  واالستجابة،  والتقدير  الضغط  عناصر 
ا اخلوف  أثر رادع، وإمَنّ له  العقاب ليس  اخلوف من 
بعدم  الفرد  وشعور  االجتماعي  املركز  فقدان  من 
باعتبار  اجلماعة  ومعايير  القانون  النتهاك  االرتياح 
ذلك يقلِّل من َقْدره وال يتواءم مع نظرته لذاته، كما 
مهم  َدْور  ولها  للشخص  املرجعية  هي  اجلماعة  أنَّ 
االمتثال  تُكافئ  التي  فهي  االجتماعي،  الضبط  يف 

على  تُعاِقب  نفسه  الوقت  ويف  والقانون،  للمعايير 
عنه  ينشأ  القمعي  السلوك  وإنَّ  لهما،  االمتثال  عدم 
مجتمع قمعي، وهذا املجتمع مختلٌّ وظيفياً، فيُفترض 
استبدال نظام العقاب بالتركيز على اجلانب الوقائي 
القوانني  عندها  تصبح  معيَّنة  ِقيَم  تعزيز  خال  من 

املتعلِّقة بالِقيَم غير ضرورية.
َبعة: املنهجية املتَّ

على  الدراسة  هذه  يف  املتَّبَعة  املنهجية  اعتمدت 
َن إجراء املسح املكتبي،  املسح االجتماعي الذي تضمَّ
اع على الدراسات والبحوث النظرية وامليدانية،  واالطِّ
ل  والوقوف عند أهمِّ الدراسات السابقة، والتي تشكِّ
نتُْه من محاور معرفية. رافداً حيوياً للدراسة، وما تضمَّ
واستخدم الباحث املسح االستطاعي الشامل وحتليل 
عة من خال اإلجابة على أسئلة  كافة البيانات املتجمِّ
املناسبة.  اإلحصائية  الطرق  واستخدام  االستبانة، 
َجناء يف سجون  وتكوَّن مجتمع الدراسة من جميع السُّ
منطقة حائل، والبالغ عددهم 350 نزيًا بحسب ما 

أشارت إليه سجات سجون منطقة حائل.
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دراسة العدد
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النتائج:
ها: لت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمِّ توصَّ

َجناء  السُّ إلجابات  العام  احلسابي  ط  املتوسِّ أنَّ   -1
برامج  فاعلية  مستوى  عن  حائل  منطقة  سجون  يف 
للجرمية قد جاء  الَعْود  املهني يف احلدِّ من  التأهيل 

مرتفعاً.
َجناء  السُّ إلجابات  العام  احلسابي  ط  املتوسِّ أن   -2
يف سجون منطقة حائل عن مستوى فاعلية البرامج 
التعليمية يف احلدِّ من الَعْود للجرمية قد جاء مرتفعاً.

يف  َجناء  السُّ إلجابات  العام  احلسابي  ط  املتوسِّ أنَّ 
البرامج  فاعلية  مستوى  عن  حائل  منطقة  سجون 

الدينية يف احلدِّ من الَعْود للجرمية قد جاء مرتفعاً.
َجناء  3- وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصوُّرات السُّ
اإلصاح  برامج  فاعلية  ملستوى  حائل  منطقة  يف 
التعليمية،  البرامج  املهني،  التأهيل  )برامج  والتأهيل 
البرامج الدينية( يف احلدِّ من الَعْود للجرمية، وتُعزى 
االجتماعية،  احلالة  )العمر،  للمتغيِّرات  الفروق  هذه 

اجلرمية،  منط  الدخل،  مستوى  التعليمي،  املستوى 
ات دخول السجن(. عدد مرَّ

قد  َجناء  السُّ من   %7.39 أنَّ  إلى  الدراسة  لت  وتوصَّ
ات، أكثر من ثاث  تني، ثاث مرَّ ارتكبوا اجلرمية )مرَّ
َجناء  السُّ %من   3.60 نسبته  ما  أنَّ  ات(، يف حني  مرَّ

ة. ل مرَّ ارتكبوا جرائمهم ألوَّ
للبرامج  رين  املكرِّ َجناء  السُّ خضوع  وبخصوص 
خضعوا  منهم   %4.48 أنَّ  النتائج  بيَّنت  التأهيلية، 
لبرامج التأهيل املهني، و4.44% منهم خضعوا للبرامج 
وهذا  الدينية.  للبرامج  خضعوا  و%8.53  التعليمية، 
َجناء  السُّ من  النصف  حوالي  وتقبُّل  جناح  على  يدلُّ 
رين لبرامج اإلصاح والتأهيل يف سجون منطقة  املكرِّ
ى إلى  حائل باململكة العربية السعودية؛ األمر الذي أدَّ

احلدِّ من الَعْود للجرمية يف املستقبل.
تناولت  التي  ْدع  الرَّ نظرية  مع  النتيجة  هذه  وتلتقي 
املجرم بعاج اخلطورة  ْدع اخلاص يف تقومي  الرَّ َدْور 
اإلجرامية الكامنة يف شخصه واستئصالها بالوسائل 
ة التأهيل ملنعه من الَعْود  واألساليب الازمة خال مدَّ
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للجرمية وإدماجه يف املجتمع بحيث ال يعود للجرمية، 
كلِّي  بشكل  والتأهيل  اإلصاح  طريق  عن  يتمُّ  وهذا 

وَعَملي.
احلسابي  ط  املتوسِّ أنَّ  إلى  الدراسة  لت  توصَّ كما 
َجناء يف سجون منطقة حائل عن  العام إلجابات السُّ
من  احلدِّ  يف  املهني  التأهيل  برامج  فاعلية  مستوى 
ِحْرص  معناه  وهذا  مرتفعاً؛  جاء  قد  للجرمية  الَعْود 
املهني  التأهيل  برامج  تقدمي  على  السجون  إدارة 

للمسجونني.

احلسابي  ط  املتوسِّ أنَّ  إلى  أيضاً  الدراسة  لت  وتوصَّ
َجناء يف سجون منطقة حائل عن  العام إلجابات السُّ
مستوى فاعلية البرامج التعليمية يف احلدِّ من الَعْود 
للجرمية قد جاء مرتفعاً، وميكن تفسير ذلك بِحْرص 
إدارة السجون على االلتزام بقواعد احلدِّ األدنى يف 
التعليمية  البرامج  بتوفير  واملتعلِّقة  املذنبني  معاملة 
العلمي  مستواهم  وَرْفع  ية  األمِّ من  للتخلُّص  للنزالء 
على  قادرين  مواطنني  املجتمع  إلى  عودتهم  وَضمان 

العطاء والعمل.
احلسابي  ط  املتوسِّ أنَّ  إلى  الدراسة  لت  توصَّ وكذلك 

َجناء يف سجون منطقة حائل عن  العام إلجابات السُّ
الَعْود  من  احلدِّ  يف  الدينية  البرامج  فاعلية  مستوى 
إدارة  ِحْرص  معناه  وهذا  مرتفعاً،  جاء  قد  للجرمية 
بتقدمي  االلتزام  على  حائل  منطقة  يف  السجون 
بهدف  َجناء  للسُّ الوعظ  وحلقات  الديني  اإلرشاد 

تهذيب سلوكهم ومحاولة َمنْعهم من تكرار اجلرمية.
التوصيات:

ها:  َخلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمِّ
مة  املقدَّ املهني  والتأهيل  التدريب  برامج  انسجام 
العمل  ضرورة  مع  املجتمع،  احتياجات  مع  َجناء  للسُّ
َجناء، خاصًة املالية بتقدمي الدعم  على حلِّ مشاكل السُّ
ْعم والَعْون ألَُسر النزالء لَضمان  املالي لهم، وتقدمي الدَّ
بيئة جيِّدة داخل السجن، إلى جانب العمل على فصل 
وتقدمي  واألعمار،  العقوبات  النزالء حسب  وتصنيف 
حوافز تشجيعية للقطاع األهلي بهدف قبول توظيف 
ن ثبت ُحْسن سلوكهم داخل السجن،  املفَرج عنهم ممَّ
موضوع  حول  العلمية  الدراسات  من  مزيٍد  وإجراء 
ل  للتوصُّ أخرى  وبيئات  مجتمعات  يف  الدراسة  هذه 

ل اإلفادة منها وتعميمها. إلى نتائج يؤمَّ

دراسة العدد
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راكة االستراتيجية مع المديرية العامة للسجون..
َّ

ية الش  على أهمِّ
ً
دا

ِّ
مؤك

الدكتور سلمان الفوزان، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية:

عملت وزارة العدل على العديد من اإلجراءات لتطوير املرفق العدلي 
قت العديد من املشاريع واملبادرات. يف اجلانب القضائي، وطبَّ

»احملاَكمات  لتفعيل خدمة  للسجون  العامة  املديرية  مع  التعاُون  مت 
َجناء من احملاكم وإليها.. فت من إجراءات َنْقل السُّ عن ُبْعد« التي خفَّ

تعمل وزارة العدل بشكل دؤوب على تطوير املرفق العدلي يف اجلانب القضائي، وتسهيل 
إلكترونيًا،  القضائية  الرقمي وتوفير اخلدمات  بالتحول  ما فيما يتعلق  إجراءاته، والسيَّ
مبا يف ذلك خدمة احملاَكمات عن ُبْعد التي أطلقتها الوزارة بالتكاُمل مع املديرية العامة 

للسجون.
املرفق  هذا  يف  املهمة  واإلجنازات  التطورات  من  وغيرها  املوضوعات  هذه  عن  وللحديث 
العدل  وزارة  وكيل  الفوزان،  الدكتور سلمان  »اإلصالح« سعادة  استضافت مجلة  احليوي، 

للشؤون القضائية، وأجرْت معه هذا اللقاء.

حوار اإلصالح
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ب بكم أجمل ترحيب يف  سعادة الدكتور الوكيل، نرحِّ
مجلة »اإلصالح«، وَدْعنا نبدأ حوارنا من نقطة عمل 
إجراءاتها  تطوير  على  مستمر  بشكل  العدل  وزارة 
اإلجراءات  أبرز  فما  املستفيدين،  خلدمة  وحتسينها 
السنوات  خالل  العدلي  املرفق  يف  ِخَذْت  اتُّ التي 

املاضية؟

مرحباً بكم وشكراً إلتاحة هذه الفرصة..
لتطوير  اإلجراءات  من  العديد  على  الوزارة  عملت 
املرفق العدلي يف اجلانب القضائي، وطبَّقت العديد 

من املشاريع واملباَدرات، وأبرُزها:
ص: ١- اكتمال منظومة القضاء املتخصِّ

ص يف اململكة بإطاق  اكتملت منظومة القضاء املتخصِّ
احملاكم  تدشني  وكذلك  التجارية،  احملاكم  أعمال 
احملاكم  أعمال  العدل  وزارة  أطلقت  إذ  الية،  العمَّ
لديوان  التابعة  التجارية  الدوائر  َسلْخ  بعد  التجارية 
املظالم من القضاء اإلداري إلى احملاكم التجارية يف 
احملاكم  هذه  إجراءات  هندسة  وأدَّت  العام،  القضاء 
تقليص عدد اجللسات  َق  فاعليتها، مبا حقَّ َرْفع  إلى 
إلى ثاث جلسات بحدٍّ أقصى، وتفعيل تباُدل املذّكرات 

إلكترونياً.. وغيرها من اإلجراءات والتنظيمات.
٢- تدشني مركز تدقيق الدعاوى:

يُسِهم  الذي  الدعاوى  تدقيق  مركز  الوزارة  نت  دشَّ
والتأكُّد  َقيْدها،  قبل  القضية  ملف  جاهزية  َرْفع  يف 
قبل  للدعوى  األساسية  املتطلَّبات  جميع  اكتمال  من 
ا يُسِهم يف توحيد  إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ ممَّ
وجودة  التشغيلية،  الكفاءة  وَرْفع  التدقيق،  إجراءات 
سي، إضافًة  صحائف الدعوى بشكل منوذجي ومؤسَّ

إلى َرْفع فاعلية اجللسة القضائية األولى.
٣- توثيق اجللسات بالصوت والصورة:

أطلقت وزارة العدل مشروع توثيق اجللسات بالصوت 
الدوائر  داخل  اخلدمات  وحتسني  لتطوير  والصورة 
ن توثيق اجللسات القضائية أحدث  القضائية، ويتضمَّ

التقنيات داخل احملاكم، وتفعيل احملاَكمة عن بُْعد عن 
الترجمة  مبركز  وَربْطها  التلفزيونية،  الدوائر  طريق 
املستفيدين  على  التَّقاضي  عملية  لتسهيل  د  املوحَّ

وتقليل اجلهد والوقت.
ابة »ناجز«: ٤- إطالق بوَّ

لت الوزارة نظام »ناجز« يف جميع احملاكم، وهو يَُعدُّ  فعَّ
العامل األبرز يف االنتقال من اإلجراءات التقليدية إلى 
التحوُّل الرقمي الذي تشهده محاكم الدرجة األولى. 
ن النظام من أمتتة جميع إجراءات التَّقاضي  وقد مكَّ
ات  ملفَّ إنشاء  خال  من  األولى  الدرجة  محاكم  يف 
إلكترونياً،  الوثائق  فيها  تُوَضع  للقضايا  إلكترونية 
بصكِّ  وانتهاًء  الدعوى،  صحيفة  َقيْد  من  ابتداًء 
الـُحْكم، ويجري من خالها تباُدل املذّكرات إلكترونياً.
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من  القضايا  ات  ملفَّ انتقال  َربْط  النظام  ق  حقَّ كما 
االستئناف  محاكم  إلى  األولى  الدرجة  محاكم 
مع  اإلجراءات  ُمَدد  تقليص  ق  يحقِّ مبا  إلكترونياً؛ 

احلفاظ على كفاءتها.
٥-تدشني مركز العمليات العدلي:

ملتابعة  العدلي  العمليات  مركز  العدل  وزارة  أطلقت 
العدل  وكتابات  احملاكم  ألعمال  األداء  رات  مؤشِّ
من  يرفع  مبا  كامل؛  رقمي  بشكل  الوزارة  وقطاعات 
والتشغيلية  اليومية  املتابعة  ة  ودقَّ اإلجناز  مستوى 
واالستراتيجية، إضافًة إلى تطوير اخلدمات العدلية، 

وتقدمي االستجابة السريعة، مبا يخدم املستفيدين.
٦- تفعيل االعتراض أمام احملكمة الُعليا:

أمامها  االعتراض  بتفعيل  الُعليا  احملكمة  بدأت 
التطوُّر  عناصر  أهمِّ  من  يَُعدُّ  وهذا  النقض،  بطريق 
املنوط  ْور  الدَّ ألهمية  وذلك  القضائي؛  القطاع  يف 
عدم  بَضَمان  املعنيَّة  احملكمة  لكونها  الُعليا  باحملكمة 
أو  االختاف بني احملاكم األدنى يف تطبيق األنظمة 

على  باحملافظة  املعنيَّة  هي  الُعليا  فاحملكمة  تأويلها، 
ق من  وحدة تفسير األنظمة من ِقبَل احملاكم، والتحقُّ
صحة تطبيق القواعد النظامية يف الوقائع التي تكون 

محًا للـُحْكم املطعون فيه.
٧- التراُفع أمام االستئناف:

)مراَفعًة  االستئناف  بطريق  االعتراض  تفعيل  متَّ 
وتدقيقاً(، وذلك على األحكام القضائية الصادرة من 
ا ميثِّل نقلة قضائية كبيرة،  محاكم الدرجة األولى، ممَّ
مانات العدلية التي ستضَمن مزيداً من  للضَّ وتعزيزاً 

ق العدالة الناجزة. العدالة والشفافية، وستحقِّ
قرارات  على  املصاَدقة  خدمة  إطاق  إلى  إضافًة 
محاكم  لقضاة  يُتيح  ا  ممَّ بُْعد؛  عن  االستئناف 
املنظومة  خال  من  القضايا  مع  التعاُمل  االستئناف 

اإللكترونية للوزارة.

حوار اإلصالح
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٨- مركز الترجمة عن ُبْعد:

حسب  الوافد  للسجني  املترِجم  طلب  املركز  يُتيح 
لغته يف موعد جلسته القضائية، من خال االتصال 
م املركز خدمات الترجمة  املرئي مع املترِجم، إذ يقدِّ
احليَّة عن بُْعد بالصوت والصورة يف احملاكم مبوثوقية 
الناطقني  غير  من  املتنازعة  لألطراف  عالية  وجودة 
الناجزة،  العدالة  حتقيق  يدعم  ا  ممَّ العربية؛  باللغة 

ومبا  والتجاري،  الي  العمَّ القضاء  تطوير  يف  ويُسِهم 
وتوفير  اململكة،  يف  االستثمار  تشجيع  على  ينعكس 

اجلهد واملال بتوفير مترجمني مبختلف اللغات.
يـة كبيـرة يف تسـهيل اإلجـراءات  ل الرقمـي أهمِّ للتحـوُّ
للعاملـني  الالزمـة  املسـاَندة  وتقـدمي  وتبسـيطها، 
الت  التحـوُّ أبـرز  مـا  العدليـة،  والــَمرافق  القضـاء  يف 

الـوزارة؟ يف  حدثـت  التـي  الرقميـة 

الرقمي  التحوُّل  توظيف  يف  العدل  وزارة  جنحت 
يف  كبيرة  أشواطاً  قطعت  أْن  بعد  إيجابية،  بصورة 
تنفيذ مباَدرات التحوُّل الوطني 2020، لرؤية اململكة 
والقضائية  اإلدارية  املفاصل  يف  أُُكلها  وآتت   ،2030

واملوارد البشرية كافة يف الوزارة.
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أسهمت  التطويرية  واملشاريع  املباَدرات  أنَّ  كما 
بشكل غير مسبوق يف َرْفع سقف اإلجناز يف الوزارة  
ومن  العاملني،  أداء  وحتسني  لها  التابعة  واجلهات 
نت َعبَْرها الوزارة  بينها منصة ذكاء األعمال التي متكَّ
ل أداء احملاكم والـَمرافق العدليَّة  من تتبُّع وقياس معدَّ
مة  رات وحتليات بيانية متقدِّ بشكل حلظي وفق مؤشِّ
الوزارة  مباَدرات  أكثر  من  واحدٍة  يف  العمل،  لتطوير 
تأثيراً يف توظيف التحوُّل الرقمي يف العمل العدلي؛ 
بَفْضل  اإلجناز  ط  متوسِّ ل  معدَّ ارتفاع  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ
التي  التطويرية  واملباَدرات  املشاريع  من  الـِحَزم  تلك 
العملية  أطراف  على  والتيسير  التسهيل  استهدفت 
وإطاق  اإلجراءات،  َرْقَمنة  خال  من  القضائية 
من  واحلّد  الرقمي،  التحوُّل  مشاريع  من  مجموعة 
جانب  إلى  العدلية،  الـَمرافق  يف  الورقي  التعاُمل 
القضائية  التبليغات  يف  اإللكترونية  الوسائل  اعتماد 
ابة وزارة  ونَْقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوَّ
العدل، كخطوة  كتابات  إلى  العدل من دون احلضور 
ز العمل اإللكتروني وحتدُّ من التعاُمل الورقي يف  تعزِّ

قطاع التوثيق.
زة بني وزارة العدل واملديرية العامة  هناك َشَراكة مميَّ
ُبْعد«،  عن  »احملاَكمات  مشروع  خالل  من  للسجون 
لتسهيل  يته  وأهمِّ املشروع  هذا  فضيلتكم  يرى  كيف 
لهذا  األرقام  أبرز  وما  وسرعتها؟  َجناء  السُّ محاكمة 

املشروع؟

للسجون  العامة  املديرية  مع  والتكاُمل  التعاُون  مت 
التي من شأنها  بُْعد«  »احملاَكمات عن  لتفعيل خدمة 
احملاكم  من  َجناء  السُّ نَْقل  إجراءات  من  التخفيف 
وإليها، وعمدت الوزارة من خال املشروع إلى سرعة 
َجناء وسرعة البَّت فيها، وتسهيل  النظر يف قضايا السُّ

إجراءات التَّقاضي.
بُْعد«  عن  »احملاَكمة  بتقنية  احملاكم  استعانت  وقد 
َجناء دون احلاجة ملثولهم حضورياً  لتسيير قضايا السُّ
التواُصل  على  التقنية  هذه  وتقوم  احملكمة،  أمام 
املرئي،  االتصال  عبر  املوقوف  املتََّهم  مع  الرقمي 
حيث مت التنسيق مع إدارات السجون على تخصيص 
لتكون مقارَّ  مقاّر )كابينات( داخل السجون وتهيئتها 
القضائية  الدائرة  فتقوم  محاكمتهم،  أثناء  جناء  للسُّ
بالتواُصل مع املتََّهم املوقوف من خال االتصال املرئي 
داخل الكابينة، وال يقيِّد ذلك أيَّ حقٍّ من حقوقه يف 
ومشاهدته  الدعوى  الئحة  واستام  الدعوى  سماع 

يف  العدل  وزارة  جنحت  الفوزان:  د. 
بصورة  الرقمي  ل  التحوُّ توظيف 
أْن قطعت أشواطًا كبيرة  إيجابية، بعد 
الوطني  ل  التحوُّ مباَدرات  تنفيذ  يف 

٢٠٢٠، لرؤية اململكة ٢٠٣٠.
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اخلدمات  وتقدمي  العمل،  ومركزية  اإلجراءات 
متابعة  إلى  باإلضافة  َجناء،  للسُّ نة  املمكِّ القضائية 
وطلبات  األحكام  وتسليم  احملاكم  مع  الطلبات 

االعتراض.

تهيئة  بقسم  اإلدارة  َربْط  إلى  الوزارة  تهدف  كما 
الدعوى؛ من أجل املتابعة والتأكيد على أنه متَّ تسليم 
َجناء األحكام، ومتكينهم من تقدمي االعتراضات. السُّ

القضائية وبقية اخلصوم والشهود،  الدائرة  ألعضاء 
كما ميِكن حملاميه احلضور عن بُْعد أيضاً عبر تقنية 
»التَّقاضي عن بُْعد« والتي تقوم على التقنية نفسها، 
ولكْن ليس من خال الوجود يف كابينة السجني داخل 
السجن وإمنا بالدخول إلى االتصال املرئي عبر رابط 
القضائية، وميكن من  الدائرة  به من  د  يُزوَّ إلكتروني 
الكابينة  داخل  السجني  مراقبة  التقنية  هذه  خال 

طيلة وقت اجللسة.

جناحها  أثبتت  بُْعد(  عن  )احملاَكمة  الطريقة  وهذه 
كانت  إذ  وَقبْله،  اجلائحة  موسم  خال  وفاعليتها 
تقريباً(،  سنتنَْي  )منذ  اجلائحة  َقبْل  من  بها  البداية 
وعندما حصلت اجلائحة كانت الـَمحاكم على جتربة 
واستعداد ُمسبَق تقنياً وإجرائياً للتواُصل مع السجني 
من داخل السجن، ولم تؤثِّر هذه الطريقة على سامة 

سير القضية واستيفاء إجراءات النظر القضائي.

كما أنه ميكن للسجني أْن يُبدي للدائرة اعتراَضُه على 
للمحكمة،  وطلبه احلضور  بُْعد  طريقة احملاَكمة عن 
هذه  من  الهدف  إنَّ  إذ  ذلك،  إلى  احملكمة  وجُتيبه 
التقنية هو خدمة السجني وإجناز قضيته، وللمحكمة 
ُسلطتُها التقديرية يف إجازة احلضور للمحكمة أثناء 

موسم اجلائحة عند االقتضاء.

َجناء من بداية  وقد ُعِقَد ما يُقاِرب 7,000 جلسة للسُّ
تفعيل اخلدمة يف عام 2019م لــ6 سجون رئيسة مبكة 
جائحة  ظلِّ  ويف  وجازان،  ام  والدمَّ والرياض  مة  املكرَّ
بــ74  وَربْطها  لــ80 سجناً،  تفعيل اخلدمة  كورونا متَّ 
بداية  من  جلسة   35,296 من  أكثر  وُعِقَد  محكمة، 

اجلائحة.

عة خلدمة محاكمة  ما التطويرات والتحسينات املتوقَّ
َجناء عن ُبْعد؟ السُّ

تهدف الوزارة إلى َربْط جميع محاكم الدرجة األولى 
وإنشاء  بالسجون،  إلكترونياً  االستئناف  ومحاكم 
ة باحملاَكمات عن بُْعد حلوكمة ومنذجة  إدارة مختصَّ

د. الفوزان: ُعِقَد ما ُيقاِرب ٧,٠٠٠ جلسة 
خدمة  تفعيل  بداية  من  َجناء  للسُّ
لــ٦  ٢٠١٩م  عام  يف  ُبْعد  عن  احملاَكمات 

سجون رئيسة.
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متَّ  كورونا  جائحة  ظلِّ  :يف  الفوزان  د. 
لــ٨٠  ُبْعد  عن  احملاَكمات  تفعيل خدمة 
سجنًا، وَرْبطها بــ٧٤ محكمة، وُعِقَد أكثر 
من ٣٥،٢٩٦ جلسة من بداية اجلائحة.

حوار اإلصالح
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أصدرت وزارة العدل، وكذلك املجلس األعلى للقضاء، 
قضايا  لتسريع  الداعمة  القرارات  من  العديد 

َجناء، فما أبرز هذه القرارات؟ السُّ

َجناء ومتييزها بإجراءات خاصة  إنَّ مراعاة قضايا السُّ
-مبا يتوافق مع األنظمة والتعليمات- كانت وال تزال 
ِمْن َدأْب وزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء، وذلك 
باجلانب  تتعلَّق  خصوصية  من  السجني  حلال  مِلَا 
الدولية  للمبادئ  ومراعاًة  واالجتماعي،  النفسي 

ة املتَّصلة بحقوق اإلنسان. املستقرَّ
ومن التعاميم الصادرة بهذا اخلصوص:

وتاريخ  13/ت/4462  رقم  الوزارة  1-تعميم 
النَّّص  بعدم  القضاة  إباغ  ن  املتضمِّ 1433/1/24هــ 
العام  احلق  عن  تعزيرية  أحكام  من  يُصِدرونه  فيما 

على عدم شمول احملكوم عليه بالعفو.
وتاريخ  13/ت/5272  رقم  الوزارة  2-تعميم 
يف  فني  موظَّ تخصيص  ن  املتضمِّ 1435/11/4هـ 
وتعقيباتها  السجون  استفسارات  على  للردِّ  احملاكم 

على املعاَمات.
وتاريخ  13/ت/5986  رقم  الوزارة  3-تعميم 
إلى سرعة  احملاكم  توجيه  ن  املتضمِّ 1437/1/22هــ 
َجناء؛ تََافياً لبقائهم يف السجون  الّبّت يف قضايا السُّ
عن  تزيد  ة  مدَّ قضاء  أو  ة،  مستََحقَّ عقوبة  دون  من 

محكوميات سجنهم.
وتاريخ  13/ت/8324  رقم  الوزارة  4-تعميم 
التي  احملاكم  على  التأكيد  ن  املتضمِّ 1442/4/4هــ 
السجني  بتمكني  واملوقوفني  َجناء  السُّ قضايا  تنُظر 
النقض،  أو  االستئناف  طلب  تقدمي  من  املوقوف  أو 
أو تقريره بعدم رغبته يف ذلك، مع مراعاة إجراءات 

التَّقاضي اإللكترونية.
يف  99/ت  رقم  للقضاء  األعلى  املجلس  5-تعاميم 
1433/2/6هـ،  يف  231/ت  ورقم  1431/6/26هـ، 
ورقم 389/ت يف 1434/8/22هـ، ورقم 480/ت يف 
1437/9/16هـ،  يف  789/ت  ورقم  1435/5/12هـ، 

وإعطائها  َجناء  السُّ قضايا  يف  البَتِّ  سرعة  بشأن 
األولوية.

6-تعميم املجلس األعلى للقضاء رقم 789/ت وتاريخ 
الدائرة  رئيس  على  أنَّ  ن  املتضمِّ 1437هـ،   /9/16
القضائية قبل مباشرته اإلجازة أو الندب أو االنتداب 
انتقاله من احملكمة،  وقبل  يوماً،  تزيد على 15  ة  مدَّ
َجناء املوجودة  إباغ رئيس احملكمة كتابًة بقضايا السُّ

يف الدائرة.
7-تعميم املجلس األعلى للقضاء رقم 1471/ت وتاريخ 
َجناء  السُّ مع  التعاُمل  قواعد  ن  املتضمِّ 1441/9/7هـ 
يف القضايا اجلزائية يف الظروف االستثنائية، وأبرُز 
ما َوَرَد فيها أنه يجب على احملكمة أْن تبتَّ يف طلبات 
ة ال تزيد عن 24 ساعة،  السجني باإلفراج خال مدَّ

َجناء  د. الفوزان: إنَّ مراعاة قضايا السُّ
-مبا  خاصة  بإجراءات  ومتييزها 
يتوافق مع األنظمة والتعليمات- كانت 
وال تزال ِمْن َدْأب وزارة العدل واملجلس 

األعلى للقضاء.
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وأنه يجب على محكمة االستئناف أْن تبتَّ يف قرارات 
خال  لاعتراض  اخلاضعة  األولى  الدرجة  محكمة 

ة ال تزيد عن 3 أيام. مدَّ
صة يف تطوير القضاء؟ وكيف  ما َدْور احملاكم املتخصِّ
جودة  وَرْفع  العمل  استقرار  يف  احملاكم  هذه  أسهمت 

األداء وكفاءته؟

على  احملاكم  وتصنيف  القضاء  أنواع  تخصيص  إنَّ 
سي،  املؤسَّ العمل  ضرورات  من  ضرورًة  بات  ضوئها 
املخَرجات؛  وجودة  الكفاءة  لَضَمان  أساسياً  ومتطلَّباً 
ات املدنية  مِلَا يشهده الواقع اليوم من املستجدَّ وذلك 
وكثرة  وآثارها،  ووسائلها  ُصَورها  يف  واجلنائية 
النِّزاعات الناشئة عنها وتنوُّعها وتشعُّبها، وما يُقاِبلُها 
من كثرة األنظمة والتعليمات احلديثة التي تُواِكب تلك 

التفاصيل وتُعاِلـُجها.
التي  الواحدة  للمحكمة  النََّمطية  الصورة  فإنَّ  ولذا 
لاحتياج  ُموفياً  يَُعْد  لم  كافة  القضايا  أنواع  تنُظر 

املجتمعي، وال ُمتيحاً لإلحاطة اإلجرائية واملوضوعية 
إلى  احملاكم  تصنيف  يستلزم  ا  ممَّ القضايا؛  ألنواع 
أصناف بحسب االختصاص النوعي للقضايا، وَقْصر 
نظر محاكم احملافظات على القضايا العامة وبعض 
احملاكم  اختصاص  يف  الداخلة  اليسيرة  القضايا 
األخرى دون الدخول يف املسائل التفصيلية للمحاكم 

صة. املتخصِّ
نظام  وفق  السعودي  القضاء  عليه  سار  ما  وهذا 
وتاريخ  78/م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  القضاء 
خمسة  على  احملاكم  أصبحت  إذ  1428/9/19هـ، 
وجتارية،  شخصية،  وأحوال  وجزائية،  ة،  عامَّ أنواع: 
إلى  باإلضافة  التنفيذ،  إلى محاكم  الية، إضافًة  وعمَّ
من  بأنواع  الواحدة  احملكمة  يف  دوائر  تخصيص 
القضايا، كالدوائر املرورية، والدوائر اجلزئية، ودوائر 

األوقاف والوصايا، وغيرها.
صاً يف اختصاص  وأصبح القاضي ِتبْعاً لذلك متخصِّ
واحتياجه  عمله  متابعة  وميكن  د،  محدَّ قضائي 

التدريبي وتقييم عمله وفق أدقِّ املعايير.

حوار اإلصالح
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«.. مبادرة إنسانية لمساعدة 
ْ

ِرَجت
ُ

»ف
المحكومين في القضايا المالية

ما هي مبادرة »ُفِرَجْت«؟

هي خدمٌة أطلقتها وزارة الداخلية ممثَّلًة يف املديرية 
ن املواطنني واملقيمني من اإلسهام  العامة للسجون، مُتكِّ
ع للمحكومني يف القضايا املالية، ومساعدتهم  يف التبرُّ
اع  َديْنهم واإلفراج عنهم، من خال االطِّ على سداد 
داد  السَّ بيانات  ن  تتضمَّ للسجني  دة  بيانات محدَّ على 

واملبالغ املطالَبني بها لتيسير اإلفراج عنهم.

يف  احملكومني  جميع  »ُفرجت«  خدمة  من  ويستفيد 
قضايا مالية باستثناء الذين حتمل سجاتهم قضايا 

جنائية.

ويُشِرف على هذه اخلدمة -بالتعاون مع املديرية العامة 
وزارة  مثل:  احلكومية،  اجلهات  من  عدٌد  للسجون- 
االجتماعية،  والتنمية  البشرية  املوارد  ووزارة  العدل، 
االصطناعي،  والذكاء  للبيانات  السعودية  والهيئة 

سة النقد العربي السعودي. ومؤسَّ

إذ يستطيع  أيِّ وقت،  العام ويف  وهي مستمرة طوال 
»أبِشْر«  الداخلية  وزارة  منصة  على  الدخول  ع  املتبرِّ

ع. وإكمال إجراءات التبرُّ

نافذة أمل

ر خدمة »ُفِرَجْت« لفاعلي اخلير وسيلة إلكترونية  توفِّ
املعِسرين  السجناء  قضايا  على  اع  لاطِّ مباشرة 
فور  السجن  من  ليخرجوا  مديونياتهم  وتسديد 
سدادها، وقد أصبحت نافذة أمٍل لكثير من السجناء 
حقوقية  مالية  قضايا  يف  عليهم  واحملكوم  املعِسرين 
تهم ظروف إعسارهم للمكوث يف السجن  الذين اضطرَّ
املالية  املطالَبات  بهذه  الوفاء  حلني  طويلة  لفتراٍت 

وأدائها ألصحابها.

ل هذه 
ِّ
تمث

المبادرة 
 
ً
تطبيقا

للمبادئ 
والتعاليم 
اإلسالمية 
العظيمة 

التي 
 على 

ُّ
تحث

مساعدة 
المحتاجين

والمعِسرين

منطلق  من  للسجون  العامة  املديرية  يف  لًة  ممثَّ الداخلية  وزارة  أطلقتها  التي  »ُفِرَجْت«  مبادرة  جاءت 
رت عن ِحْرص هذا الوطن املعطاء قيادًة وشعبًا، على ِفْعل اخلير وَبْذل  ديني واجتماعي وإنساني، وقد عبَّ

املعروف، وَمّد يد العون والعطاء للمحتاجني.

تقرير
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َنَبَعْت من الِقَيم اإلسالمية الرفيعة

متثِّل هذه املبادرة تطبيقاً للمبادئ والتعاليم اإلسامية 
احملتاجني  مساعدة  على  حتثُّ  التي  العظيمة 
املسلم.  عن  الـَهّم  وتفريج  الكرب  وَكْشف  واملعِسرين، 
َس عن  نَفّ »َمْن  النبيُّ -صلى اهلل عليه وسلم-:  يقول 
مؤمٍن كربًة من ُكَرب الدنيا، نَفّس اهلل عنه كربًة من 
ر اهلل عليه  ر على ُمْعِسٍر، يَسّ ُكَرب يوم القيامة، وَمْن يَسّ

نيا واآلِخرة«. يف الدُّ

م األرقام تتكلَّ

وفاعلي  املتبرِّعني  َجْذب  من  »ُفرجت«  خدمة  نت  متكَّ
من  السجناء  من  كبير  عدد  عن  اإلفراج  ومتَّ  اخلير، 
املواطنني واملقيمني، فقد أسهمت اخلدمة يف إطاق 
سراح 4708 سجناء وسجينات، منهم 3908 مواطنني 

ومواطنات، و800 مقيم من 26 دولة.

السجناء  235 مليون  وقد جتاوزت مديونيات هؤالء 
ريال.

أنَّ  على  املبادرة  عن  أُعلنت  التي  األرقام  هذه  وتؤكِّد 
السجناء املقيمني يف اململكة يحظون مبعاملة متساوية 
والواجبات،  احلقوق  يف  متييز  أي  دون  املواطنني  مع 
وهو ما يفنِّد االدِّعاءات الباطلة التي يردِّدها احلاقدون 

على بادنا حول معاملة السجناء يف اململكة.

مبدأ  اململكة  حتقيق  على  »ُفِرَجْت«  مبادرة  وبرهنت 
واملقيمني،  املواطنني  السجناء  بني  واملساواة  العدالة 
كما جاء يف املادة الثامنة من النظام األساسي للُحْكم 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الـُحْكم  »يقوم  ها:  ونَصُّ
على أساس العدل والشورى واملساواة، وفق الشريعة 

اإلسامية«.

دة ة رقمية ورسمية موحَّ منصَّ

دة ملساعدة  ة رقمية ورسمية موحَّ ر »فرجت« منصَّ توفِّ
داد  احملكومني يف القضايا املالية لتسهيل وتسريع السَّ
إجراءات  وفق  اخلير  وفاعلي  ذويهم  ِقبَل  من  عنهم 
نظامية، وتتميَّز هذه اخلدمة باملوثوقية واخلصوصية 

ع واملستفيد. ية املعلومات للمتبرِّ التي تضَمن سرِّ

خدمة   160 من  أكثر  ِضْمن  اخلدمة  هذه  وتأتي 
إلكترونية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، 
عبر  األعمال،  وقطاع  لألفراد  »أبِشْر«،  ة   منصَّ عبر 

www.absher.sa :دة ابة موحَّ بوَّ

ع؟ كيف يتمُّ التبرُّ

إلى  الدخول  خال  من  احملكومني  عن  داد  السَّ يتم 
للسجون،  العامة  املديرية  اختيار  ثم  »أبِشْر«،  منصة 

أسهمت 
مبادرة 

 »
ْ

ِرَجت
ُ

»ف
بإطالق سراح 

4708 سجناء 
وسجينات، 

تجاوزت 
مديونياتهم 

235 مليون 
ريال.

http://www.absher.sa/
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والبحث عن الفئة املرغوب يف مساعدتها بواسطة عدد 
واملبلغ  العمر واحلالة االجتماعية  املعايير، ومنها  من 
داد  السَّ ويتم  املعايير،  من  وغيرها  سداده..  املطلوب 
داد اخلاصة باملستفيد من  بعد ِحْفظ رقم فاتورة السَّ
إلى  اإلجمالي  املبلغ  وصول  اكتمال  وحني  اخلدمة، 

اجلهة املعنيَّة يتم اإلفراج عن املستفيد.

إطالق اإلصدار الثاني للخدمة

األمير  امللكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
الداخلية،  وزير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  عبدالعزيز 
العامة  املديرية  يف  ممثَّلًة  الداخلية  وزارة  أطلقت 
للسجون اإلصدار الثاني خلدمة »ُفِرَجْت«، وذلك من 

خال نظام »أبِشْر«.

وميثِّل اإلصدار الثاني تطوُّراً نوعياً يف اخلدمة؛ فقد 
شاشة  على  احملكومني  ترتيب  على  لتعمل  تطوَّرت 
ع  للتبرُّ منهم  حاجة  واألكثر  األولوية  بحسب  العرض 
ة الـُحْكم،  ة، منها العمر، ومدَّ باالعتماد على معايير عدَّ
أنَّ  إلى  ي، واحلالة االجتماعية.. إضافًة  املتبقِّ واملبلغ 
القضايا  يف  احملكومني  عن  البحث  يستطيع  ع  املتبرِّ

لها. املالية وفق املعايير التي يفضِّ

التحديث اجلديد مبميِّزات إضافية  وهكذا فقد أتى 
يف آلية البحث لتساعد املستخِدم يف الوصول إلى َمْن 

يرغب يف مساعدتهم بشكل أكثر ساسة، إضافًة إلى 
تسهيل واجهات اخلدمة.

بإدراج  »ُفِرَجْت«  خلدمة  الثاني  اإلصدار  ويتميَّز 
ن  جميع القضايا املالية غير اجلنائية، كما أصبح ميكِّ
من  مطالَبة  فاتورة  من  أكثر  لديهم  الذين  احملكومني 

االستفادة من هذه اخلدمة.

وتعزيزاً للمصداقية واملوثوقية التي تتميَّز بها اخلدمة 
ق من مصداقية الفاتورة،  َع من التحقُّ ن النظاُم املتبرِّ ميكِّ

ومدى استفادة احملكوم من اخلدمة.

هات مستقبلية لتطوير اخلدمة توجُّ

وتوسيع  اخلدمة  لتطوير  مستقبلية  هات  توجُّ هناك 
نظامها؛ ليستفيد منها عدد من احملكومني يف قضايا 
مالية مع التشديد على َوْضع معايير دقيقة وصارمة 
متنع ارتباطهم بقضايا جنائية. كما أنَّ العمل مستمر 
مة لَعْقد َشراكات مع عدد من اجلهات  وفق خطة منظَّ
هذه  لدعم  اخلاص  القطاع  وشركات  احلكومية 

ق الصالح العام. اخلدمة، وتطوير جودتها، مبا يحقِّ

 
ً

« عــن ِحــْرص هــذا الوطــن المعطــاء قيــادة
ْ

رَجــت
ُ

ــرت مبــادرة »ف عبَّ
ل المعروف ومساعدة المعِسرين، 

ْ
، على ِفْعل الخير وَبذ

ً
وشعبا

وَمــّد يــد العــون والعطــاء للمحتاجيــن.

تقرير
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رجت« على تحقيق المملكة مبدأ المساواة 
ُ

برهنت مبادرة »ف
بين السجناء المواطنين والمقيمين.

أسهمت خدمة "ُفرجْت" يف إطاق سراح ٤,٧٠٨ سجناء وسجينات.

3,٩٠٨٨٠٠٢3٥ مواطنني
ومواطنات

مقيم من
 26 دولة

مجموع مديونيات 
السجناء   مليون ريال
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أين يذهب الراتب؟!

االعتيادية، ياحظ  االقتصادية  املتاِبع حلركة احلياة 
ر مستوى املعيشة بشكل تصاعدي، ليس  ارتفاع مؤشِّ
يف مجتمعنا فحسب بل يف املجتمعات األخرى كافة، 
األساسية،  االستهاكية  باملواد  يتعلق  فيما  خصوصاً 
بات  حتى  األخرى،  املعيشية  املتطلبات  جانب  إلى 

التي  العالية  املصروفات  حول  يدور  املجتمع  حديث 
تتكبَّدها كل أسرة، إلى درجة أنَّ الدخل يضمحّل يف 
تأمني املستلزمات وسداد األقساط املطلوبة والفواتير 
وما إلى ذلك من مصروفات، وأصبحت مسألة شراء 
بعيد املنال -إْن لم يكن  مسكن أو شقة سكنية ُحلماً 
الدخل  من  التوفير  إمكانية  عدم  ظلِّ  يف  مستحيًا- 
الشهري االعتيادي؛ ألنَّ أقساط السيارة ومصروفات 

نحو ميزانية منزلية ناجحة
يعتمد كثيرون يف حياتهم اليومية على توزيع الدخل الشهري على املصروفات اليومية بطريقة تضَمن 
عدم نفاد الدخل الشهري قبل حلول نهاية الشهر، بحيث يقومون بعمل َجْدَولة ملصروفاتهم. لكنَّ آَخرين 
قون مبدأ »اصِرْف ما يف اجليب يأتيك ما يف الغيب«! وهؤالء فاجأهم بالتأكيد االرتفاع الكبير الذي  يطبِّ
ي فحسب بل على الصعيد العاملي أيضًا. واألهم من  تشهده األسعار هذه الفترة، ليس على الصعيد احمللِّ
ذلك دخول عدد من املناسبات التي تستلزم إنفاقًا كبيرًا ومتتاليًا، ومنها شهر رمضان املبارك وِمن بعده 

العيد ثم اإلجازة الصيفية ثم عيد األضحى ثم عودة املدارس..

ر َصْفَو هذه املناسبات  خار وتعاُمل مالي حكيم، فإنَّ خلاًل ما سيحُدث يعكِّ وإذا لم يكن هناك ترشيد وادِّ
اجلميلة.

كثير من 
َسر ال 

ُ
األ

ق في  تفرِّ
اإلنفاق بين 

الضروريات 
والكماليات!

قضايا المجتمع
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أثقلت  والفواتير  واإليجارات  البنوك  وأقساط  العاج 
قّد  على  رجلك  »مّد  القائل  الـَمثَل  وجعلت  الكواهل، 
أذهان  ويف  البيوت  معظم  يف  املوقف  سيِّد  حلافك« 

كثير من األَُسر.

أين يذهب الراتب؟ ويف ماذا يُصَرف؟ وملاذا يضمحلُّ 
قبل نهاية الشهر؟

ق بني الضروريات والكماليات؟! هل تفرِّ

كثير من الناس عنده َخلْط كبير يف هذا اجلانب، بل 
وَهْدر كبير من الراتب من أجل الكماليات، وهنا َمْكَمن 
ويترك  مطعم  يف  للعشاء  يذهب  قد  فمثًا  اخلطر، 

عاج أسنان ولده!

عن  يتمُّ  مهارةٌ  والكماليات  الضروريات  بني  املوازنة 
معنيَّ  ترتيب  يف  األمور  أو  األشياء  َوْضع  طريقها 
حسب أهميتها، ومن بني املفاهيم املرادفة لها مفهوم 
تتطلَّب  التي  القرارات  باتخاذ  يسمح  وهذا  الترتيب، 
العوامل  احلسبان  يف  يأخذ  معيَّناً  ترتيباً  أو  تنظيماً 
املختلفة واملعلومات املتوافرة واألنشطة املتنوِّعة، كما 
ضوئها  يف  تُصنَع  التي  ة  املهمَّ باخليارات  يزوِّد  إنه 

الِقيَم واألحكام واألعمال  أنَّ  القرارات، وأساس هذا 
والتكاليف متفاوتة يف نظر الشرع تفاُوتاً بالغاً، وليست 
كلُّها يف رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها 
ات،  األصلي ومنها الفرعي، ومنها األركان ومنها املكمِّ
لْب وما موضعه يف الهامش،  ومنها ما موضعه يف الصُّ

وفيها األعلى واألدنى، والفاضل واملفضول.. إلخ.

ق بني الضروريات  واحلقيقة أنَّ كثيراً من األَُسر ال تفرِّ
الشخص  ترى  فمثًا  نات،  احملسِّ أو  الكماليات  وبني 
ويُهِمل  البيت  يف  هانات  والدِّ الديكورات  على  يركِّز 
التسريبات! ولعلَّ التقليد واللهاث خلف )املوضة( هو 

املسيِّر للبعض دون أن ينظر لَدْخله أو مليزانيته. 

ميزانية األسرة )على البركة(!

على  األسرة  تساعد  مالية،  ة  خطَّ هي  امليزانية 
فهي  ممكنة،  طريقة  بأفضل  أموالها  من  االستفادة 
د مصادر الدخل، وتساعد على تخطيط اإلنفاق.  حتدِّ
وقد يتفاوت الفارق بني الدخل والنفقات، ولذا تقوم 
أغلب امليزانيات - جزئياً- على مقارنة اإلنفاق الفعلي 

بالتقديري.
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لقد أصبح التفكير يف ميزانية األسرة ومهارة إدارتها 
التي  الفنون  من  بإيراداتها ومصروفاتها فناً  م  والتحكُّ
يتعلَّماها ويحرصا عليها؛ حتى ال  ينبغي للزوجني أن 
تقع األسرة يف مأزق مالي ينحصر فيها ردُّ الزوج على 

املتطلبات املتزايدة بكلمة »ما عندي«!

الطلبات  قائمة  تكون  حتى  الراتب  يأتي  إْن  وما 
ويصاحبه  ف  التقشُّ يبدأ  أسبوع  أول  ومن  منه،  أكبر 
من  كثير  تتبعثر  رمبا  بل  دواليك،  وهكذا  االنتظار.. 
ورمبا  مستلزماتها،  تأمني  ويتناقص  األسرة  خطط 
يكون هذا سبباً يف وجود مشكات أسرية وحرج كبير 

أمام الناس، خصوصاً من األهل واألقارب.

ز.. نحو ترشيد الراتب بشكل متميِّ

أواًل: إرشادات يف إدارة االستهالك- بند الضروريات:

د ما هو ضروري بالنسبة لك وألسرتك وما هو  1- حدِّ
كمالي، حتى تتعامل معها وفق بنود امليزانية.

االهتمام  عليك  الضروريات،  أصناف  د  تعدُّ عند   -2
أنَّ  خاصًة  األسعار،  فروق  من  واالستفادة  بأسعارها 

هناك فروقاً يف األسواق.

ولو  دائماً  باجلملة  ضرورياتك  تشتري  أن  حاول   -3
يات كبيرة، وابتعد عن التجزئة؛ لكي تكسب فرق  بكمِّ
ر تكاليف أخرى رمبا ال تشعر بها، مثل  السعر، وتوفِّ
اليومي،  التسوُّق  حالة  يف  السيارة  وقود  استهاك 
أو  تسوُّقك  أثناء  الَعَرضية  املشتََريات  تََفادي  وكذلك 

أثناء ذهابك أو إيابك.

وباقي  لألطفال  الضرورية  املتطلبات  حتديد   -4
أفراد األسرة، فهناك تقارير مسحية تشير إلى أنَّ 
ا يُنَفق على األطفال يُصنَّف ضمن  النسبة العظمى ممَّ
أسرتك  وأفراد  أطفالك  تعليم  فعليك  الكماليات. 
ثقافة الترشيد االستهاكي، وتدريبهم على أساليب 
رة لهم مببالغ  التوفير من خال َوْضع ميزانيات مصغَّ
دة، وتعليمهم كيفية التعامل مع هذه امليزانيات.  محدَّ

املنزل،  الضرورية يف  اخلدمات  على  االقتصار   -5
الزائد  مثل  اإلضافية  اخلدمات  من  والتخلص 
إلخ،  احلاسب..  وأجهزة  واجلواالت  الهواتف  من 
وتدريب األسرة على االستخدام االقتصادي لبعض 
فترات  خال  االتصاالت  إجراء  مثل  اخلدمات، 
أثناء  التكييف  أجهزة  استخدام  وعدم  التخفيض، 
وكذلك  النوافذ،  فتح  أثناء  أو  الطقس  اعتدال 

الميزانية 
ة 

َّ
هي خط

مالية، 
تساعد 

األسرة على 
االستفادة 

من أموالها 
بأفضل 
طريقة 
ممكنة.

قضايا المجتمع
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بالنسبة لترشيد استهاك الكهرباء.

ومعرفة  شهرياً  اخلدمات  هذه  تكاليف  مراقبة   -6
التكلفة  تكون  أن  على  واحملافظة  التكلفة،  ط  متوسِّ

ط. الشهرية قريبة أو مساوية للمتوسِّ

ثانيًا: إرشادات يف إدارة االستهالك- بند الكماليات:

لبند  املصروفات  إجمالي  من    %30 تخصيص   -1
الكماليات، ويف حالة وجود فائض يتم ترحيله للفترة 

التالية.

لألسرة،  األهمية  حسب  الكماليات  بنود  حتديد   -2
مثل السفر والترفيه يف اإلجازات، وتغيير األثاث، وإذا 
لم تكِف امليزانية فعليك االختيار بني البنود الترفيهية.

خار والتوفير: ثالثًا: إدارة ميزانية األسرة- بند االدِّ

1- اجعل بينك وبني هذا البند خطاً أحمر وال تتجاوزه 
عليك  بهذا مستحيًا  االلتزام  كان  وإذا  مهما حدث، 

إعادة تخطيط امليزانية وإعادة توزيع النَِّسب.

مباشرًة  اقتِطْع  ْخل  الدَّ أو  للراتب  استامك  عند   -2
هذه النسبة وأوِدْعها يف حسابك املصريف.

خراتك يف أوعية استثمارية  3- حاول أن تستثمر مدَّ
واهتّم  السوق،  يف  مستقرة  أسُهم  شراء  مثل  آمنة، 
بتنويع أسُهمك، طبعاً هذا يعتمد على حالة األسواق 

ومدى استقرارها.

ة يف إدارة امليزانية: رابعًا: إرشادات عامَّ

لبند  صة  املخصَّ بالنسبة  الصارم  االلتزام   -1
االستهاك؛ ألنَّ ترشيد االستهاك قد يكون سبباً يف 
هي  النسبة  هذه  اعتبار  املهم  ومن  ميزانيتك،  جناح 
دخلك املتاح أو القابل للتصرُّف، وتكييف مصروفاتك 

صة لاستهاك. مع النسبة املخصَّ

2- حاول عدم َحْمل نقود ومبالغ كبيرة يف جيبك، ومن 
ثاثة حسابات مصرفية يف  لديك  يكون  أن  األفضل 
بنوك مختلفة: واحد لادِّخار )وميكن يكون محفظة 
الضرورية،  باملصروفات  خاص  وآَخر  استثمارية(، 
وآَخر خاص ببند الكماليات، وهذا سوف يحميك من 
أن  زات اإلنفاق غير الضروري. وميكن  إثارات ومحفِّ
تضع مصروفك يف خزنة نقود يف منزلك، بعد إجراء 

التوزيع الازم.

جميع  تدوِّن مسبقاً  أن  التسوُّق يجب عليك  3- عند 
دة يف ورقة وتلتزم بها، وعدم شراء أي  متطلباتك احملدَّ

شيء آَخر إال يف الضرورة القصوى.

لقد أصبحت 
إدارة 

ميزانية 
 
ً
األسرة فنا

من الفنون 
التي 

ينبغي 
للزوجين أن 

ماها 
َّ
يتعل

ويحرصا 
عليها.
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ز األمن 
ِّ

كاميرات المراقبة.. تقنية تعز
وتضبط العمل

أنواع كاميرات املراقبة:

هما:  أساسيَّنْي  نوعني  إلى  املراقبة  كاميرات  تنقسم 
خارجية  وكاميرات   ،InDoor داخلية  كاميرات 
OutDoor، ويحتوي كل نوع منهما على كاميرات ثابتة 
ومتحركة وأيضاً سلكية والسلكية، ولكن هناك العديد 
من اخلواّص التي متيِّز كل كاميرا عن األخرى يجب 
ف عليها حتى نستطيع حتديد نوعية الكاميرا  أن نتعرَّ

اجليِّدة التي نحتاجها لتلبية احتياجاتنا.

شكل  على  تكون   BOX نوع  من  املراقبة  كاميرات 
أو  املقوَّى  الباستيك  من  وتكون مصنوعة  مستطيل، 
 BOX من املعدن، وتتميَّز معظم أنواع كاميرات املراقبة

باآلتي:

واحلرارة  األمطار  مثل  ية  اجلوِّ العوامل  ل  تتحمَّ  -

ية كاميرات املراقبة على مدى السنوات األخيرة إلى حدٍّ كبير، فعدد مستخدمي أنظمة املراقبة  زادت أهمِّ
يف تزاُيد، والسؤال: ما هي الفوائد منها؟ 

تكُمن الفائدة من هذه األنظمة يف حماية األصول واملمَتَلكات، وتوفير الشعور باألمن واألمان يف املنزل 
الة للرقابة واإلدارة يف العمل، وليست  الة، باإلضافة إلى أنها وسيلة فعَّ أو العمل أو أي موقع بصورة فعَّ

فقط طريقة لكشف اجلرمية واملجرمني وترهيبهم.

تقنية
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ة الشمس، لذلك فإنَّ هذا النوع من الكاميرات  وأشعَّ
غالباً يُستخدم Outdoor أي يف خارج املباني.

 ،IP65/66/67/68 مثل:  شهادات  على  حاصلة   -
وهذه الِقيَم تعني أنها مقاِومة للماء واألتربة والصدمات 

وميكن استخدامها يف األجواء الصعبة.
دة بعدسة رؤية ليلية. - يف األغلب تكون مزوَّ

قبَّة  شكل  على  فهي   DOMEالـ املراقبة  كاميرات  ا  أمَّ
يت DOME، وتتميَّز باآلتي: مستديرة؛ لذلك ُسمِّ

- ذات شكل انسيابي.
- ذات حجم صغير.

- خفيفة الوزن.
- ميكن تركيبها على اجلدران أو األسُقف.

- غير الفتة للنظر.
- رخيصة الثمن.

ومن عيوب كاميرات الـــــ DOME أنها كاميرات مراقبة 
indoor مبعنى أنها تَُركَّب داخل املباني فقط وليس 
ة  ل العوامل اجلوية من أشعَّ يف اخلارج؛ ألنها ال تتحمَّ
كاميرات  منها  وتوجد  واألمطار،  والرطوبة  الشمس 

أخرى  وكاميرات  باستيكياً  اخلارجي  غافها  يكون 
ميكن  كما   ،vandal proof ى  وتُسمَّ معدنياً  يكون 

تزويد الكاميرا بعدسة رؤية ليلية.

صغيرة  ملساحات  الكاميرات  من  النوع  هذا  يصلُح 
أصبح  تطوُّرها  مع  ولكن  شركات(،  محاّل،  )مكاتب، 
 ،Outdoor هناك أنواع منها ميكن تركيبها يف اخلارج
وتتميَّز بأنها تُعطي مراقبة َمْشَهد بزاوية رؤية كبيرة 

360 درجة.

 IP تقنية  تَْستَْخِدم  IP، وهي  وهناك كاميرات مراقبة 
دة مبيكرو بروسيسور ورامات، فهي  address، ومزوَّ
كاميرات  أغلى  ِمن  فهي  لذلك  صغيراً؛  حاسوباً  تَُعدُّ 

املراقبة.

شركات(،  محاّل،  )مكاتب،  صغيرة  ملساحات  تصلُح 
وتَُعدُّ ِمن أسهل كاميرات املراقبة عند التركيب؛ فهي 
دة بكارت شبكة مثل كروت الشبكات املوجودة يف  مزوَّ
املراقبة من  ويتم توصيل كاميرات  الكمبيوتر،  أجهزة 
 UTP نوع  من  عادي  شبكة  سلك  باستخدام   IP نوع 
الكمبيوتر،  شبكات  يف  املستَْخَدم  النوع  وهو   ،Rj45و

أصبحت 
كاميرات 
المراقبة 

الة  وسيلة فعَّ
للرقابة 

واإلدارة 
في العمل، 

وليست فقط 
طريقة لكشف 

الجريمة 
والمجرمين 
وترهيبهم.
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وهناك كاميرات السلكية تعمل بتقنية الواي فاي.

:IP زات كاميرات املراقبة من مميِّ

سهولة التركيب.	 
سهولة التعريف.	 
ال حتتاج إلى أساك من نوع خاص.	 
ال حتتاج إلى أجهزة مساِعدة لكي تعمل.	 
أيِّ 	  واملراقبة من  باإلنترنت  توصيلها  سهولة 

مكاٍن بالعالم.

:IP ومن عيوب كاميرات املراقبة

سعرها مرتفع بالنسبة إلى باقي الكاميرات 	 
التي تكون باملواصفات نفسها.

واسعة 	  ملساحات  تصلُح  كة  متحرِّ كاميرات 
كة  )مصانع، طرق، جسور(، والكاميرات املتحرِّ
التسجيل  بها عن طريق أجهزة  م  التحكُّ ميكن 
ميكن  أو  كة،  املتحرِّ الكاميرات  تدعم  التي 
م  للتحكُّ بها  ة  خاصَّ مفاتيح  بلوحة  توصيلها 
بالُقْرب والبُْعد Zoom والوضوح والتشويش 

.Focus

ف  يجب أن نتعرَّ
على خواّص 

كل كاميرا 
لنستطيع 

تحديد نوعية 
الكاميرا 

دة التي  الجيِّ
نحتاجها 

لتلبية 
احتياجاتنا.

تقنية
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إرشادات عند شراء كاميرات املراقبة:

عند شراء كاميرا مراقبة ينبغي مراعاة اآلتي:

ثابتة  صورة  يُعطي    NTSC فالنوع  الكاميرا:  نوع   -
اإلضاءة  عند  متذبذبة  صورة  يُعطي   PAL و  ونقية، 

العالية )ال يُنَصح بها(.

)اختصار   TVL ى  يُسمَّ مبا  وتُقاس  الوضوح:  ة  دقَّ  -
لـ Television Lines(، فكلَّما زاد TVL وَكبَُر حجم 
 Lux قياس  قلَّ  وكلَّما  أفضل،  الصورة  كانت  العدسة 
كان التصوير الليلي أنقى، وكلَّما زاد TVL وَكبَُر حجم 

العدسة كانت الصورة أفضل.

.mm lenses حجم العدسة: ويُقاس بـ -
للتصوير  احلمراء(  حتت  ة  )األشعَّ اإلنفرارد  عمل   -

.Lux ى الليلي: وتُقاس مبا يُسمَّ
.)M( مراعاة مسافة التصوير باملتر -

كاميرات املراقبة الذكية:

كاميرات  عالم  يف  ومتطوِّرة  مة  متقدِّ تقنيات  هناك 
الفيديو  لكاميرات  ق  ولكنَّنا سنتطرَّ املختلفة،  الفيديو 
 ،Smart digital video camera الذكية  الرقمية 

التي تُستخدم للمراقبة.

بـ املعروفة  العادية  الفيديو  كاميرات  يعرف  جميعنا 
لتسجيل  فقط  تُستخدم  والتي   ،CCTV Camera
احلكومية  املنشآت  معظم  يف  وللمراقبة  األحداث 

ة. واخلاصَّ

عديدة  وَمرافق  أماكن  يف  املراقبة  كاميرات  تنتشر 
ملنع اجلرائم، ولكن تبقى احلاجة قائمة إلى العنصر 
البشري الذي يقوم بتحليل معطيات أشرطة املراقبة، 
سيُتيح  الذكية  املراقبة  كاميرات  إيجاد  أنَّ  غير 
ملتابعتها،  فني  املوظَّ من  فَحْسب  قليل  عدد  تخصيص 

كما سيسمح بتوسيع استعمالها يف الـَمرافق العامة.

ها  أهمِّ ومن  كثيرة،  محاسن  لها  الذكية  الكاميرا 
بالنسبة  احلال  هي  كما  كبيرة  طاقة  استهاك  عدم 
إالَّ  تعمل  ال  إنها  إذ   ،CCTV Cameraالـ لكاميرات 
فيها  ويوجد  أو صوت.  أو حركة  وجود شخص  عند 

اسات ذات التطبيقات املختلفة، فهناك  عدد من احلسَّ
مت لكشف حركة  ة، ُصمِّ اسات تعتمد على األشعَّ حسَّ
جتاه  التحرُّك  يف  الكاميرا  تبدأ  ثَمَّ  وِمن  األجسام، 
الهدف  ابتعاد  وعند  ومتابعته،  عليه  والتركيز  الهدف 
عن نطاق الكاميرا فإنها تُرِسل إشارة إلى الكاميرات 
املجاورة ملتابعة اجلسم املتحرِّك وحتديد مكانه. وهذا 
الذكية  الكاميرات  يُدعى شبكات  الشبكات  النوع من 

.)Smart Camera Networks(

http://rd.bizrate.com/rd?t=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fdp%2FB00V4K5KRI%2Fref%3Dasc_df_B00V4K5KRI4476739%3Fsmid%3DA867P1BBKCZM8%26tag%3Dshopz0d-20%26ascsubtag%3Dshopzilla_mp_1151-20%3BSZ_REDIRECT_ID%26linkCode%3Ddf0%26creative%3D395105%26creativeASIN%3DB00V4K5KRI&mid=184059&cat_id=11510904&atom=10388&prod_id=&oid=6253097350&pos=1&b_id=18&bid_type=4&bamt=be85fa8f6ad737f6&cobrand=1&ppr=e545dc58fdb69105&rf=af1&af_assettype_id=12&af_creative_id=2973&af_id=615103&af_placement_id=1&dv=6ec7a901b2ba0894a0a85a8d95196f8a
http://www.ebay.com/sch/Consumer-Electronics-/293/i.html?_nkw=cctv+camera
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 تتكامل فيها الجهود
ٌ

ة مكافحة التزوير.. مهمَّ

دت اململكة العربية السعودية عقوبة الـُمدان بجرمية التزوير بسجن يصل  يف عام ١٤٣٥هـ )٢٠١٤م( حدَّ
إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ماليني ريال.

ة وكبيرة يف مكافحة التزوير، إذ إنَّ يف حتديد وإعالن العقوبات  رين خطوة مهمَّ وقد كان إعالن عقوبة املزوِّ
بة على جرائم التزوير َرْدعًا للمجرمني وذوي النفوس الضعيفة من ارتكاب تلك اجلرائم. املترتِّ

بة عليه ال  ر جند أنَّ جرائم التزوير واألضرار املترتِّ ولكن على الرغم من مرور أعوام على إعالن عقوبة املزوِّ
رون أساليبهم يف التزوير، فال ميرُّ أسبوٌع إالَّ وجتد خبرًا  تزال منتشرة بشكل كبير، وال يزال املجرمون يطوِّ
صحفيًا عن اكتشاف عملية تزوير، كتزوير مسَتَندات أو وثائق حكومية كاإلقامات، أو تزوير املعاَمالت 
بضاعة  تزوير  أو  مستوَردة،  بضاعة  وتقليد  تزوير  أو  ة،  اخلاصَّ سات  واملؤسَّ الشركات  أوراق  أو  الرسمية، 

ية كاألشمغة أو األدوية، أو حتى تزوير عبوات املياه!  محلِّ
ر لم يعد  م التقنية يف عصرنا هذا، أصبحت عملية تزوير مسَتَند أسهل من أيِّ وقٍت مضى، فاملزوِّ فمع تقدُّ
يحتاج إلى خبرة يدوية للتزوير، فالطابعات واملاسحات الضوئية والبرامج اإللكترونية أصبحت عالية 

رة بأسعار يف ُمتناَول اجلميع. التقنية وشديدة الوضوح ومتوفِّ

عدالة جنائية
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ة من التزوير: نحو وثائق محميَّ

مات  والسِّ الصفات  فيها  اكتملت  إذا  آِمنَة  الوثيقة  تَُعد 
ليس  لكن -مع األسف-  التزوير،  ملنع  املطلوبة  األمنية 
التزوير بشكل كامل،  نة ضدَّ  آِمنة ومحصَّ هناك وثيقة 
وثيقة  أيِّ  يف  ة  دقَّ من  األمنية  مات  السِّ بلغت  فمهما 
وتقليدها  الختراقها  وسيلة  سيجدون  املزوِّرين  فإنَّ 
فريَقنْي  بني  دائم  ِسبَاق  فهناك  لذلك  تغييرها،  أو 
جهة  من  آِمنة،  وثيقة  بإخراج  يتعلَّق  فيما  رئيسيَّنْي 
هم  وأهمُّ ُكثُر  وهم  الوثيقة،  أهل  عليهم  يُطلَق  َمن  جتد 
من  بإخراجها،  املعنيُّة  والِفَرق  الوثيقة  صاحبة  اجلهة 
ضخمة  أمنية  جتارية  وشركات  مني  ومصمِّ مخترعني 
ورجال  واملخرجني  بالطباعة  يقومون  كالذين  ذين  ومنفِّ
جتد  األخرى  اجلهة  ومن  صني.....إلخ،  املتخصِّ األمن 
ة سواًء كانت  املجرمني املزوِّرين والعابثني بالوثائق املهمَّ

حكومية أو جتارية أو غيرها.

أن  يجب  األمنية،  من  عالية  درجة  على  وثيقة  وإلنتاج 
تتضافر جميع جهود املشتركني يف إخراجها والـُمسِهمني 
يف ذلك ولو بشكل غير مباشر، ومن دون هذا التعاُون 
وتضاُفر اجلهود ستفتقد الوثيقة أَمنيَّتها لدرجة معيَّنة 

أو ستكون ضعيفة وميكن اختراقها بوسائل شتَّى.

عناصر حماية الوثيقة:

بدون  ناتها  مكوِّ جميع  تشمل  أن  يجب  الوثيقة  حماية 
استثناء، ومن ذلك:

1- التصميم، الذي أصبح من خطوط الدفاع األولى 
بعض  شملت  وقد  التقليد،  أو  التزوير  متنع  التي 

التصاميم اآلن ما ينُْوف على عشرين ِسَمة أمنية.
2- الطباعة، إذ هناك عشرات الطرق الطباعية التي 

ميكن تنفيذها يف وثيقة واحدة.
ة ورقية  ة التي تُخَرج الوثيقة بها: هل هي مادَّ 3- املادَّ
باختاف  ة  املادَّ تلك  تركيبة  وتختلف  باستيكية،  أم 
احلاجة أو االستعمال املطلوب منها، وتزداد َخلْطتها 
ية الوثيقة، فنرى مثًا أنَّ ورقة  تعقيداً كلَّما زادت أهمِّ
بعُضها  جداً  كثيرة  أمنية  سمات  على  النقد حتتوي 
إلى  يحتاج  اآلَخر  وبعضها  مخفي  وبعُضها  ظاهر 
لها  التي  املائية  )كالعامة  الكتشافه  مختلفة  أجهزة 
نة الظاهرة  ة أشكال ومستويات، والشعيرات امللوَّ عدَّ
وهناك  حصُرها،  يصُعب  أنه  لدرجِة  واملخفيَّة( 
ِذْكُرها  يصحُّ  ال  التي  األمنية  مات  السِّ بعض  أيضاً 
أو التصريح عنها، وتبقى معرفتُها ِحْكراً على اجلهة 
املصنِّعة أو اجلهة صاحبة الوثيقة، يف حني أنَّ وثائق 
أخرى هي أقلُّ قيمًة من الناحية األمنية ال حتتوي إالَّ 

مات. على عدد أقل من هذه السِّ

محاربة 
ومكافحة 

التزوير 
واجب ديني 

ووطني 
وأخالقي 

كبير.
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صعوبة  ومدى  الطباعة  يف  املستعَملة  األحبار   -4
من  األلوان  َخلْط  فن  أحياناً  يُعتَبَر  لذا  تنفيذها، 
ْت األحبار اجلديدة  ة والرئيسية، ولقد أدَّ األمور املهمَّ
من  أنواع  وهناك  التزوير،  مكافحة  يف  مهماً  دوراً 
أن  والتي ميكن  لها  َحْصر  ال  التي  األمنية  األحبار 
تؤدِّي دوراً حيوياً يف َمنْع التزوير أو جعله صعباً أو 

مستحيًا.
وليس بالضرورة أن تلجأ اجلهة صاحبة الوثيقة إلى 
ميكن  وإمنا  املفِرطة،  القيمة  ذات  األمنية  مات  السِّ

االكتفاء ِبِسمات بسيطة وقوية.
مات  وحتُكم موضوَع الزيادة أو النقصان يف َوْضع السِّ

ها: ة، أهمُّ األمنية يف الوثيقة أموٌر عدَّ
- القيمة الذاتية للوثيقة، كالنقود.

السفر  كجواز  للوثيقة،  والذاتية  األمنية  القيمة   -
أو  مباشر  تأثير  لها  التي  احلكومية  الوثائق  وأكثر 
غير مباشر على أمن الدولة، وكذلك التي ميكن يف 
ذات  وهي  بها،  املتاَجرة  تقليدها  أو  تزويرها  حال 

قيمة عالية يف سوق اإلرهاب أو التستُّر.
تعاُون  يجب  التقليد  أو  التزوير  َمنْع  يف  وللمساَعدة 
يه  ْور األهم تؤدِّ جميع العاملني يف إخراج الوثيقة، والدَّ
اجلهة املسؤولة مسؤولية مباشرة عن إخراج أو طباعة 
دراية  على  بها  العاملون  يكون  أن  يجب  إذ  الوثيقة، 

اع واسع على جميع التطوُّرات التي حتُدث  كبيرة واطِّ
يف مجال الطباعة، إلى درجة أنه يقع على عاتقها ليس 
مات األمنية كافة بل اختيار األفضل  فقط معرفة السِّ
منها ومحاولة احلصول عليها من مصادرها املختلفة.

ويجب أن نعلم أنه ليس هناك حل جذري واحد جلميع 
أنواع التزوير، وإمنا لكلِّ حالة حلٌّ خاصٌّ بها، وتختلف 

احللول باختاف املشكات.
مجال  يف  العاملة  الوطنية  والشركات  سات  املؤسَّ َدْور 

مكافحة التزوير:
الوطنية  والشركات  سات  املؤسَّ أنَّ  إلى  التنويه  يجب 
العاملة يف هذا املجال يجب أن تُراعي النقاط اآلتية:

اع كبير على أحدث التقنيات  1- أن تكون ذات اطِّ
والتطوُّرات يف مجال الطباعة بشكل عام، والطباعة 

األمنية بشكل خاص.
م املنتَجات احلديثة ذات اجلودة العالية  2- أن تقدِّ
منشآت  من  عاملية  شهادات  على  واحلاصلة  جداً 

صة بهذا املجال. عاملية متخصِّ
3- أن يكون الهدف األهم واألساسي لهذه املنشآت 
هو مكافحة التزوير بالدرجة األولى وِمن ثَمَّ الربح 
املعادلة  هذه  ُعِكَسْت  فإْن  الثانية،  بالدرجة  املادي 
التربُّح  هو  الرئيسي  املنشآت  تلك  هدف  وأصبح 
جودة  عن  فشيئاً  شيئاً  فستتخلَّى  فقط  املادِّي 

عدالة جنائية



91
جمادي األولى ١٤٤٢ هـ )يناير ٢٠٢١م(

لكلِّ حالة 
تزوير حلٌّ خاصٌّ 
بها، فالحلول 

تختلف 
باختالف 

المشكالت.

مات األمنية  املنتَجات أو املطبوعات واملستَنَدات والسِّ
التي حتتويها؛ بسبب تقليل تكاليف تصنيعها لتحقيق 
مات  احملرَّ من  وهذا  املادِّي،  الربح  من  نسبة  أكبر 
تقنياً  ضعيفة  منتَجات  م  تُقدَّ أن  والذاتية،  الوطنية 
حديثة  عاملية  منتَجات  أنها  على  تزويُرها  ويسُهل 

متنع التزوير، بهدف حتقيق مادِّي بحت.
واجلهات  الرشيدة  حكومتنا  مع  سوياً  العمل   -4
واحلسِّ  الفكري  الوعي  مستوى  َرْفع  على  املعنيَّة 
التزوير،  عن  الناجمة  املشكات  حول  الوطني 
فعلى  جداً،  الكبيرة  مخاطره  من  املجتمع  وحتذير 
مستَنَدات  أو  وثائق  تزوير  ال احلصر:  املثال  سبيل 
حكومية يؤدِّي إلى مخاطر أمنية كبيرة وإلى ضياع 
ية واملعنوية. ومثال آَخر:  حقوق الدولة واألفراد املادِّ
-كقارورة  استهاكي  جتاري  ُمنتَج  تقليد  أو  تزوير 
ية الهائلة  مياه معبَّأة- يؤدِّي ليس فقط للخسارة املادِّ
صحية  مشكات  إلى  أيضاً  يؤدِّي  وإمنا  للُمنِتج 
ثَمَّ مزيد من املشكات  كبيرة ألفراد املجتمع، ومن 

واملسؤوليات التي تُضاف على عاتق الدولة.
وال  جداً  خطيرة  التزوير  جرمية  أنَّ  يتَّضح  هنا  من 
الدولة  أموال  باستنزاف  تقوم  وهي  َحْصر ألشكالها، 
ومكافحة  وأنَّ محاربة  مباشر،  أو غير  مباشر  بشكل 

التزوير واجب ديني ووطني وأخاقي كبير.

وطنية  أمنية  مطبعة  إنشاء  إلى  احلاجة  تبُرز  وهنا 
مجال  يف  الوطنية  الكوادر  تدريب  على  تعمل  ة  خاصَّ
ة  الطباعة األمنية، وتطوير ِسمات أمنية سعودية خاصَّ
ة محلياً، ومن  وجديدة، وضمان طباعة املستَنَدات املهمَّ
ثَمَّ نَْقل التقنيات العاملية يف مجال الطباعة األمنية من 
املنشآت والشركات الكبرى الرائدة يف هذا املجال إلى 

وطننا احلبيب.

إلى مزيد من احلذر..
ك بشكل  بعض اجلهات احلكومية أو اخلاصة لم تتحرَّ
إلى  اجلهات  ندعو هذه  وهنا  التزوير،  ملكافحة  ال  فعَّ
سرعة اتِّخاذ اإلجراءات الازمة لتأمني أو تقويِة أمنيَِّة 
مستَنَداتها وأوراقها ضدَّ التزوير، وهذه خطوة سهلة 
وغير ُمكِلفة وميكن العمل عليها وتطبيقها بشكل سريع 

وبجودة عالية.
منتَجاتها  َدْعم  إلى  ة  اخلاصَّ املنشآت  ندعو  وأيضاً 
أو  تقليدها  وَمنْع  عليها  للحفاظ  األمنية  مات  بالسِّ
النفوس  ضعيفي  بقدرة  االستخفاف  وعدم  تزويرها، 
ثَمَّ  ومن  بها،  والعبث  منتَجاتها  تقليد  على  واملزوِّرين 
ية  ية أو صحِّ اإلضرار باملجتمع وحدوث مشكات مادِّ

كبيرة.
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العدد )٩٣(

الغذاء.. حيث الداء والدواء
ته، بل واستمرار حياته، فالغذاء  إنَّ التغذية السليمة شيء ضروري لنموِّ اإلنسان واحلفاظ على صحَّ
عة  ُكنا، والبدَّ أن تكون املواد الغذائية التي يتناولها كل فرد آمنة ومتكاملة ومتنوِّ مبنزلة الوقود الذي يحرِّ
ى  ية. وتظلُّ وصية الرسول الكرمي -صلَّ ض اإلنسان إلى مشكالت صحِّ يات مالئمة بحيث ال يتعرَّ وبكمِّ
اء واحِلْمَية رأس الدواء( و)َحْسُب ابِن آدم  م- نبراسًا حلياة صحية آمنة: )املعدة بيت الدَّ اهلل عليه وسلَّ

ُلَقْيَماٌت ُيِقْمَن ُصْلَبه(.

صحتك
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كان احلصول على الغذاء املناسب منذ بدء اخلليقة 
اخلروج  إلى  اإلنسان  دفعت  التي  العوامل  أهم  من 
من الكهوف ومحاولة حتسني َوْضعه يف البيئة التي 
-على  الغذاء  على  احلصول  واليزال  فيها،  يعيش 
من  احلاضر-  الوقت  يف  العلمي  م  التقدُّ من  الرغم 
انُه  يزداد عدد سكَّ عاملاً  تُواِجه  التي  املشكات  أهم 

بسرعة غير معقولة.
حتى آِخر القرن التاسع عشر كان حلُّ مشكلة التغذية 
البروتينات  ية كافية من  يكُمن يف تزويد كلِّ فرٍد بكمِّ
تصبح  أن  من  اخلوف  وكان  ريات،  والسكَّ هون  والدُّ
إال  األفواه؛  مايني  إلطعام  كافية  غير  الطعام  ية  كمِّ
ة يف القرن احلالي ويف مختلف  أنَّ اخلطر على الصحَّ
العالم أصبح ال يكُمن يف توفير الغذاء الكايف  أرجاء 
أنه  ية، مبعنى  الصحِّ غير  التغذية  يكُمن يف  ما  بَقْدر 
أصبح احلصول على الغذاء املناسب وبالسعر املناسب 
باحلياة  التمتُّع  عوامل  أهم  من  املناسب  الوقت  ويف 
هذا  يف  الغذاء  ِحْفظ  ة  مهمَّ أصبحت  وقد  السليمة، 
من  وأصبح  الغذائي،  املدد  لدعم  ضرورًة  العصر 
األغذية  إلى  املضافة  املواد  تأثير  معرفة  الضروري 
الفساد احليوية  لتُقاِوم عوامل  أثناء عمليات احلفظ 
بدون  الغذائية  ة  املادَّ صاحية  لضمان  والكيميائية 

يسود  ولذلك  الدائم،  أو  ت  املؤقَّ باحِلْفظ  تَلَف، سواء 
القلق عند أغلبية الناس ويسود االرتباك حول املواد 
املستَْخَدمة لتلك األغراض، إذ إنَّ البيانات التوضيحية 
تلك  -فيما عدا  وعبواتها  الغذائية  املواد  أغلفة  على 
على  حتتوي  قد  والدقيق-  ر  والسكَّ بامللح  ة  اخلاصَّ
دة، وما هي إالَّ أسماء غريبة غير  كلمات طويلة معقَّ
مواد  أكانت  سواء  مختلفة،  كيميائية  ملوادَّ  مألوفة 
العمليات  أثناء  الغذائية  للمنتَجات  أُضيفت  حافظة 
فعاليتها  تختلف  أخرى  بات  مركَّ أم  التصنيعية، 

باختافها وباختاف تركيزاتها املتباينة.
د الغذاء: أخطار تهدِّ

- املواد احلافظة:
هي ذات تأثير ضار بالنسبة لألحياء الدقيقة )البكتريا 
والفطريات واخلمائر( حيث متنع نشاطها وتكاثُرها؛ 
ة الغذائية،  مبعنى أنَّ لها تأثيراً حافظاً بالنسبة للمادَّ
وامللح  ر  السكَّ الطبيعية:  احلافظة  املواد  أهمِّ  وِمن 
وحمض  اخللِّيك  حمض  )مثل  العضوية  واألحماض 
الكربون  أكسيد  وثاني  وزيوتها  والتوابل  الاكتيك( 
الذي يُستخدم كعامل مساعد يف حفظ املياه الغازية، 
وهذه املواد ميكن إضافتها إلى الغذاء بأي تركيز يتَّفق 

مع ذوق املستهِلك وطبيعة املواد احملفوظة.

البدَّ أن تكون 
المواد 

الغذائية 
التي 

يتناولها كل 
فرد آمنة 

ومتكاملة 
عة  ومتنوِّ
يات  وبكمِّ

مالئمة بحيث 
ض  ال يتعرَّ

اإلنسان إلى 
مشكالت 

ية. صحِّ
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- املشروبات الغازية:
العلمية  املجلة  يف  نُشرت  جديدة  دراسة  أشارت 
 caramel الكيميائية  املادة  أنَّ   ،PLOS ONE
املشروبات  صناعة  يف  تدُخل  التي   coloring
الغازية مثل الكوال، تُنِْتج موادَّ مسرِطنة، ترفع بدورها 
إضافياً  شخصاً  لتُصيب  اإلصابة بالسرطان،  خطر 
ن يتناولون هذه املشروبات. لكلِّ 100.000 شخص ممَّ

ث الغذاء: - تلوُّ
ة َمْصَدران لتلوُّث الغذاء: البيئة الطبيعية واإلنسان. ثمَّ
استخدام  نتيجة  الطبيعية  البيئة  يف  الغذاء  يتلوَّث 
املبيدات احلشرية واألسمدة الكيميائية يف الزراعة، 
الت  ع هذه املواد يف احملصوالت الزراعية مبعدَّ وتتجمَّ
وذلك  األخرى؛  والكائنات  لإلنسان  ة  ضارَّ تكون  قد 
امة وفترة األمان  بسبب عدم التقيُّد بإرشادات السَّ
تلك  انخفاض نسبة  والتي تضَمن  أثناء استخدامها، 

الت مقبولة. ة يف األغذية إلى معدَّ املواد السامَّ
ومن مصادر تلوُّث الغذاء األخرى يف البيئة الطبيعية: 
الهواء  يحملها  التي  ثات  الري، فامللوِّ ومياه  الهواء 

األمطار  طريق  عن  أو  مباشرًة  النبات  إلى  تصل  قد 
ثات الكيميائية  ثة بامللوِّ والتربة، كما حتمل مياه الري امللوَّ

واجلرثومية املختلفة التلوَُّث إلى التربة والنبات.
الغذائية  املواد  لتلوُّث  مصدراً  اإلنسان  ل  ويشكِّ
تلك  مع  املتعاملني  بعض  إنَّ  إذ  معها،  تعاُمله  أثناء 
األمراض  جلراثيم  حاملني  يكونون  الغذائية  املواد 
دون  وغيرها،  والكوليرا  املالطية  ى  واحلمَّ كالتيفوئيد 
أن تظهر أعراض املرض عليهم، وتنتقل تلك األمراض 
نتيجة  وذلك  األغذية؛  طريق  عن  آلَخر  شخٍص  من 
أثناء  الضرورية  الوقاية  وُسبُل  النظافة  إلى  االفتقار 

التعاُمل مع األغذية.
ث الغذاء: عوامل تلوُّ

املواد  إضافة  خال  من  الغذاء:  تصنيع  سوء   -
احمللِّيات،  هات،  املنكِّ احلافظات،  نات،  )امللوِّ ة  الضارَّ
أو  العبوة  من  التلوُّث  أو  إلخ(،  ات األكسدة..  مضادَّ
احليوية  املعاجلة  أثناء  الغذاء  يتلوَّث  وقد  الغاف. 
واحلرارية للغذاء، أو بتحلُّل الزيوت باحلرارة. وتتلوَّث 
حلفظها  املستَخَدمة  املواد  نتيجة  املعلَّبة  املأكوالت 
إلى  ئبق والكوبالت، إضافًة  والزِّ كالرَّصاص والزرنيخ 

صحتك

https://www.webteb.com/cancer/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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تؤدِّي  املواد  تلك  معظم  أنَّ  ومعروٌف  أخرى.  ثات  ملوِّ
دوراً مهماً يف التسبُّب بأمراض السرطان.

- التلوُّث نتيجة ِحْفظ املواد الغذائية يف أكياس أو ُعلَب 
باستيكية، خاصًة املتدنِّية يف مواصفات التصنيع.

الهواء  يف  املوجودة  وامليكروبات  باجلراثيم  التلوُّث   -
ة. والغبار أو التي تنقلها احلشرات الضارَّ

احلشرية  واملبيدات  الكيميائية  باألسمدة  التلوُّث   -
والهرمونات التي تُضاف إلى النباتات.

النفطية  ات  واملشتقَّ الفحم  احتراق  بنواجت  التلوُّث   -
التي تلوِّث الهواء وبدوره يلوِّث الغذاء.

ة واملواد النووية، وهو  - التلوُّث الناجم عن املواد املشعَّ
أخطر أنواع التلوُّث.

ة العاملية: مة الصحَّ حتذيرات منظَّ
ة العاملية يف آِخر تقرير لها من أنَّ  مة الصحَّ رت منظَّ حذَّ
تناُول الطعام امللوَّث باجلراثيم يؤدِّي إلى إصابة أكثر 

شخص  مليار  نصف  من 
باألمراض سنوياً.

أنه  وبيَّنت 

ميكن أن حتتوي األطعمة غير اآلِمنة على أنواع عديدة 
ة والفيروسات والطفيليات واملواد  من البكتريا الضارَّ
الكيميائية، وميكن لهذه األطعمة أْن تسبِّب 200 مشكلة 
وتشمل  السرطان،  وحتى  اإلسهال  من  بدءاً  صحية، 
ة جيداً،  األمثلة على هذه األطعمة: اللحوم غير املطهوَّ
والـَمحار  بالبُراز،  ثة  امللوَّ واخلضراوات  والفاكهة 

الذي يحتوي على سموم بحرية.
األغذية  إنتاج  يف  التغيُّرات  أنَّ  وأكَّدت 
الُفَرص  من  مزيداً  هناك  أنَّ  يعني 
مواد  أو  ة  ُمِضرَّ آفات  لوجود 

كيميائية يف الوجبات.
العاملية  ة  الصحَّ مة  منظَّ لكنَّ 
ي  تفشِّ يف  التحقيق  إنَّ  قالت 
ميثِّل  أصبح  األمراض  هذه 
صعوبة متزايدة؛ إذ إنَّ أطباق 
فردية من الغذاء حتتوي -يف 
من  نات  مكوِّ على  الغالب- 

دول عديدة.
ة  الصحَّ مة  ملنظَّ تقرير  ل  أوَّ ويف 
العاملية حول هذه القضية، قالت 
مة: إنَّ كثيراً من  املديرة العامة للمنظَّ
والصناعية-  منها  -الطبيعية  األغذية 
تتحوَّل سريعاً إلى حالة طوارئ عاملية، إذ 
إنَّ إنتاج الغذاء أصبح يُعالَج صناعياً، وجتارتُه 

وتوزيُعه أصبحا عامليَّنْي.

الخطر على 
ة  الصحَّ

في القرن 
الحالي 

وفي 
مختلف أرجاء 
العالم أصبح 
ال يكُمن في 

توفير الغذاء 
ْدر 

َ
الكافي بق

ما يكُمن 
في التغذية 
ية. غير الصحِّ
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لتلوُّث  عديدة  ُفَرصاً  ر  توفِّ التغييرات  هذه  وأضافت: 
أو  والطفيليات  والفيروسات  ة  املضرَّ بالبكتريا  الغذاء 

املواد الكيميائية.
ي املتوازن: الغذاء الصحِّ

ن مجموعة األطعمة يف نظامك الغذائي  يجب أن تتضمَّ
ما يلي:

- كثيراً من الفاكهة واخلضراوات.
واملعكرونة  والبطاطا  وافرة من اخلبز واألرز  ية  كمِّ  -
وغيرها من النشويات )من األفضل اختيار األصناف 

املصنوعة من احلبوب الكاملة(.
اته. ية قليلة من احلليب ومشتقَّ - كمِّ

- كمية قليلة من اللحوم واألسماك والبيض وغيرها 
ات احلليب. من مصادر البروتينات من غير مشتقَّ

ر. هون والسكَّ ية قليلة من األطعمة الغنيَّة بالدُّ - كمِّ
ية لتناول الطعام: ١٠ نصائح صحِّ

متنحك  فهي  بالنشويات؛  الغنيَّة  الوجبات  تناُول   -
الطاقة والنشاط.

- تناُول كثير من الفاكهة واخلضراوات يومياً؛ أي ما ال 
يقلُّ عن 5 ِحَصص من الفاكهة واخلضراوات املتنوِّعة 

يف اليوم.
يقلُّ عن حصتنَْي  تناُول مزيد من األسماك، ما ال   -
ة من األسماك  من السمك أسبوعياً، مبا يف ذلك حصَّ

الغنية بالزيوت مثل سمك املاكريل أو السردين.
ر. هون املشبَعة والسكَّ - التخفيف ِمن تناُول الدُّ

يومياً  غ   6 ى  تتعدَّ ال  امللح،  من  أقّل  يات  كمِّ تناُول   -
للبالغني.

- ممارسة الرياضة.
- احملاَفظة على وزن صحي.

- جتنُّب التدخني.
- ُشْرب كثير من املاء، نحو 6 إلى 8 أكواب من املاء )أو 

غيره من السوائل( يومياً.
- عدم إهمال وجبة اإلفطار، فتناُول اإلفطار بشكل 

منتظم مينحك الطاقة التي حتتاجها خال النهار.
- عدم تناُول منتَجات )دايت( دون استشارة أخصائية 

التغذية.

صحتك
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سورة وتفسير

ْمِس َوُضَحاَها{ أي: نورها، ونَْفعها الصادر منها. }َوالشَّ

}َوالَْقَمِر ِإَذا تَاَها{ أي: تَِبَعها يف املنازل والنور.

األرض  َوْجه  على  ما  جلَّى  أي:  َجاَها{  ِإَذا  }َوالنََّهاِر 
وأَْوَضَحُه.

فيكون  األرض،  َوْجَه  يغشى  أي:  يَْغَشاَها{  ِإَذا  }َواللَّيِْل 
ما عليها ُمظلًما.

على  والقمر،  والشمس  والضياء،  الظلمة  فتعاُقب 
هذا العالم، بانتظاٍم وإتقان، مبا فيه من قياٍم ملصالح 

العباد، أكبر دليل على أنَّ اهلل تعالى بكلِّ شيٍء عليم، 
كلُّ  الذي  وحده،  املعبود  وأنه  قدير،  شيٍء  كلِّ  وعلى 

معبوٍد سواه باطل.
َماِء َوَما بَنَاَها{ يُحتََمل أنَّ )ما( موصولة، فيكون  }َوالسَّ
اإلقسام بالسماء وبانيها الذي هو اهلل تبارك وتعالى، 
بالسماء  اإلقسام  فيكون  مصدرية،  أنها  ويُحتََمل 
وبنيانها، الذي هو غاية ما يكون من اإلحكام واإلتقان 
َوَما  }َواألْرِض  تعالى:  قوله  ذلك  ونحو  واإلحسان، 
َن اخللُق حينئٍذ من  عها، فتمكَّ ها ووسَّ َطَحاَها{ أي: َمدَّ

في ظالل اإليمان
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االنتفاع بها بجميع وجوه االنتفاع.
اَها{    يُحتََمل أنَّ املراد نفُس سائر املخلوقات  }َونَْفٍس َوَما َسوَّ
احليوانية، كما يؤيِّد هذا العموُم، ويُحتََمل أنَّ املراد هو 
 اإلقسام بنَْفس اإلنسان املكلَّف، بدليل ما يأتي بعده.

التي هي  آيات اهلل  آية كبيرة من  ، فالنفس  وعلى كلٍّ
ة،  اللُّْطف واخلفَّ فإنها يف غاية  بها،  باإلقسام  جديرةٌ 
واالنفعاالت  والتأثُّر  والتغيُّر  واحلركة  ل  التنقُّ سريعة 
واحلّب،  والَقْصد،  واإلرادة،   ، الهمِّ من  النفسية، 
د متثال  البدن مجرَّ لكان  لوالها  التي  وهي  والبُْغض، 
ال فائدة فيه، وتسويتُها على هذا الوجه آيٌة من آيات 

اهلل العظيمة.
 ، تَِضلُّ الفجوِر  فبإلهاِم  َوتَْقَواَها{  ُفُجوَرَها  }َفَألَْهَمَها 
وبإلهاِم التقوى تهتدي، واهلل -سبحانه وتعالى- يُِضلُّ 

َمن يشاء ويهدي َمْن يشاء.
الذنوب،  من  نفَسُه  ر  طهَّ أي:  اَها{  َزكَّ َمْن  أَْفلََح  }َقْد 
اها بطاعة اهلل، وعاَّها بالعلم  اها من العيوب، ورقَّ ونقَّ

النافع والعمل الصالح.
اَها{ أي: أخفى نفَسُه الكرمية، التي  }َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
ال تستحقُّ َقْمعها وإخفاءها، بالتدنُّس بالرذائل، والدنوِّ 

لها  يكمِّ ما  وتَْرك  للذنوب،  واالقتراف  العيوب،  من 
يها. يها، واستعمال ما يشينها ويدسِّ وينمِّ

عها  وترفُّ طغيانها  بسبب  أي:  ِبَطْغَواَها{  ثَُموُد  بَْت  }َكذَّ
عن احلق، وعتوِّها على ُرُسل اهلل.

}ِإِذ انْبََعَث أَْشَقاَها{ أي: أشقى القبيلة، وهو )قدار بن 
سالف(، لَعْقر الناقة )التي سيأتي ِذكُرها- حني اتفقوا 

على ذلك، وأمروه فائتََمَر لهم.
ًرا:  { صالح -عليه السام- محذِّ ِ }َفَقاَل لَُهْم َرُسوُل اهللَّ
ِ َوُسْقيَاَها{ أي: احذروا َعْقر ناقة اهلل، التي  }نَاَقَة اهللَّ
عليكم  اهلل  نعمة  تُقاِبلوا  وال  عظيمة،  آيًة  لكم  جعلها 
بوا  فكذَّ أي:  بُوهُ{  }َفَكذَّ تعقروها،  بأْن  لبنها(  )َسْقي 
نبيَّهم صاحلاً، }َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَيِْهْم َربُُّهْم ِبَذنِْبِهْم{
هم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة  ر عليهم وعمَّ أي: دمَّ
جاثمني  فأصبحوا  حتتهم،  ِمن  والرجفة  فوقهم،  ِمن 
اَها{  على ُرَكِبهم، ال جتد منهم داعًيا وال مجيًبا. }َفَسوَّ

عليهم، أي: سوَّى بينهم بالعقوبة.
}َوال يََخاُف ُعْقبَاَها{ أي: تَِبَعتَها. وكيف يخاف َمن هو 
فه مخلوق، احلكيم يف  قاهر، ال يخُرج عن َقْهره وتصرُّ

كلِّ ما قضاه وشَرَعَه؟!
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قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم-:

- »َمْن َقاَل ال ِإلََه ِإال اهلل َوْحَدهُ ال َشِريَك لَُه، لَُه امْلُلُْك، 
ِمائََة  يَْوٍم  يِف  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو  ْمُد،  احْلَ َولَُه 
ٍة، َكانَْت لَُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكِتبَْت لَُه ِمائَُة َحَسنٍَة،  َمرَّ
يَْطاِن  َوُمِحيَْت َعنُْه ِمائَُة َسيِّئٍَة، َوَكانَْت لَُه ِحْرًزا ِمْن الشَّ
ا َجاَء  يَْوَمُه َذِلَك َحتَّى مُيِْسَي، َولَْم يَْأِت أََحٌد ِبَأْفَضَل مِمَّ

ِبِه ِإال أََحٌد َعِمَل أَْكثََر ِمْن َذِلَك«.

لَُه  ُغِرَسْت  َوِبَحْمِدِه  الَْعِظيِم  اهلل  ُسبَْحاَن  َقاَل  »َمْن   -
نَِّة«. نَْخلٌَة يِف اجْلَ

ْت  ُحطَّ ٍة  َمرَّ ِمائََة  َوبَحْمِدِه  اهلل  ُسبَْحاَن  َقاَل  »َمْن   -
َوِإْن َكانَْت ِمثَْل َزبَِد الْبَْحِر، ولَْم يَْأِت أََحٌد يَْوَم  َخَطايَاهُ 
ا َجاَء ِبِه ِإال أََحٌد َقاَل ِمثَْل َما َقاَل  الِْقيَاَمِة ِبَأْفَضَل مِمَّ

أَْو َزاَد«.

امِليَزاِن  يِف  ثَِقيلَتَاِن  اللَِّساِن  َعلَى  َخِفيَفتَاِن  »َكِلَمتَاِن   -
ُسبَْحاَن  َوبَحْمِده  اهلل  ُسبَْحاَن  ْحَمِن:  الرَّ ِإلَى  َحِبيبَتَاِن 

اهلل الَْعِظيِم«.

- »َمْن َسبََّح اهللَّ يف ُدبُِر ُكلِّ صاٍة ثَاًثا وثَاثنَي، َوحِمَد 
اهللَّ ثَاًثا وثَاثني، وَكبََّر اهللَّ ثَاًثا َوثَاثنَي، وقال مَتاَم 

الـِمئَِة: ال إلَه إالَّ اهللَّ وْحَده ال َشريَك لُه، لَُه الـُملُْك َولَُه 
احلْمد، وُهو َعلَى ُكلِّ َشيٍء َقِديٌر، ُغِفرْت خَطاياهُ َوإْن 

َكانَْت ِمثَْل َزبِد الْبَْحَر«.

أَِبي  ثَِني  َحدَّ وقاص،  أبي  بن  َسْعٍد  بِْن  ُمْصَعِب  َعْن   -
َقاَل:  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم، َفَقاَل: 
»أَيَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يَْكِسَب ُكلَّ يَْوٍم أَلَْف َحَسنٍَة؟«، َفَسَألَُه 
َحَسنٍَة؟  أَلَْف  أََحُدنَا  يَْكِسُب  َكيَْف  ُجلََساِئِه:  ِمْن  َساِئٌل 
َقاَل: »يَُسبُِّح ِمائََة تَْسِبيَحٍة، َفيُْكتَُب لَُه أَلُْف َحَسنٍَة، أَْو 

يَُحطُّ َعنُْه أَلُْف َخِطيئٍَة«.

-َصلَّى  النَِّبيَّ  أَنَّ  عنها-:  اهلل  -رضي  ُجَويِْريََة  َعْن   -
َصلَّى  ِحنَي  بُْكَرًة  ِعنِْدَها  ِمْن  َخَرَج  َوَسلََّم-  َعلَيِْه  اهللُ 
بَْح، َوِهَي يِف َمْسِجِدَها، ثُمَّ َرَجَع بَْعَد أَْن أَْضَحى،  الصُّ
اِل الَِّتي َفاَرْقتُِك  َوِهَي َجاِلَسٌة، َفَقاَل: »َما ِزلِْت َعلَى احْلَ
َعلَيَْها؟« َقالَْت: نََعْم، َقاَل النَِّبيُّ -َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم-
اٍت، لَْو ُوِزنَْت  : »لََقْد ُقلُْت بَْعَدِك أَْربََع َكِلَماٍت، ثََاَث َمرَّ
َوِبَحْمِدِه،  اهلِل  ُسبَْحاَن   : لََوَزنَتُْهنَّ اليَْوِم  ُمنُْذ  ُقلِْت  مِبَا 

َعَدَد َخلِْقِه َوِرَضا نَْفِسِه َوِزنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِه«.

- »ألن أقوَل: سبحاَن اهلِل واحلمُد هلِل وال إله إال اهللُ 
ا طلعْت عليه الشمُس«. واهللُ أكبُر، أحبُّ إليَّ ممَّ

ة  من محراب النبوَّ
ٌ

كنوز

في ظالل اإليمان
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من أنوار الحكمة
صبرك  من  أيَسُر  اهلل  محارم  عن  صبُرَك   -

على عذابه.
- من اتَّكَل على ُحْسن اختيار اهلل له لم يتمنَّ 

غير ما اختار اهلل له.
احلني: إّني ألستحي من اهلل  - قال بعض الصَّ

. أن يراني مشغوالً عنه وهو ُمقِبٌل عليَّ

- قال احلسن البصري -رحمه اهلل-: ال يزال 
العبد بخير ما َعِلَم الذي يُفِسد عمله.

أرفُع  اهلل-:  -رحمه  الشافعي  اإلمام  قال   -
الناس َقْدراً َمْن ال يرى َقْدره، وأكثرهم َفْضًا 

َمْن ال يرى َفْضله.



 ليس هناك حتدٍّ أكبر من حتسني ذاتك وتطويرها.

ْف كما لو أنه من املستحيل أن تفشل.  تصرَّ

أن  ميكنك  ما،  صورٍة  تخيُّل  تستطيع  كنَت  إذا   
مُيِكنُك  حتلم  أن  تستطيع  كنَت  وإذا  واقعاً،  جتعلها 

حتقيق حلمك.

يواجهون  ما  دائماً  العظيمة  األنُفس  أصحاب   
مقاومة عنيفة من أصحاب العقول البسيطة.

نات  ُمكوِّ أربعة  من  نة  مكوَّ الناجح  اإلجناز  َوْصفة   
أساسية فَحْسب: اختَْر ِمهنة حُتبُّها، امنَْحها أفضل ما 
الُفَرص التي تلوح لك، وُكْن أحد أفراد  لديك، اغتِنم 

الفريق.

تقوم  ما  بني  تكون  ما  دائماً  احلقيقية  الـُمنافسة   
بعمله وما أنَت قادر على عمله، إنك تقيس نفسك مع 

نفسك وليس مع أيِّ شخٍص آَخر.

النجاح، ليس هناك مفر من هذا  النجاح يجذب   
َجْذب  يف  رغبَت  إذا  لذلك،  العظيم،  الكوني  القانون 
كنَت  سواًء  منه،  جزٍء  حتقيق  على  فاحرْص  النجاح 

عامًا باألجر أو أميراً.

 صاِحب األشخاص الذين ميكن أن يجعلوك أفضل.

 النِّضال من أجل التميُّز هو ما يحفزك.

 مقياس الشخص العظيم حقاً هو االحترام الذي 
يتعامل به مع َمْن هم دونه.

ْك به. ْر دوماً ما أنَت بارٌع فيه، ومتسَّ  تذكَّ

 أنَضُج الثمار أعاها على الشجرة.

ملن  ُملٌك  فالنجاح  لنفسه،  النجاح  يحتكر  أحد  ال   

ز ومضات في طريق التميُّ

مع الذات



يدفع الثمن.

 إننا نصنع مصائرنا مبشيئة اهلل تعالى، إننا نصبح 
ما نفعله.

 يجب أن تفعل ما تستطيع ألطول فترة تستطيع، 
تستطيع،  آَخر  افعل شيئاً  تستطيع  وعندما تصبح ال 

ف بعض الوقت ولكن ال تستسلم. ميكنك أن تتوقَّ

 التدريب هو أفضل املعلِّمني.

 إنني ال أحاول األداء أفضل من أيِّ شخٍص آَخر، 
إنني فقط أحاول األداء أفضل من نفسي.

التقليل من  الذين يحاولون  ابتِعْد عن األشخاص   
شأن طموحاتك، فِصغار الشأن دائماً ما يفعلون ذلك، 
أيضاً  أنَت  أنك  تشعر  يجعلونك  حقاً  العظماء  ولكنَّ 

ميكن أن تصبح عظيماً.

 لكي تُطوِّر سهولة إجناز العمل وثقتك يف نفسك، 
يف  متيُّزك  تطوِّر  ثم  قدراتك،  تطوِّر  أن  عليك  يجب 

استخدام هذه القدرات.

هو  ليس  التدرُّب  تقضيه يف  الذي  الوقت  مقدار   
املهم بالضرورة، املهم هو ما تبذله من جهد يف التدرُّب.

 لكي تنجح من الضروري أن تقبَل العالم كما هو، 
وترتفع فوقه.

ا هو جيِّد للحصول على   ال تخَش من التناُزل عمَّ
ما هو رائع.

ة  مستمرَّ قدرة  هو  ما  بَقْدر  إجنازاً  ليس  النجاح   
على اإلجناز.

 أفعال البشر هي أفضل تفسيرات ألفكاِرهم.

 ليس هناك شخص عظيم يشكو ِمْن نَْقص الُفَرص.

، ولكنَّني  ا لم يُعلِّق اآلَخرون آماالً عريضًة عليَّ  ُرمبَّ
كنُت أعلِّق آماالً عريضًة على نفسي.

 الشخص الذي ميكنه أن يكون أيَّ شخص ويصنع 
الفهم،  وإساءة  والذم  للنقد  يتعرَّض  سوف  شيء  أيَّ 

هذا جزءٌ من ثمن الَعَظمة.
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الوطْن احلديَث عن  أبتدُئ  أيَن  ِمْن 
دمي يف  تُشِرُق  واألمجاد  أيَن  ِمن 
نَهُره يجري  واإلمياُن  أيَن  ِمن 
وليلتي احلديَث،  أبتدُئ  أيَن  ِمن 
أنَّها حتلُف  واألشواُق  أيَن،  ِمن 
بي ميرُّ  السريُع  والزمُن  أيَن  ِمن 
بَْدُؤنا نُولَُد  حني  اللُّفافِة  فمن 
إنَّها َة  مكَّ َوْصف  ِمن  ابتِدْئ  قالوا 
فِإنَُّه العتيِق  البيِت  من  ابدأْ 
ناشراً هذا  بعد  بِشْعِرَك  وارحْل 
هنا ِمْن  سأبدأُ  ُشْكراً،  فأجبتُهْم 
مقاَمها اإللُه  رفَع  كعبٍة  ِمن 
نبيِّها َمطاِف  ِمْن  أبدأُ  سوَف  أنا 
خليِلها َمَقاِم  ِمْن  أبدأُ  سوَف  أنا 
واحِلَمى داً  جَنْ بلْغَت  تُراَك  قالْت: 
نَْشَرها الـُخزامى  َما وجدِت من  أََو 

ملْن؟ الذكرى،  حكايَة  أصوغ  وملن 
َمن؟ الزَّ وتختصُر  كرى،  الذِّ من  نوراً 
َرْن؟ الدَّ مشاعرنا  عن  ويغسُل  َعْذباً، 
الَوَسْن؟ مقاربَة  عينْي  على  تأبى 
َجْن؟ والشَّ َر  التذكُّ تَسقيني  ستظلُّ 
احتَقْن؟ قد  حيِل  الرَّ بدِم  وجبينُه 
الَكَفْن إلى  القصيِر،  الُعْمِر  رحلِة  يف 
واْطَمأّن الهدايِة  نوَر  َحَوى  َصْدٌر 
َسَكْن نيا  الدُّ يف  يَلَْق  لم  ملْن  َسَكٌن 
والَعلَْن ك  سرِّ بني  الهدايِة  نوَر 
الوطْن هذا  من  املعطاِء  أرِضنا  ِمْن 
الِفَتْ طواغيِت  ِمن  ِحَماها  وَحَمى 
َنْ السَّ أتَِّبُع  اهلِل،  كتاَب  أتلو 
اليََمْن ُرْكِن  ِمن  إسماعيَل  ِحْجِر  ِمْن 
)َحَضْن( جتاوْزنا  إنَّا  ابشري  قلُت 
األَغّنْ بْي  الظِّ َماحَة  رأيِت  ما  أََو 

 على جدار الوطن
ٌ

ش
ْ

ق
َ
ن

للدكتور عبد الرحمن العشماوي

استراحة العدد
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التي املجِد  بيارَق  رأيِت  َما  أََو 
مشاعري ظني  تلمِّ أراِك  مالي 
ِمن حمُن  الرَّ صانها  باُدِك  هذي 
فما ِتها  َمكَّ جباُل  إليِك  ْت  هشَّ
وفاِئها بلَْحِن  )مدينتُها(  وَشَدْت 
)رياُضها( ماِل  الرِّ فوَق  وتألَّقْت 
و)عسيُرها( )تَبوُكها(  إليِك  وَرنَْت 
أُنِْسها بابُل  )حلاِئِلها(  وَشَدْت 
بنخيلها )أحساُؤها(  عْت  وتلفَّ
وحافظاً األَراَك  )جازاُن(  وأََرتِْك 
متفتٌِّح قلبُها  باُدِك  هذي 
احًة فوَّ وردًة  ألرسُم  إني 
لفُظُه ثََّل  مَتَ لو  ِشْعراً  وأصوُغ 
متمثًِّا صوتَُه  يرفُع  ولظلَّ 
ٌل متأصِّ دينُها  باُدِك،  هذي 
يف أَرِضها الـِمْعَطاِء يُْحتََضُن الـُهَدى
لواِئِه حتَت  القرآِن،  َمْهِبُط  هي 
َفُرْوُحها اإللِه  َهْدِي  على  نشأْت 
َفِعلُْمها الطريَق،  )اإلمامان(  َرَسَم 
ها فلَمَّ اإلباِء(  )َصْقُر  بها  ومضى 
الهوى ِبَدع  عن  اإلساُم  بها  وَسَما 
ممشوقٌة نَْخلٌَة  األَصالُة  فيها 
َطلُْعه املباَرُك  التَّْمُر  فِغذاُؤها 

الَوَهْن من  النفوَس  َرِت  فحرَّ خفقْت، 
ُمْرتََهْن؟! عندِك  القلب  أنَّ  أنسيِت 
للوثَْن التذلُّل  ُسْوِء  وِمن  ِشْرٍك 
الُقَنْ تََطاَمنَِت  وال  العزيُز  َذلَّ 
َقَطْن فيها  َمْن  ولكلِّ  للمصطفى، 
ِمَجّنْ فارِسها  َعْزم  ِمن  ها  كفِّ يف 
َهَتْ َصيِّبُها  اخلضراءُ  و)الباحُة( 
الَفَنْ وانتفَض  الـُحبِّ  َرْوُض  فاهتزَّ 
وَعْن قيٍس  عن  ْعَر  الشِّ تَروي  حسناء 
َفّنْ كلَّ  ويُتِقُن  َمَعارَجُه  يتلو 
الَعَطْن ِضيَْق  تشتكي  ال  التي  فهي 
َمْن الزَّ شَفِة  على  وأغرُسها  منها 
املْفتََتْ الـُمِحبُّ  أنا  لََقاَل  َرُجًا 
الـَحَسْن والقوِل  اِء  الغرَّ باحلكمِة 
ُمْختََزْن فيها  واملجُد  قلِبها،  يف 
تََضْن حُتْ كالبراعِم-   - املبادَئ  إنَّ 
الـِمَحْن جتتاُز  اهلِل  بعوِن  سارْت 
البََدْن يسمو  وبروِحها  بها،  تسمو 
الِفَتْ اَل، وسيُفها ميحو  الضَّ ميحو 
َشَطْن ما  منها  وَردَّ  تاِت،  الشَّ بعد 
الـُمْمتََهْن الرخيِص  والقوِل  رِك،  والشِّ
تَُهْن ولم  النَّاظروَن  يحتقْرها  لم 
واللََّبْ َرْمَزَم  ماِء  من  وشرابُها 
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يف قصصهم عَِبر
القيمة هي البركة ال الكثرة

دخل مقاتل بن سليمان -رحمه اهلل- على اخلليفة املنصور يوم بُويَع باخلافة، فقال له املنصور: 
ِعظني يا مقاتل! فقال: أعُظك مبا رأيُت أم مبا سمعُت؟ قال: مبا رأيَت. قال: يا أمير املؤمنني، 
َن بخمسة دنانير،  إن عمر بن عبدالعزيز أجنب أحد عشر ولداً وترك ثمانية عشر ديناراً، ُكفِّ
واشتُرَي له قبر بأربعة دنانير، َوُوزِّع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبدامللك أجنب أحد عشر 
ولداً، وكان نصيب كلِّ ولٍد من التركة ألف ألف دينار.. واهلِل يا أمير املؤمنني لقد رأيُت يف يوٍم 
ق مبئة َفَرس للجهاد يف سبيل اهلل، وأحد أبناء هشام  واحٍد أحد أبناء عمر بن عبدالعزيز يتصدَّ

يتسوَّل يف األسواق!

استراحة العدد



 في النجاح
ٌ

همسات
ون حتى خطِّ النهاية. - جميُعنا نفشل ونتعثَّر، ولكنَّ الناجحني فقط يستمرُّ

ْف أبداً وابحث عن املزيد. - إذا اعتقدَت يوماً أنك اكتفيَت من النجاح فأنَت تقف يف املكان اخلاطئ، ال تتوقَّ
- هناك خط بسيط بني اخلسارة والنجاح، فالوصفة الرئيسة للنَّجاح هي من خال شيئني هما الفشل 

واملصاعب، فالناجح يستغلُّها فيصنع جناحاً باهراً، واخلاسر يستسلم لهما فيصنع خسارة هائلة.
- النَّجاح هو حالة ذهنية، فإذا أردَت النجاح ابدأ بتخيُّل نفسك إنسان ناجحاً.

- الطريق إلى النَّجاح هو دائماً حتت اإلنشاء.
تعبْت يف مرادها األجساُم - وإذا كانت النفوس كباراً  

- النَّجاح نتيجة طبيعية للتعلُّم من أخطاء املاضي.
ة تسُقط، املهمُّ أال يَِحيْد نظُرك عن الهدف. - ال يهمُّ كم مرَّ

- أكبر احمليطات يف العالم يتكوَّن من قطرات صغيرة من املاء.
موح، َفغداً يوم جديد وغداً أنت شخص جديد. - مهما كان القادم مجهوالً افتح عينَيْك لألحام والطُّ
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ة نقاش واسع يف موضوع املشاَركة املجَتَمعية  ثمَّ
ما يف ظلِّ وجود  وعالقتها بالتقنية الرقمية، والسيَّ
جيـــل مرتبـــط بالتقنيـــة كثيـــرًا، ولهـــا أثـــر ملحـــوظ 

على سلوكيات مستخِدميها.
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفَســـُه: كيـــف تســـتفيد 
مـــات  مـــن تكنولوجيـــا االتصـــال وتســـتغلُّ هـــذه  املنظَّ
َدْعـــم  الهائلـــة يف  واالتصاليـــة  املعلوماتيـــة  الثـــورة 

املجَتَمعيـــة؟ أنشـــطتها 

فة  ُتَعدُّ خدمة »ُفِرَجْت« أحد النماذج الوطنية املشرِّ
يف مجال العمل اخليري واملشاَركة املجَتَمعية، وُتعنى 
اخلدمة بتقدمي يد العون واملساَعدة للمحكومني يف 
القضايا املالية من خالل إتاحة الفرصة للمواطنني 
ع املالي، ومن َثمَّ اإلسهام يف إطالق  واملقيمني للتبرُّ
ســـراح املوقوفـــني يف القضايـــا املاليـــة وعودتهـــم إلـــى 

احلياة الطبيعية.

 تكنولوجيا االتصال واملشاَركة املجَتَمعية...

نائب املشرف العام رئيس التحرير
العقيد د. بندر بن علي اخلرمي
مدير اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
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خدمة »ُفِرَجت« منوذجًا

إلى اللقاء
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وأســـهمت الرســـائل االتصاليـــة التفاُعليـــة التـــي 
أطلقتهـــا املديريـــة العامـــة للســـجون عبـــر وســـائطها 
ــة  ــؤولية االجتماعيـ ــعور املسـ ــز شـ التقنيـــة يف حتفيـ
واملشـــاَركة املجَتَمعيـــة؛ األمـــر الـــذي أســـهم يف إطـــالق 
ة قضايا مالية،  سراح عدد كبير من املوقوفني  على ذمَّ
نت اإلحصائيات الرسمية أنَّ عدد املستفيدين  إذ بيَّ
من اخلدمة بلغ أكثر من ٤٧٠٨ مســـتفيدين، وعدد 

عـــات بلـــغ أكثـــر مـــن ٢٣٥ مليـــون ريـــال. التبرُّ
لقـــد أوجـــدت وســـائل  االتصـــال احلديثة مســـاحة 
ية  واســـعة للنقـــاش وتبـــاُدل اآلراء والتنبيـــه علـــى أهمِّ
ة الفواتير املتداَولة عبر هذه الوسائط،  د من صحَّ التأكُّ
عـــات  ـــل يف التبرُّ تتَبُعهـــا أحيانـــًا مشـــاَركة فاعلـــة تتمثَّ
ع خلدمة »ُفِرَجْت« يالحظ هذا احلراك  املالية، واملتتبِّ
عـــت الرســـائل  االتصاليـــة بـــني  التفاُعلـــي، حيـــث تنوَّ

ع  الترويـــج لفواتيـــر الــــَمِدْينني إلـــى احلـــثِّ علـــى التبرُّ
ـــداد، وصـــواًل إلـــى ســـداد هـــذه  وتوضيـــح إجـــراءات السَّ

الفواتير.
يف املجَتَمع الرقمي، ُتبنى املشاَركة املجتمعية على 
ابة لفكرة، يليها محتوى اتصالي ذو أبعاد  صياغة جذَّ
اجتماعية وإنسانية، وتنمية للعالقة اإليجابية  مع 
مستخِدمي التقنية من خالل التفاُعل مع رسائلهم 
ـــرة دائمـــًا يف الزمـــن الِفْعلـــي  وَجْعـــل املعلومـــات متوفِّ
مـــات -باختـــالف مشـــاربها- مطاَلبة  لورودهـــا، واملنظَّ
أكثر من أي وقٍت آَخر باستغالل تكنولوجيا االتصال 
بالطرق املثلى لتحقيق أهدافها الوظيفية، باإلضافة 
ل   إلى عدم إغفال استحداث مباَدرات مجَتَمعية تشكِّ

صورة ذهنية لدى املجَتَمع اخلارجي.
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