االفتتاحية

مدير عام السجون  -املكلف
املشرف العام
اللواء ماجد بن بندر الدويش

قمة العشرين باستضافة اململكة..
َّ
القمة االستثنائية
َّ
تابَـــ َع العالَــــ ُم أجمـــع اســـتضاف َة اململكـــة لق َّمـــة
العشـــرين  G20يف الريـــاض بشـــكل افتراضـــي
برئاســـة خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللـــك ســـلمان
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود -حفظـــه اهلل -لتكـــون أ َّول
دول ــة عربي ــة حتظ ــى باس ــتضافة ه ــذه الق َّم ــة الكب ــرى
لرؤســاء أه ـ ِّم دول العالــم يف دورتهــا اخلامســة عشــرة.
وتُ َعـــ ُّد هـــذه الق َّمـــة اســـتثنائية لظروفهـــا
االســـتثنائية ،فقـــد ر َّكـــزت علـــى إصـــاح سياســـات
العالَـ ــم االقتصادي ــة ،وإيج ــاد حل ــول ملش ــكالت كثي ــرة
متعلِّقـــة باالقتصـــاد العاملـــي ،باإلضافـــة إلـــى توحيـــد
الصحي ــة العالَـ ــمية الناجم ــة
ملواجه ــة األزم ــة
اجله ــود
ِّ
َ

م ــن انتش ــار في ــروس «كورون ــا» املس ــتجد (كوفي ــد )19
وتداعياته ــا اخلطي ــرة م ــن جوان ــب عدي ــدة ،إنس ــانية
واجتماعيـــة واقتصاديـــة.
وتُ َعــ ُّد ق َّم ــة مجموع ــة العش ــرين الت ــي اس ــتضافتها
الري ــاض تاريخي ــة ،فباإلضاف ــة إل ــى كونه ــا األول ــى م ــن
ـإن انعقادهــا يف
نوعهــا علــى مســتوى العالَـــم العربــي ،فـ َّ
ظ ـ ِّل هــذه الظــروف يتَّســم بأهميــة كبــرى ،فالعالــم كلُّــه
يتطلَّــع إلــى جهــود مجموعــة العشــرين يف جتــا ُوز أزمــة
جائحـــة فيـــروس كورونـــا املســـتجد ،وحمايـــة األرواح،
ـاعدة يف التَّعــايف يف مــا بعــد اجلائحــة ،والتركيــز
واملسـ َ

علـــى مجابهـــة التحدِّيـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
الناجت ــة عنه ــا ،وإيج ــاد ط ــرق الس ــتعادة النم ــو ،وبن ــاء
ـواح متعـ ـدِّدة ،باإلضاف ــة إل ــى
مس ــتقبل أفض ــل م ــن ن ـ ٍ
تطويـــر سياســـات ف َّعالـــة لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة
ومتوازن ــة ،لتوفي ــر املعيش ــة الكرمي ــة لش ــعوب العال ــم.
لقــد جــاءت هــذه االســتضافة لق َّمــة أقــوى منتَ َديــات
النقـــاش لصانعـــي القـــرار يف العالـــم ،لتم ِّثـــل تأكيـــداً
للقـ َّوة االقتصاديــة والسياســية للمملكــة ،والتــي تعـزَّزت
مـــن خـــال مشـــاركاتها الدائمـــة واملثمِ ـــرة يف قِ َمـــم
العش ــرين خ ــال األع ــوام املاضي ــة.
وال ش ـ َّ
أن اس ــتضافة اململك ــة ألعم ــال الق َّم ــة
ـك يف َّ

ألهــ ِّم منت ــدى اقتص ــادي دول ــي يُعن ــى ببح ــث القضاي ــا
املؤثــرة علــى االقتصــاد العاملــي ،تعكــس الـ َّـد ْور احملــوري
والف َّعــال للمملكــة يف العالَـــم علــى الصعي َديْــن اإلقليمــي
والدول ــي ،وتأثيره ــا االقتص ــادي والسياس ــي املتزاي ــد،
بوصفهـــا دولـــة فاعلـــة يف َر ْســـم سياســـة االقتصـــاد
العامل ــي ،ووجه ــة آمن ــة لالس ــتثمارات م ــن مختل ــف دول
العالَـ ــم ،والســ َّيما بع ــد تبنِّيه ــا َّ
خلط ــة م ــا بع ــد النف ــط
املتم ِّثل ــة برؤي ــة اململك ــة  2030الت ــي أعل ــن عنه ــا س ــمو
ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر مح َّمـــد
ب ــن س ــلمان حفظ ــه اهلل ،والت ــي تَعِ ـ ـ ُد مبس ــتقبل أكث ــر
الص ُع ــد.
فاعليــ ًة وحض ــوراً للمملك ــة عل ــى مختَل َ ــف ُّ
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المحتويــــــات
تصدر عن
اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
بالمديرية العامة للسجون

َ
تجمــــع أقــوى
اقـتـصـادات العالــم ..

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

١٢

مجموعة العشرين هي املنتدى الرئيس للتعا ُون االقتصادي الدولي.............

مجلس الوزراء
يوافق على ضوابط
ُ َ ْ
خدمة «ف ِرجت»

٢٠

سكرتير التحرير
محمد بن حماد القحطاني
محرر املراجعة والصياغة
محمد النقشبندي
املصورون
الرقيب  /يحيى حسن حكمي
م / ٧فهد محمد العثمان
م / ٥نايف عبداهلل احلمداني

املراسالت :
املديرية العامة للسجون  -نائب املشرف العام رئيس التحرير
الرياض ص.ب  ١٢٨١٢هاتف ٩٢٠٠٠٥٩٩٩ :
البريد اإللكتروني info@aleslaah.net :
www.aleslaah.net
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ُقدم عن طريق َّ
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"أبش ْر" اإللكترونية .........

خالل استقباله
مدير عام السجون..
النائب العام:
ُ َ
ال يوقف أي شخص
ََ
دون مستند نظامي
َّ
من سلطة مختصة

٢٢

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

في هذا العدد

٢٣

َّ
سمو أمير القصيم يتسلم
التقرير السنوي ألنشطة
وبرامج سجون القصيم

٢٦
ُ
بارك
سمو أمير نجران ي
ِ
َ
تفعيل التحقيق ومحاكمة
ُ ْ
ُّ َ
السجناء عن بعد

٥٢

غالف العدد ()93

أخبار اإلصالح...............................
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نوعي..........................................
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برنامج «ثـ ـ ـق ـ ــة» ..مبادرة نبي ـ ــلة وبرنامج
مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح يف
احلد من ال َع ْود إلى اجلرمية ..........
ِّ
ُ«ف ِر َجـ ـ ـ ـ ْـت» ..مبـادرة إنس ـ ـ ــانية ملساع ـ ـ ـ ـ ــدة
احملكومني يف القضايا املالية .............
نحو ميزانية منزلية ناجحة .............

وكيل وزارة العدل
للشؤون القضائية
الدكتور سلمان الفوزان
َّ
ِّ
ِّ
يؤكد على أهمية الشراكة
االستراتيجية مع المديرية

مكافحة التزوير ..مهمة تتكامل فيها اجلهود.
الغذاء ..حيث الداء والدواء ..............
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العامة للسجون..
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متابعات

َ
تجمــــع أقــوى اقـتـصـادات العالــم ..

َّ
مجموعة العشريـــن  ..G20في قمــة الرياض

مجموعة العشرين هي املنتدى الرئيس للتعا ُون االقتصادي الدولي ،وتض ُّم قاد ًة من جميع
القا َّرات ،إذ يتش َّكل أعضاؤها من مجموعة الدول الثماني ،و 11دولة من االقتصادات
الناشئة ،بجانب االحتاد األوروبي الذي مي ِّثل العضو ذا الرقم «عشرين».
العدد ()٩٣
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كان تأسيسها يوم اخلامس
والعشرين من سبتمبر العام
1999م يف العاصمة األميركية
واشنطن؛ وذلك من أجل حتقيق
الهدف األسمى "ازدهار حياة
اإلنسان على هذه املعمورة"،
وقد كانت تُع َقد على مستوى
وزراء املالية ومحافظي البنوك
املركزية إلجراء مناقشات
رفيعة املستوى عن القضايا
االقتصادية واملالية ،ويف
أعقاب األزمة املالية يف عام
2008م ُرفع مستوى املجموعة
لتض َّم قادة الدول األعضاء،
قمة قادة مجموعة
وانعقدت َّ
العشرين األولى يف واشنطن
يف نوفمبر 2008م ،ونتيج ًة
لذلكُ ،و ِ ّسع جدول أعمال
مجموعة العشرين ليتجاوز
القضايا االقتصادية واملالية
ويشمل القضايا االجتماعية
واالقتصادية والتنموية.

دول املجموعة..
اقتصادات العا َلـم:

أقوى

حتظى دول املجموعة بأه ِّمية
كبرى ،فمجموعة العشرين
جت َمع أقوى اقتصادات العالم
التي تؤ ِّدي َد ْوراً رئيساً يف
االقتصاد العاملي ،فدول
املجموعة تض ُّم  %66من
س َّكان العالَـم؛ أي ثلثَي س َّكان
العالَـم ،ومتلك نحو  %85من
إجمالي اإلنتاج العاملي ،وتصل
حصتها إلى  %75من إجمالي
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متابعات

قمة مجموعة العشرين التي استضافتها
َّ
الرياض هي األولى من نوعها على مستوى
العالم العربي.
التجارة العاملية ،كما تسيطر على نحو  %80من حجم
االستثمار العاملي.
وتض ُّم مجموعة العشرين :اململكة العربية السعودية،
واألرجنتني ،وأستراليا ،والبرازيل ،وكندا ،والصني،
وفرنسا ،وأملانيا ،والهند ،وإندونيسيا ،وإيطاليا،
واليابان ،واملكسيك ،وروسيا ،وجنوب أفريقيا ،وكوريا
اجلنوبية ،وتركيا ،واململكة املتَّحدة ،والواليات املتَّحدة
األمريكية ،ثم االحتاد األوروبي املك ِّمل ملجموعة
العدد ()٩٣
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َّ
املنظمات والهيئات
العشرين ،إلى جانب عدد من
الدولية.
سجل دخول اململكة كعضو يف أكبر مجموعة
وقد َّ
ً
َ
اقتصادية يف العالـم اعترافا باألهمية االقتصادية
للمملكة ،ليس يف الوقت احلاضر فقط وإمنا يف
املستقبل أيضاً ،وعزَّزت عضوي ُة اململكة يف هذه
املجموعة ق َّوتَها ونفو َذها السياسي واالقتصادي
صنْع
واملعنوي الكبير؛ َّ
مما يجعلها طرفاً مؤثراً يف ُ
السياسات االقتصادية العاملية التي تؤ ِّثر يف اقتصاد
اململكة واقتصادات دول املنطقة.

األهمية اخلاصة:
قمة الرياض..
ِّ
َّ
استضافت اململكة العربية السعودية أعمال الدورة
قمة قادة مجموعة
اخلامسة عشرة الجتماعات َّ

العشرين يو َمي السبت واألحد  6و  7من شهر
ربيع الثاني لعام 1442هـ املوافق  21و  22من شهر
نوفمبر من عام  2020م يف العاصمة الرياض بشكل
س خادم احلرمني الشريفني امللك
افتراضي ،حيث تر َّأ َ
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل -اجتماع
قادة مجموعة العشرين.
القمة عدداً من القضايا املالية
وتنا َو َل جدول أعمال َّ

لقمة
أعطت استضافة ورئاسة اململكة َّ
قادة مجموعة العشرين داللة راسخة
الد ْور الريادي للمملكة عاملي ًا.
أهمية َّ
على َّ
واالقتصادية واالجتماعية ،التي من بينها الطاقة
والبيئة واملناخ واالقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة
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متابعات

والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

ال َـمحاور األساسية:
ر َّكزت رئاسة اململكة ملجموعة العشرين على ثالثة
محاور أساسية ،هي :متكني اإلنسان من خالل تهيئة
الظروف التي مت ِّكن اجلميع -الس َّيما املرأة والشباب-
من العيش الكرمي والعمل واالزدهار؛ واحلفاظ على
كوكب األرض من خالل تعزيز اجلهود اجلماعية
حلمايته ،خصوصاً فيما يتعلَّق باألمن الغذائي واملائي
واملناخ والطاقة والبيئة؛ وكذلك تشكيل آفاق جديدة
من خالل تبنِّي استراتيجيات جريئة وطويلة املدى
ملشاركة منافع االبتكار والتق ُّدم التقني.

جائحة كورونا ..الظرف الصعب
قمة الرياض ملجموعة العشرين يف ضوء
جاءت َّ
األوضاع العاملية املرتبطة بجائحة فيروس كورونا
املستجد (كوفيد  ،)19فقد ر َّكزت دول مجموعة
القمة على حماية األرواح واستعادة
العشرين خالل
َّ
النمو من خالل التعا ُمل مع اجلائحة وجتا ُوزها،
الض ْعف
أوجه َّ
والتَّعايف بشكل أفضل من خالل معاجلة ُ
َّضحت خالل اجلائحة ،وتعزيز املتانة على املدى
التي ات
ْ
سعت إلى تعزيز اجلهود الدولية من أجل
الطويل ،كما
ْ
اغتنام ُف َرص القرن احلادي والعشرين للجميع من
خالل متكني األفراد وحماية كوكب األرض وتسخير
االبتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
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تضمنَها البيان اخلتامي:
أربع قضايا رئيسة
َّ
للقمة أربع قضايا
تضمن البيان اخلتامي
َّ
َّ
رئيسة هي :تعزيز النمو االقتصادي العاملي،
أوجه
وإنشاء دورة منو مفتَ َرضة عن طريق معالَـجة ُ
عدم املساواة ،وحتقيق منو عاملي شامل ومستدام،
تضمنت
والقضايا والتحدِّيات البيئية العاملية التي
َّ
حتتها موضوعات مثل النزوح والهجرة ،والبيئة،
والصحة العاملية ،والتطوير ،والزراعة،
والطاقة،
َّ

والسياحة ،ومتكني املرأة ،والعمل والتوظيف ،ومكافحة الفساد،
والتمويل العاملي ،وجودة البنية التحتية لالستثمار ،واالبتكار
والرقمنة وتد ُّفق البيانات املجاني ،والتجارة واالستثمار ،واالقتصاد
العاملي.

الد ْور الريادي للمملكة عاملي ًا
أهمية َّ
القمة أكَّ دت ِّ
َّ
أعطت استضافة ورئاسة اململكة ألعمال الدورة اخلامسة عشرة
أهمية
قمة قادة مجموعة العشرين دالل ًة راسخ ًة على َّ
الجتماعات َّ
الد ْور الريادي للمملكة عاملياً ،وجهودها البارزة خالل فترة الرئاسة،
َّ
والتي أسهمت يف حتقيق أهداف مجموعة العشرين التي مت ِّثل أهم
جت ُّمع لكبرى القوى االقتصادية يف العالم.
بأن اململكة ماضية بخطوات
كما أ َّكد هذا احلدث القناعة العاملية َّ
مبواصفات عاملية،
واثقة نحو صناعة اقتصاد محلِّي جديد
َ
يساعدها على ذلك النفوذ االقتصادي والسياسي الذي تتمتَّع به،
فض ً
ال عن الثقل الدِّيني واملكانة املرموقة التي تتمتَّع بها يف املنطقة
والعالَـم اإلسالمي ،ويف العالَـم أجمع.
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ُ َ ْ
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط خدمة «ف ِرجت»

وافق مجلس الوزراء على ضوابط خدمة " ُف ِر َج ْت" التي
منصة ِ
"أبش ْر" اإللكترونية ،وهي تُتيح
ت َّ
ُقدم عن طريق َّ
السداد -جزئياً أو كلِّياً -عن احملكومني أو
يف
اإلسهام
َّ
املوقوفني يف قضايا مالية..
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جاء ذلك خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدها يف
 9ربيع اآلخر 1442هــ عبر االتصال املرئي ،برئاسة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،رئيس مجلس الوزراء ،حفظه اهلل.

َ
ُ
ُ
رئيس هيئة حقوق اإلنسان بحث أوجه التعاون مع مدير عام السجون..

«العـــواد» يستقــبل «الدويــــش» ويناقش معه حمـــــاية
ُّ َ
حقوق السجناء وتعزيزها

استقبل رئيس هيئة حقوق اإلنسان ،الدكتور عواد بن صالح العواد ،يف مكتبه ،مدي َر عام السجون املكلَّف اللواء

ماجد بن بندر الدويش ،والوفد املرافِ ق له.

الس َجناء وتعزيزها.
وشه َد االستقبا ُل مناقش َة ُ
أوجه التعا ُون بني اجلان َب ْي؛ خاص ًة ما يتعلَّق بحماية حقوق ُّ

خالل استقبال وزير الشؤون اإلسالمية لمدير عام السجون..
ُّ َ
َ
القيم الدينية لدى السجناء
«آل الشيخ» و»الدويش» يناقشان تعزيز ِ
التقى وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،
يف مكتبه بالوزارة ،مدير عام السجون املكلَّف اللواء
ماجد بن بندر الدويش ،والوفد املرافِ ق له.
وقدم الوزير يف مسته ِّل اللقاء التهنئ َة للِّواء الدويش
َّ
على تكليفه مديراً عاماً للسجون باململكة؛ متمنياً له
التوفيق خلدمة الدِّين واملليك والوطن.
بدوره ث َّمن الدويش اجلهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد يف مجاالت
التوعية واإلرشاد ،ونَ ْشر قِ يَم الوسطية واالعتدال،
والعناية ببيوت اهلل ومرتاديها؛ من ِّوهاً بالبرامج
قدمتها الوزارة ،والتي كان لها
الدعوية املتن ِّوعة التي َّ
َ
بالغ األثر يف َغ ْرس قِ يَم االنتماء واملواطنة لدى جميع
املستفيدين منها.

أن اللقاء نا َق َ
أوجه التعا ُون بني
اجلدير بال ِّذ ْكر َّ
ش ُ
اجلانبَ ْي؛ خاص ًة ما يتعلَّق بجانب التوعية واإلرشاد،
الس َجناء عبر البرامج
وتعزيز القِ يَم الدينية لدى ُّ
الدعوية املتن ِّوعة.
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ِّ ً
ً َّ
مشددا على متابعة قضايا السجناء والموقوفين أوال بأول مع جهات التحقيق
والقضاء وتنفيذ األحكام..

خالل اسـتــقبــــالـــه مـــدير عــــام السجـــــون ..الـــنــائب الـــعـــــــام:
ََ
ُ َ
َّ
ال يوقف أي شخص دون مستند نظامي من سلطة مختصة

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبداهلل
املعجب ،يف املق ِّر الرئيس للنيابة العامة بتاريخ
1442/5/22هـ ،مدير عام السجون اللواء ماجد بن
املختصني
بندر الدويش والوفد املرافق له ،بحضور
ِّ
يف الرقابة على السجون بالنيابة العامة.
النائب العا ُّم اللوا َء الدويش
ويف بداية اللقاء ،هنَّأ
ُ
بتعيينه مديراً عاماً للسجون ،راجياً من اهلل أ ْن
يُعينه ويو ِّفقه يف منصبه اجلديد.
وقد جرى خالل اللقاء تبا ُدل األحاديث الو ِّدية
ومناقشة عدد من املوضوعات ذات االهتمام
املشتَ َرك ،والتأكيد على تعزيز التعا ُون بني
النائب العا ُّم
وشدد
النيابة العامة والسجون،
َّ
ُ
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على أه ِّمية تطبيق األنظمة ذات العالقة ،وعدم
إيقاف أي شخص دون مستَنَد نظامي صادر من
سلطة مختصة نظاماً ،ومتابعة قضايا السجناء
واملوقوفني أوالً بأول مع جهات التحقيق والقضاء
وتنفيذ األحكام القضائية ،والتأكيد على اتخاذ
اإلجراءات الالزمة؛ متهيداً للربط اإللكتروني بني
النيابة العامة والسجون ،مبا يس ِّرع تبا ُدل البيانات
واملعلومات املشتَ َركة.
كما استمع النائب العام خالل اللقاء إلى نبذة
عن األعمال التطويرية لإلصالحيات ،واخلطط
املستقبلية للمديرية العامة للسجون ،والبرامج
واألنشطة التي تستهدف النزالء وتر ِّكز على تأهيلهم
وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلني بعد اإلفراج عنهم.

َّ
سمو أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي ألنشطة
وبرامج سجون القصيم

التقـــى صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر الدكتـــور
فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز أميــر
منطقــة القصيــم ،يف مكتبــه ،مديـ َر ســجون منطقــة
القصيـــم اللـــواء خالـــد اجلربـــوع ،الـــذي َقـــدِ َم
للس ــام عل ــى س ــم ِّوه ،وتس ــليمه التقري ــر الس ــنوي
ألنشـــطة وبرامـــج ســـجون املنطقـــة.
واستمع سم ُّوه خالل اللقاء من اللواء اجلربوع إلى
ما شهدتْ ُه اإلصالحيات من تطوير وما أُجنِ َز من
خُ َطط مستقبلية وبرامج احترازية للوقاية من
فيروس كورونا ،إلى جانب الرعاية االجتماعية،
والتدريب املهني ،إضاف ًة إلى األنشطة الثقافية

والرياضية التي تُسهِ م يف إعادة تأهيل النزالء،
تتضمن برامج التوجيه الفكري واملعنوي،
والتي
َّ
واجلناح املثالي ،مقدِّ ماً شك َرهُ وتقدي َرهُ لسمو أمير
منطقة القصيم على َد ْعمه وتشجيعه ومتابعته كاف َة
األعمال واألنشطة بسجون املنطقة.
وثمن سمو األمير فيصل بن مشعل اجلهود التي
َّ
شاه َده من خالل هذا
تقدِّمها سجون املنطقة مبا
َ
التقرير ،مؤ ِّكداً سم ُّوه أهمية تعزيز وتطوير برامج
الس َجناء مبا يكفل إعدادهم ليكونوا أعضاء
تأهيل ُّ
فاعلني يف املجتمع ،سائ ً
َّ
وجل -أن
ال املولى -ع َّز
يبارك يف اجلهود وأن يو ِّفق اجلميع لك ِّل خير.
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ُ َ ْ
خدمة «ف ِرجت» تفوز بإحدى جوائز
ُّ
التميز الحكومي العربي
فازت خدمة " ُف ِر َج ْت" من وزارة الداخلية ،بإحدى جوائز التم ُّيز
احلكومي العربي كأفضل خدمة تطويرية حكومية ،وذلك يف فئة
املبا َدرات واخلدمات.
ِّ
وتنظم جائزةَ التم ُّيز احلكومي العربي جامع ُة الدول العربية مم َّثل ًة يف
َّ
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،بالتعاون مع حكومة اإلمارات العربية
املتَّحدة ،بهدف اإلسهام يف تطوير منظومة العمل احلكومي يف البلدان
العربية وتأسيس منصة متط ِّورة لتبا ُدل األفكار واخلبرات ،واالحتفاء
بالنماذج والتجارب العربية املم َّيزة يف مجال العمل احلكومي.
بست جوائز للتم ُّيز احلكومي
وقد فازت اململكة العربية السعودية
ٍّ
العربي ،ومت اإلعالن عن النتائج خالل احلفل االفتراضي الذي ُعقِ َد
لتكرمي الفائزين مبشا َركة عدد من الوزراء واملسؤولني.
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َ
ُ ْ
ُ ْ
ُ
سجن الطائف يط ِلق أولى جلسات المحاكمة عن بعد
ف َّعلت اإلدارة العا َّمة لسجن الطائف نظام احملا َكمة عن
بُ ْعد ،وذلك بالتعاون مع احملكمة اجلزائية بالطائف.
ويحتوي املبنى املستَخْ َدم لهذا الغرض على  5كبائن
لالتصال املرئي ،منها  4كبائن للمحا َكمات الفردية
وكبينة واحدة للمحا َكمات اجلماعية.
ٍ
عدة ،وهي :الشبكة
تقنيات
وتتض َّمن الكبائن
َّ

العنكبوتية ،وشاشة تلفاز وس َّماعات وميكرفون ،وجهاز
بصمة للتع ُّرف على بيانات النزيل ،وجتري احملا َكمات
مختصني من احملكمة والسجون.
بحضور
ِّ

ويتمثل الهدف من احملا َكمات عن بُ ْعد يف توفير الوقت
واجلهد ،وتسهيل إجراءات التَّقاضي ،وسرعة اإلجناز
والبت يف قضايا النزالء دون احلاجة خلروجهم من
ِّ
السجن.

َ
سجون المنطقة الشرقية تستأنف محاكمة النزالء
ُ ْ
عن بعد خالل أيام العيد
استأنفت سجون املنطقة الشرقية جلسات احملا َكمة
عن بُ ْعد بالتعا ُون مع فرع وزارة العدل باملنطقة مم َّث ً
ال
باحملكمة اجلزائية ،حيث مت َّك َن عدد من النزالء من
التواصل مع اجلهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية
ُ
تس ِّهل إجراءات التَّقاضي بني القاضي والنزيل.
وو َّفرت سجون املنطقة يف جميع فروعها أمكن ًة

مخصصة للمحا َكمات اجلماعية والفردية وسط
َّ
إجراءات احترازية ووقائية ،مع مراعاة كافة احلقوق
النظامية للنزيل.
البت يف
وتُسهِ م إجراءات احملا َكمات عن بُ ْعد يف تعجيل ّ
قضايا النزالء وتوفير الوقت واجلهد.
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َ
ُ
بارك تفعيل التحقيق ومحاكمة
ي
سمو أمير نجران
ِ
ُ ْ
ُّ َ
السجناء عن بعد

با َر َك صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن
مساعد ،أمير منطقة جنران ،تفعيل احملا َكمة والتحقيق
الس َجناء باملنطقة ،بالتكا ُمل بني
عن بُ ْعد يف قضايا ُّ
اجلهات العدلية واجلنائية ،وذلك يف اجتماع مرئي
ُعقِ َد من مكتب سم ِّوه بديوان اإلمارة ،مبشا َركة
فضيلة رئيس محكمة محافظة شرورة الشيخ
محمد بن إبراهيم الفارس ،وفضيلة رئيس النيابة
َّ
العامة باملنطقة الشيخ أحمد بن سعيد األسمري،
ومدير سجون املنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد
القحطاني.
أن توجيهات خادم احلرمني الشريفني
وأ َّكد سم ُّوه َّ
وسمو ولي عهده األمني -حفظهما اهلل -تشدِّد على
أن احلقوق ال َّ
وأن اجلميع
تتعطل مهما كانت الظروفَّ ،
َّ
خُ َّدام وسيوف لتطبيق الشريعة اإلسالمية التي قامت
عليها هذه البالد املبا َركة ،منطلِق ًة من كتاب اهلل تعالى
وسنَّة نب ِّيه صلَّى اهلل عليه وسلَّم.
ون َّوه األمير جلوي بن عبدالعزيز بأه ِّمية هذه اخلطوة
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يف تسيير إجراءات التحقيق واحملا َكمة يف القضايا
املستعجلة ،وإجنازها على الرغم من الظروف التي
فرضتْها التدابير الوقائية للح ِّد من انتشار فيروس
كورونا املستجد.

من جهتهَ ،
أوض َح فضيلة رئيس محكمة شرورة آل َّي َة
الس َجناء ،يف قاعات افتراضية،
َعقْد جلسات محا َكمة ُّ
ْ
بالـحكم،
بداي ًة من توثيق الهوية بالبصمة إلى النطق
ُ
املدعي العام واملنا َقشة ،وذلك
مروراً ب َع ْرض الئحة َّ
تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل رئيس املجلس
الس َجناء املستعجلة،
األعلى للقضاء ،بالنظر يف قضايا ُّ
من ِّوهاً ب َد ْعم واهتمام سم ّو أمير املنطقة باجلهات
العدلية واجلنائية.

أن الشراكة
وبي فضيلة رئيس النيابة العامة باملنطقة َّ
َّ
االستراتيجية بني النيابة العامة ووزارة العدل واملديرية
العامة للسجون قد جنحت ،وذلك بقيادة سم ّو أمير
أن إجراءات النيابة
املنطقة ومتابعتهُ ،مشيراً إلى َّ
العامة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام،

حيث تستند على
بنية تقنية متط ِّورة
يف مجال العدالة
وأمتتة
الرقمية
العمليات كافة.
أن النيابة
وأ َّكد
َّ
العامة تط ِّبق بالفِ ْعل
نظام التحقيق عن
بُ ْعد يف القضايا
اجلنائية ،وحتويل
اخلدمات
كافة
املقدمة للمتعاملني
َّ
إلكترونياً ،يف إطار
التكا ُملي
الد ْور
َّ
الف َّعال مع وزارة
العدل ب َد ْعم خطوتها
َ
يف تفعيل جلسات احملاكمة عن بُ ْعد ،من خالل تهيئة
املدعني العا ِّمني للجلسات
االحتياج التقني حلضور َّ
والترا ُفع يف القضايا اجلنائية ،وذلك ِض ْمن َّ
خطة
النيابة العامة َ
لضمان استمرار العمل ،وسالمة
َّ
املوظفني واملتعاملني ،مبا يتوافق مع جهود الدولة يف

احل ِّد من انتشار هذه اجلائحة.
وأبدى مدير سجون املنطقة جدوى هذا التكا ُمل منذ
انطالقة احملا َكمة عند بُ ْعد ،يف تنفيذ األحكام بحقِّ
الس َجناء أو إطالق سراحهمُ ،مشيراً إلى املنظومة
ُّ
َ
أسستْها السجون لتهيئة إجراءات
التي
مة
ك
احمل
التقنية
َّ
التحقيق أو احملا َكمة عن بُ ْعد.
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بالتعاون مع وزارة العدل..

َ
ُ ْ
السجون تعقد أكثر من  ١١ألف جلسة محاكمة عن بعد
أعلنت املديرية العامة للسجون عن َعقْد أكثر
من  11ألف محا َكمة قضائية عن بُ ْعد للنزالء
والنزيالت خالل الفترة املاضية على مستوى
مع
سجون مناطق البالد ،وذلك بالتعاون 
أن احملا َكمات عن
وزارة العدل ،مشير ًة إلى َّ
بُ ْعد تهدف إلى تقليل ُم َدد التَّقاضي واختصار
الوقت واجلهد الالز َم ْي لنَقْل  السجناء من
الض مانات
احملاكم وإليها ،مع  حتقيق جم يع َّ
القضائية للم َّت َهم ني وا لسج ناء أثن اء احملا َكمة،
صحة املستفيدين
باإلضافة إلى احلفاظ على َّ
يف ظ ِّل جائحة فايروسكورونا املستجد.
هذا وجرى جتهيز عدد من قاعات احملا َكمات
املرئ َّية يف عدد من سجون املناطق باألجهزة
التقنية ا لالز مة ،إضاف ًة إلى جهاز البصمة
للتحقُّق من بيانات النزيل ،ونظام اتصال مرئي
املترجم
مرتبط بوزارة العدل ،مع إتاحة َد ْمج
ِ
أن النظام
والسجني معاً يف جلسة واحدة ،كما َّ
يكفل لل نزي ل جميع ا حلقوق وفق األنظمة
والتعليمات القانونية.

ُ ِّ ْ
ُ ْ
نفذت عن بعد..

ِّ
َّ
اإلدارة العامة للتدريب بجدة تنظم محاضرة عن إدارة األزمات
َّ
نظم ت ا إلدارة ا لعامة للتدريب مم َّثل ًة مبركز تدريب
بجدة محاضر ًة عن بُ ْعد بعنوان «إدارة
السج ون
َّ
األزمات» مبشاركة قيادات ومنسوبي املديرية العامة
للسجون مبختلف مناطق اململكة.
وتن اول ت احملاضرة التي ألقاها مدير املكتب العربي
ملك افح ة التط ُّرف واإلرهاب بوزارة الداخلية عضو
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هيئة التدريس بكلِّية امللك فهد األمنية العقيد الدكتور
نايف املطلق ،مفاهي َم حديثة حول إدارة األزمة ،شملت
مر احل إدارة األزمة ،ومهارات حتويل األزمات إلى
ُف َرص ،والتح ُّول من إدارة األزمة إلى قيادتها ،واملنهج
املثا لي ،وصوالً إلى مناذج وجتارب وحاالت َع َملية
إلدارة وقيادة األزمات.

َ ْ
َّ
في سبيل رفع أداء البرامج اإلصالحية المقدمة لمستفيدي مراكز التأهيل..

َّ
المشرف العام على مجمع «إرادة» للصحة النفسية
ِ َّ
َّ
بجدة يزور سجون منطقة مكة المكرمة

املشرف العام على مج َّمع «إرادة» للصحة النفسية
زار
ِ
بجد ة الدكتور نواف بن عبدالعزيز احلارثي ،إدارة
َّ
سجون منطقة مكة املك َّرمة ،وكان يف استقباله مدير
الس جون باملنطقة اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد
الغامدي.
وهدفت الزيارة إلى بَ ْحث ُسبُل التعا ُون بني اجلانبَ ْي،
املقدمة ملستفيدي
فيم ا يخدم البرامج اإلصالحية
َّ
التخصصية يف مركزَي «ثقة»
امل راكز التأهيلية
ُّ
و»إشراقة» ،وذلك يف سبيل حتقيق األهداف الرئيسة
التي وضعتْها املديرية العامة للسجون ِض ْمن خُ َططها
االستراتيجية لتأهيل النزالء.
وجرى خالل الزيارة ِّ
املقدمة
االطالع على َسيْر البرامج َّ
للمستفيدين مبركزَي «ثقة» و«إشراقة» ،مع االلتزام
بجميع اإلجراءات االحترازية والوقائية من فيروس
كورونا املستجد (كوفيد .)19

واستمع احلضور َ
مفصل عن آل َّية تشغيل املراكز،
لش ْرح َّ
وعن البرامج ومراحل تقدميها واألهداف العامة
واخلاصة املنشودة منها.
قدم
وأع َر َب الدكتور احلارثي عن إعجابه مبا يُ َّ

للمستفيدين يف هذه املراكز مِ ْن فِ ْكر متط ِّور وبرامج لها
فاعلية تن ِّفذها املديرية العامة للسجونُ ،مبدياً استعداد
املج َّمع لتسهيل جميع العقبات لتحقيق َشراكة حقيقية
بني اجلهتني مبا فيه الصالح العام.
من جهته أ َّكد اللواء الغامدي أه ِّمية الزيارة يف َد ْعم
املقدمة لنزالء السجون.
وتطوير البرامج اإلصالحية َّ
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ُ ْ
َّ
قدمها «الرويلي» عن بعد..

َ
دورة «منتجات بنك التنمية االجتماعية بشكلها
الجديد» لنزالء سجن سكاكا

َّ
نظمت مديرية السجون مبنطقة اجلوف ،بالتعاون مع
فرع بنك التنمية االجتماعية ،دور ًة عن بُ ْعد بعنوان
«منتَجات بنك التنمية االجتماعية بشكلها اجلديد»،
قدمها لنزالء السجن عبدالسالم خيران الرويلي ،أحد
َّ
منسوبي فرع بنك التنمية االجتماعية ،إذ تط َّر َق ل َد ْعم
ٍ
عدة تهدف
البنك للنزالء من خالل برامج
وفعاليات َّ
إلى تطوير مهاراتهم وتقدمي القروض واالستشارات
املجانية للمشروعات املستقبلية و َد ْعمها
والدراسات َّ
من خالل املسارات التي يو ِّفرها البنك.
ويأتي هذا التعاون بني «سجون اجلوف» و»بنك
التنمية االجتماعية» لتحسني فاعلية وكفاءة منظومة
اخلدمات االجتماعية من خالل التكا ُمل بني اجلهات
التنفيذية مبا يدعم مستَ ْه َدفات برنامج التح ُّول
العدد ()٩٣
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الوطني ،عبر إسهام مديرية السجون يف إصالح
الس َجناء بواسطة البرامج التطويرية
وتأهيل
ُّ
والتشغيلية املتن ِّوعة.
وج َه مدير سجون منطقة اجلوف
ويف ختام البرنامج َّ
عرباً
العميد عبداهلل العتيبي شك َرهُ ملد ِّرب البرنامجُ ،م ِ
قدموه من
عن خالص تقديره ملسؤولي البنك ِلَا َّ
معلومات َ
وش ْرح شامل لتثقيف نزالء السجون.

باستمرار دورات
وتن ِّفذ املديرية العامة للسجون
ٍ
تدريبية وتطويرية وبرامج عن بُ ْعد لالستفادة القصوى
من اخلدمات التقنية وتفعيل َّ
الشراكات االجتماعية،
مع االلتزام بأعلى اإلجراءات واالحترازات الوقائية.

بهدف تطويرهم في مجاالت أعمالهم..

المديرية العامة للسجون
ُ
ِّ
تدرب منسوبيها عن بعد
أطلقت اإلدارة العامة للتقنية
باملديرية العامة للسجون ،حزم ًة
من البرامج التدريبية التطبيقية
عن بُ ْعد ملنسوبيها.

وتن َّوعت البرامج التدريبية التي
انطلقت لتشمل دورت َْي يف مجال
الشبكات ،ودورت َْي يف البرمجة،
وأخرى يف أمن املعلومات ،كما َّ
مت
تخصصية يف تطوير
تنظيم دورة
ُّ
تطبيقات اجل َّواالت ،وأخرى يف

تصميم اإلنفوجرافيك ،وكذلك
دورة يف إدارة قواعد البيانات.
ويلتحق

منسوبو

ومنسوبات

اإلدارة بهذه الدورات بحسب
تخصصاتهم بهدف تطويرهم يف
ُّ
مجاالت أعمالهم ،مبا يعود عليهم
وعلى القطاع بالفائدة ،ويح ِّقق
املصلحة العامة ،ويرفع من مستوى
احترافيتهم يف أداء ما يُو َكل إليهم

من أعمال.
املشرفون على هذه الدورات
وير ِّكز
ِ
على اجلانب التطبيقي أكثر من
ألن الهدف من
اجلانب النظري؛ َّ
هذه الدورات هو إتقان املهارات
التقنية بالدرجة األولى ،ويتم تقييم
املتد ِّربني واملتد ِّربات يف نهاية ك ِّل
برنامج لقياس مدى استفادتهم،
ومراعاة ذلك يف مساراتهم
التدريبية املستقبلية.
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بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز..

ُ
طلق دورات تدريبية للنزالء
«سجون مكة» ت ِ

التخصصية مبنطقة مكة
انطلقت باملراكز التأهيلية
ُّ
املك َّرمة ،أ ُ ْولى دورات البرنامج التدريبي الصيفي
حتت شعار «الوعي الذاتي» ،ويستهدف البرنامج
نحو  100شخص من نزالء مركزَي «ثقة» و»إشراقة»
والعاملني فيهما.
ويتضمن البرنامج خمس دورات تهدف إلى تطوير
َّ
الذات ،وحتقيق اإليجابية ،و َرفْع مستوى القيادة
والتخطيط الشخصي يف حياة املستفيد ،ويحصل
املتد ِّربون على شهادات تدريبية بعد إمتام البرنامج.
وجاءت أ ُ ْولى الدورات التدريبية بعنوان «الوعي
قدت داخل الصالة الثقافية مبركز «ثقة»،
بالذات» ،و ُع ْ
مع االلتزام بالبروتوكوالت االحترازية والوقائية من
فيروس كورونا املستجد.
العدد ()٩٣
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ويأتي البرنامج التدريبي بالتعا ُون مع جامعة امللك
عبدالعزيز ،وبإشراف أستاذ طب احلساسية واملناعة
الصحة البروفيسور الدكتور
واملشرف العام على مركز
ِ
َّ
ملدة شهر،
محمد بن ونيس الربيع ،ويستم ُّر البرنامج َّ
َّ
ويق ِّد ُمه نخب ٌة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
قدم مدير السجون مبنطقة مكة املك َّرمة
من جانبهَّ ،
اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي شك َرهُ
املؤسس على ما تقدِّمه من َشراكة
وتقدي َرهُ جلامعة
ِّ
حقيقية وف َّعالة على األصعدة كافة بتقدمي الدبلومات
النوعية والدورات التدريبية للمستفيدين والعاملني،
يف سبيل حتقيق األهداف التي تسعى مديرية
السجون لتحقيقها.

ُ
ُ
َ
حفل أقيم عبر برامج التواصل..
في
ٍ

ِّ ً
ُ ِّ
«السجون» تخرج  ٨٦متدربا في الدبلومة الدولية
للسلوكيات اإلدمانية

اللواء علي آل قوت

د .فيصل البيشي

احتفلت اإلدارة العامة للتدريب التابعة للمديرية
العامة للسجون ،بتخريج  86متد ِّرباً عن بُ ْعد ،مي ِّثلون
الدفعة الثانية من برنامج «الدبلومة الدولية للتعا ُمل
مع السلوكيات اإلدمانية» الذي احتضنت ُه مدينة
الرياض.

املشارِ كة ،وأشاد مبستوى الدورة.

املختصني من منسوبي
ورفع البرنامج من كفاءة
ِّ
املديرية العامة للسجون واإلدارة العامة ملكافحة
مجمعات «إرادة»
املخدِّ رات واألمن العام والعاملني يف
َّ
املتخصصون يف مجال
الصحة ،وكذلك
التابعة لوزارة
ِّ
َّ
عالج مرضى اإلدمان من مختلف املراكز التأهيلية.

وأشاد العميد الدكتور سامي احلمود من اإلدارة
العامة ملكافحة املخدِّ رات ،وأحد املشارِ كني يف
الدورة ،بالنتائج اإليجابية التي حقَّقتْها الدورة ،وقال
يف كلمته« :الدورة أَثْ َر ْت املعلومات واخلبرات لدى
املتد ِّربني ،ورفعت من مستواهم العام ،مبا مي ِّكنهم
من أداء َد ْورهم الوظيفي على الوجه األكمل».

وتعزِّز الدورة جهود املديرية العامة للسجون
َّ
املتخصصة يف مجال اإلدمان مع
بالشراكةِّ
إحدى شركات التأهيل والرعاية املستم َّرة -ل َد ْعم
جهود وقدرات العاملني بهذا املجال ،وتطوير
االستراتيجيات التأهيلية يف جميع اإلصالحيات
واملراكز التابعة لها وبالتعاون مع القطاعات األخرى،
رغم جائحة كورونا.
وأُقي َم احلفل برعاية مساعد مدير عام السجون
للتأهيل واإلصالح يف املديرية العامة للسجون اللواء
وجه شك َرهُ للجهات
علي بن
محمد آل قوت ،الذي َّ
َّ

من جانبه تط َّرق مدير اإلدارة العامة للمراكز
التخصصية اللواء الدكتور أيوب بن حجاب
التأهيلية
ُّ
بن نحيت إلى انعكاس مثل هذه البرامج على مستوى
أداء املراكز التابعة للسجون.

ومن جانبه ،أشاد العقيد عبدالرحمن اجلغيمان
مدير إدارة اخلدمات الطبية باألمن العام ،مبستوى
الدورة وآليات التنظيم التي اتَّبعتْها من أجل حتقيق
أهدافها العامة.

فيما كشف الدكتور فيصل البيشي رئيس وحدة عالج
للصحة النفسية واخلدمة
اإلدمان يف اإلدارة العامة
َّ
توجهات وزارة الصحة
االجتماعية بوزارة
َّ
الصحةُّ ،
إلنشاء مراكز تأهيل ،و َد ْعم القطاع اخلاص من أجل
إقامة مثل هذه املراكز.
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َّ
مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تعقد ملتقى للتأهيل واإلصالح

عقدت مديرية السجون مبكة املك َّرمة مم َّثل ًة بإدارة
التأهيل واإلصالح ،امللتقى األول للتأهيل واإلصالح
وإصالحهم
باملنطقة حتت شعار «تأهيلُهم هد ُفنا
ُ
جناحنا» ،وذلك ملناقشة األعمال والبرامج املنفَّذة
ُ
خالل النصف األول من العام الهجري 1441هـ.
َ
وأوض َح مدير سجون املنطقة اللواء الدكتور إبراهيم
أن امللتقى نا َق َ
ش الرعاية الصحية
بن سعد الغامديَّ ،
والنفسية واالجتماعية والتدريب والتعليم داخل
اإلصالحيات والسجون ،وكيفية االستفادة منها
بالشكل املطلوب مبا يتوافق مع رؤية اململكة ،2030
وكذلك حاجة سوق العمل ،حيث بلغ عدد العروض
التقدميية من محافظات املنطقة  11عرضاً.
من جانبه أ َّكد مدير إدارة التأهيل واإلصالح باملنطقة
َّ
خطة
أن امللتقى وض َع
العقيد صالح القحطانيَّ ،
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َّ
موحدة وشاملة ألعمال
خلطة
استراتيجية عا َّمة
َّ
التأهيل واإلصالح ،والوقوف مع اإليجابيات التي
وردت يف العروض واملناقشات وتعزيزها ،وإيجاد
احللول املناسبة للتحدِّيات وتذليل العقبات أمام تطوير
العملية التأهيلية واإلصالحية للنزالء والنزيالت داخل
سجون وإصالحيات املنطقة.
وقدم مدير شعبة الرعاية بسجون املنطقة العقيد ياسر
َّ
ً
منجزات وإحصائيات شعبة الرعاية
بخشَ ،ع ْرضا عن َ
قدم مدير التأهيل والتدريب
نصف السنوية ،كما َّ
الرائد املهندس مح َّمد األحمري َع ْرضاً مماثالً
َ
وناقش احلضو ُر
للتأهيل والتدريب للفترة نفسها،
العديد من املوضوعات التي تهدف إلى االرتقاء
باجلهد اإلصالحي وتقدمي برامج نوعية تتناسب مع
الفروق الفردية واالجتماعية لنزالء ونزيالت السجون.

برنامج تدريبي في لغة اإلشارة
لمنسوبي سجون الشرقية

َّ
الص ّم باملنطقة الشرقية البرنامج التدريبي
نظم نادي ُّ
األ َّول يف لغة اإلشارة ،بالتعاون مع املديرية العامة
للسجون واإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية
مم َّثل ًة يف إدارة التربية اخلاصة ،وذلك ِض ْمن
مبادرة «إشارتي» التي تؤ ِّكد ضرورة تدريب منسوبي
الص ّم
القطاعات احلكومية على لغة اإلشارة خلدمة ُّ
التواصل معهم.
وتسهيل عملية
ُ
الص ّم باملنطقة سعيد الباحص
وأ َّكد رئيس نادي ُّ
ملدة يو َم ْي مبشا َركة أكثر
أهمية البرنامج الذي استم َّر َّ
من  ٣٥من منسوبي إدارة السجون باملنطقة ،بتقدمي
التخصصية يف لغة اإلشارة جلميع اجلهات
الدورات
ُّ
ً
الص ّم من املواطنني
الستقبال
ة
ل
مؤه
لتكون
احلكومية
َّ
ُّ
واملقيمني؛ لكونهم فئة غالية يَلزَم توفير جميع وسائل
التواصل معهم بالشكل املطلوب واملناسب من جميع
ُ
اجلهات.

خالل البرنامج التدريبي يف لغة اإلشارة.
أن تبنِّي إدارة السجون لهذه املبا َدرة
وأشار إلى َّ
بالتدريب وتعميمها يُ َع ُّد خطوة ناجحة نحو إشراك
األص ّم مع املجتمع والتفا ُعل مع متطلَّباته ومعرفة
احتياجاته و َف ْهم ما لديه.

من جانبه ،ن َّوه مدير عام السجون باملنطقة الشرقية
الص ّم
العميد عبداهلل بن علي النفجان بجهود نادي ُّ
باملنطقة لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقدمي
أن إدارة
الص ّم ،مؤ ِّكداً َّ
اخلدمة بشكل إيجابي لفئة ُّ
السجون تعمل على تطوير مهارات جميع منسوبيها
وتأهيلهم وتدريبهم للتعا ُمل مع هذه الفئة الغالية من
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ُ
يرتكز نشاطها على خدمة نزالء اإلصالحيات والسجون وتأهيلهم..

ُ
سـتشمل مــشاريع «جمعيــة معـــين لـتـأهيــل النــزيل»
أكثـــر من  15ألف مستفيد

انطلقت "جمعية ُمعني لتأهيل النزيل" مبنطقة
بتدشني من سعادة
الرياض بتاريخ 1440/8/6هـ
ٍ
محمد بن علي
مدير عام سجون اململكة اللواء
َّ
األسمري –رحمه اهلل -مبق ِّر املديرية العامة
للسجون.

ُشرف على اجلمعية وزارةُ املوارد البشرية
وت ِ
ُ
نشاطها على خدمة
والتنمية االجتماعية ،ويرتكز
نزالء اإلصالحيات والسجون وتأهيلهم تربوياً
ونفسياً واجتماعياً ومهارياً يف بيئة ترويحية جاذبة.
عدة:
ويقوم عملُها التنفيذي على مراحل َّ

 املرحلة األولى بإصالحية الرياض ،وقد ذ َّللتاملديرية العامة للسجون عمل اجلمعية داخل
اإلصالحية ،حيث قامت بتوفير مقر تنفيذي
يحتوي على  18مكتباً إدارياً و 4قاعات تدريبية،
ُقدر بأكثر من 1000مَّ 2
مت عمل
إلى جانب مساحة ت َّ
خيمة ثقافية فيها ،وزراعة ملعب كرة قدم ،كما َّ
مت
تأثيث القاعات واملكاتب ب َد ْعم من جهات مانحة
مختلفة؛ وقامت اجلمعية بتنفيذ عدد من املشاريع
والبرامج داخلها.
العدد ()٩٣
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 ث َّم تأتي بعد ذلك املرحلة الثانية داخل املراكزاملتخصصة بسجون منطقة الرياض،
التأهيلية
ِّ
ونُ ِّفذ مشروعان نوعيان فيها ،ويجري العمل على
مشاريع وفعاليات إضافية خالل األش ُهر القادمة.
 ث َّم املرحلة الثالثة التي ستكون يف سجن امللز،تليها املرحلة الرابعة وستكون يف سجن النساء،

"جمعية ُمعني لتأهيل النزيل" أ َّول جمعية يف
متخصصة يف إصالح السجناء وتأهيلهم،
اململكة
ِّ
نَ َّفذت  7مشاريع ،ويجري تنفيذ  7أخرى خالل
العام احلالي يف سجون منطقة الرياض.
وقد َّ
متت املوافقة على تنفيذ عدد من املشاريع
والفعاليات فيهما ،ويجري التحضير إلقامتها.
 أما املراحل القادمة فستكون يف باقي سجونمنطقة الرياض واحملافظات التابعة لها ،وستتم
تغطيتها خالل  3سنوات حسب اخلطة التنفيذية

املق َّررة .وسيستفيد من مشاريع اجلمعية أكثر من
 15ألف نزيل ،وستُسهِ م -بإذن اهلل -يف احلدِّ من
العودة للجرمية ،إضاف ًة إلى َد ْمجهم يف املجتمع،
وتأهيلهم لسوق العمل بشكل إيجابي وفاعل.
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ً
تعزيزا لثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته إلى المجتمع

ٌ
برنامج «ثقة» ..مبادرة نبيلة وبرنامج نوعي
اإلصالح
يقوم برنامج «ثقة» الذي أطلقتْهُ املديرية العامة للسجون على تعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته
ويتم من خالل البرنامج إعادة تأهيل النزيل لالندماج
إلى املجتمع ،عبر برنامج نوعي يف أجنحة
َّ
مخصصةُّ ،
باملجتمع تدريجي ًا ،وذلك من خالل مساندته للحصول على فرصة عمل ،ويتم تنفيذ البرنامج مبسانَدة من
مجمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية واالجتماعية
سهمان يف تنفيذ
َ
القطاع ْي العام واخلاص ،الل َذ ْين ُي ِ
َ
والرياضية وغيرها.
للتعرف على البرنامج وأنشطته وثمراته ال َع َملية.
عدة حول برنامج «ثقة»
وقد أجرت مجلة «اإلصالح»
لقاءات َّ
ٍ
ُّ

العقيد د.
القرني:
مركز «ثقة»
من المراكز
التي تسعى
من خاللها
المديرية
العامة
للسجون
الستصالح
النزالء.
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فقد التقت «اإلصالح» بالعقيد د.
محمد فايز القرني ،مدير املراكز
َّ
التخصصية بسجون
التأهيلية
ُّ
للتعرف
مة؛
املكر
منطقة مكة
ُّ
َّ
على آل َّية العمل يف مركز «ثقة»،
املرجوة منه ،وجوانب
واألهداف
َّ
متعددة.
أخرى
ِّ
مبادرة نبيلة مبنهج علمي
سعادة العقيد الدكتور ،مرحب ًا
بكم يف هذا العدد من مجلة
ونود أن نبدأ احلديث
«اإلصالح»ُّ ،
من آل َّية العمل يف مركز «ثقة».
مرحباً بكم .مركز «ثقة» هو
إحدى املبا َدرات النبيلة التي
أطلقتْها املديرية العامة السجون،
ويُ َع ُّد من املراكز التي تسعى من
خالله املديرية الستصالح نزالء
اإلصالحيات وإظهار ما تُ ْوليه
قيادتنا الرشيدة -رعاها اهلل-
من اهتمام ورعاية لهذه الفئة
الغالية ،من خالل كادر إداري

واختصاصي يُسهِ م يف حتقيق
األهداف املنشودة وفق منهج
علمي ،وبأسلوب حديث متط ِّور
يُواكِ ب النهضة واالزدهار الذي
تعيشه بال ُدنا يف شتَّى املجاالت،
ممن
حيث يت ُّم استقطاب النزالء َّ
تبقَّى على انتهاء محكومياتهم
سنة فأق ّل لتكون هذه الفترة فترة
تأهيل وتدريب وتعديل سلوك؛
ليصبح النزيل بعد إطالق سراحه
عضواً فاع ً
ال ومؤثراً يف أسرته
ومجتمعه ووطنه.
ٌ
أهداف سامية
ما األهداف املراد حتقيقُ ها من
مركز «ثقة»؟
يسعى مركز «ثقة» من خالل
منهج َّية واضحة إلى حتقيق
أهداف عديدة من أه ِّمها :اإلسهام
يف عدم عودة املستفيد الرتكاب
جرمه ،وإكسابه مهارات حياتية

للتعا ُمل مع كافة
احلياة
ضغوط
بطريقة ِعلْمية ،كما نسعى لتحقيق
التوازُن يف كافة جوانب حياته مع
نفسه وأسرته ومجتمعه ،وحتويله
من شخص اعتمادي وا ِّتكالي إلى
شخصية أخرى قادرة على اإلنتاج
واالعتماد  -بعد اهلل تعالى -على
نفسه فقط.
كم مركز «ثقة» مت افتتاحه حتى
للتوسع؟
اآلن ،وهل ِم ْن خطة
ُّ
يوجد حالياً مركزان بالرياض
وجدة ،وتسعى املديرية العامة
َّ

ومبادرات رائعة يف مركز
عديدة
ٌ
«ثقة» ،ولدينا يف «ثقة» عد ٌد من
َّ
القطاع ْي،
الشراكات مع ه َذيْن
َ
وهذه َّ
الشراكات ركيزة أساسية
َّ
يف نشاط املركز ونتطلع إلى أ ْن
تتنامى يف املستقبل القريب ،ومِ ْن
ِض ْمن ثمراتها إقامة الدبلومات
والتدريب املنتهي بالتوظيف..
وغير ذلك.
العقيد د .محمد فايز القرني
تتوسع يف البرنامج
للسجون إلى أ ْن َّ
ٍ
منطقة مرك ٌز
بحيث يكون يف ك ِّل
أو أكثر لتحقيق تطلُّعات القيادة
الرشيدة رعاها اهلل.
تعاون دائم مع
ُ
احلكومي واخلاص

القطاع ْي
َ

التعاون بني «ثقة»
أوجه
ما
ُ
ُ
والقطاع ْي احلكومي واخلاص؟
َ
إسهامات
للقطاعني العام واخلاص
ٌ
َ

أن القطاع العام قد
واحلقيقة َّ
أس َه َم معنا لتحقيق الهدف الذي
ننشده ونسعى إليه؛ فهناك
مبادرات رائعة له يف تقدمي
الدورات املتتالية للمستفيدين،
ومن اجلهات املتعاوِ نة وزارة
الصحة التي تق ِّدم دورة
اإلسعافات األولية ،وكذلك التت ُّبع
الد ْوري لإلسهام يف اإلقالع عن
َّ
قدمت جامعة
التدخني ،وكذلك َّ
امللك عبدالعزيز دبلوم املبيعات
االحترايف النوعي.
أن القطاع اخلاص له إسهامات
كما َّ
يف حتقيق أهداف املركز ،مثل

مصنع جمجوم للصناعات الطبية
الذي يُتيح للمستفيدين بعد
تدريبهم توظيفهم داخل املركز،
باإلضافة إلى توظيفهم بعد
إطالق سراحهم ،وأيضاً تقوم
شركة «نفط» للخدمات البترولية
بتوظيف عدد من املستفيدين
بعد إطالقهم ،وال نزال نطمح
يف أ ْن يكون لدينا ازدياد يف عدد
ُّ
الد ْور
الش َركاء وأ ْن يكون لهم َّ
الفاعل لإلسهام يف حتقيق ما
نسعى له.

العقيد د.
القرني:
نسبة
العودة إلى
الجريمة
بعد اإلطالق
معدومة،
وهذا ما
يدعونا
ً
جميعا إلى
ْ
أن نفتخر
باإلنجازات
المتحققة.

دليل على اإلجنازات
ُ
خير ٍ
األرقام ُ
ما اإلجنازات التي حقَّ قها برنامج
«ثقة» حتى اآلن؟
احلمد هلل على ما حت َّق َق يف الفترة
دليل على
املاضية ،واألرقا ُم خي ُر ٍ
ذلك ،فلدينا نسبة العودة إلى
اجلرمية بعد اإلطالق = ِصفْر،
وهذا ما يدعونا جميعا إلى أ ْن
نفتخر مبا حتقَّق وأ ْن نسعى لزيادة
اجلهد لتحقيق التطلُّعات.
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أ .المالكي:
البرنامج
َّ َ
المتبع في
مركز «ثقة»
َ َ
أثبت فاعليته
ْ ً
ِعلميا.

كما التقينا باألستاذ عادل عيضة
املعالج ومشرف التدريب
املالكي،
ِ
للتعرف على املراحل
مبركز «ثقة»؛
ُّ
واملدة
التأهيلية يف برنامج «ثقة»َّ ،
الزمنية الكافية لتأهيل النزيل،
ومدى استجابة النزالء للجلسات
العالجية ،باإلضافة إلى جوانب
مهمة.
أخرى َّ
ثالث مراحل تأهيلية
ما املراحل التأهيلية يف برنامج
«ثقة»؟
مي ُّر املستفيد يف مركز «ثقة»
بثالث مراحل رئيسة:
ملدة شه َريْن،
 -1أنا أريد :تستم ُّر َّ
ويتلقَّى النزيل فيها املهارات
الالزمة التي حت ِّقق إرادته يف
التغيير مع َز ْرع القِ َيم ،من خالل
جلسات عالجية جماعية وفردية،
ومتابعة تق ُّدمه فيها أوالً بأول.
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مدتُها ستُّون يوماً،
 -2أنا واثقَّ :
ً
يتلقَّى فيها النزيل عددا من
املهارات احلياتية ليكون واثقاً من
نفسه وقدراته ،ويت ُّم تطوير مهاراته
وتدريبه على التعا ُمل مع ضغوط
احلياة ،مع استمرار املتابعة وتنويع
البرامج مبا يتناسب مع إمكاناته.
مدتُها أيضاً ستُّون
 -3أنا جاهزَّ :
َّ
يوماً ،يت ُّم فيها تدريب مكثف ليكون
النزيل جاهزاً للتعا ُمل األمثل مع
أسرته ومجتمعه وخدمة وطنه،
من خالل برامج تُسهِ م يف حتقيق
ذلك.
املدة الزمنية كافية لتأهيل
هل َّ
النزيل من خالل برنامج «ثقة»؟
البرنامج امل َّتبَع يف مركز «ثقة»
هو العالج املعريف السلوكي الذي
أثبَ َت فاعليته ِعلْمياً؛ لكونه يساعد
يف إدراك التفكير الذي يؤثر على
املشاعر ،ومن ثَ َّم يكون الناجت هو

السلوك إيجاباً أو سلباً ،فيعمل
العالج املعريف السلوكي على تغيير
الفِ ْكر وتصحيح املعتَ َقد ،وبالفِ ْعل
أثبتت هذه الفترة أنها كافيةِ ،علْماً
بأن العالج والتأهيل ال يتو َّقف بعد
َّ
إطالق سراح املستفيد ،بحيث تت ُّم
املتابعة من العضو العالجي ومن
خالل الرعاية الالحقة بشكل
مستمر.
استجابة عالية
ما مدى استجابة
للجلسات العالجية؟

النزالء

استجابتُهم عالية ،وملسنا تغييرهم
من خالل أ ُ َسرهم وذويهم إذ
التواصل معهم وإشراكهم
يت ُّم
ُ
بالبرنامج العالجي التأهيلي ،وهم
َم ْن ينقلون حقيقة مدى التغيير
الذي أح َدثَه البرنامج فعلياً يف
املستفيد.

أ .عادل عيضة املالكي
يقدم مركز «ثقة» البرامج
هل
ِّ
العالجية والتأهيلية فقط ،أم أنه
يشمل االستشارات االجتماعية
واملتابعة املستمرة؟
املركز يق ِّدم برامج عديدة تبدأ
من املستفيد وتصل إلى أسرته
من خالل تقدمي اإلرشاد األ ُ َسري
وشمول األسرة يف البرنامج ليكون
العالج والتأهيل تكا ُملياً ثالثياً
يشمل املركز والعائلة واملستفيد؛
ليت َّم حتقيق أعلى درجات
االستقرار واألمان األُ َسري.

كما يت ُّم إدراج املستفيد يف برنامج
الرعاية الالحقة للمتابعة معه
وكذلك مع أسرته ووظيفته للتأ ُّكد
مما وصل إليه.
َّ
جمة
فوائد َّ
ما الفوائد التي تعود على ُأ َسر
النزالء من برنامج «ثقة»؟
الفوائد كثيرة حقيق ًة ،وجند ذلك
من خالل انطباع أ ُ َسر املستفيدين.
كما أس َه َم البرنامج يف عودة
زوجات وأبناء عدد من املستفيدين
إليهم ويف عودة احلياة إلى منازلهم
مما يجعلنا
وحتقيق التوازُن فيه؛ َّ
عما
ورضا
نش ُعر بسعادة كبيرة
َّ
نقوم به.
بالنسبة للنزالء الذين استفادوا
من مركز «ثقة» ومتَّ إطالق
سراحهم ،ما هي أحوالهم بعد
إطالق سراحهم؟
يت ُّم متابعة ذلك من خالل قِ ْسم
الرعاية الالحقة ملعرفة أحوال
املطلَق سراحهم ومسيرتهم
تواصل
الوظيفية والبقاء على
ُ
صد كافة العقبات
دائم معهم و َر ْ

ُواج ُههم للمحافظة على أن
التي ت ِ
تكون حياتهم سليمة ،و َك ْون نسبة
ممن التحق
العودة إلى السجن َّ
الصفْر
وتساوي
باملركز معدومة
ِّ
فهذا إجناز حقيقي.
برنامج يومي غني
ما البرنامج اليومي للنزالء
املشاركني يف برنامج «ثقة»؟
يبدأ البرنامج منذ دخول وقت
صالة الفجر بأداء الصالة ،ثم
التوجه إلى امليدان الرياضي ألداء
ُّ
ِ
ومناسبة
حصة رياضية متن ِّوعة
للجميع ،وبعدها تنا ُول وجبة
الفطور ،ومن ثَ َّم الدخول إلى بيئة
ملدة ٤٥
عالجية مفتوحة تستم ُّر َّ
دقيقة يع ِّبر فيها املستفيد عن
مشاعره خالل اليوم ،ومناقشة
موضوع يُالمِ س اهتمام اجلميع،
بعدها ينتقل املستفيدون إلى
املعهد املهني أو للمصنع لتل ِّقي
التدريب الفنِّي واملهني ،ثم العودة
ألداء صالة ُّ
الظ ْهر وتنا ُول الغداء،
ويت ُّم إجراء عدد من اجللسات
التت ُّبعية واإلرشادية النفسية
واالجتماعية.

أ .المالكي:
ِّ
المركز يقدم
برامج عديدة
تبدأ من
المستفيد
وتصل إلى
أسرته من
خالل تقديم
اإلرشاد
ُ َ
األسري.
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تحقيقات

النزيل م.ق:

َّ
تغير برنامج
حياتنا
اليومية
ُ َ
وكسرت
ُ
رتابتها،
ْ
وأصبحت لدينا بعدها يُ َّ
نظم عدد من املجموعات
العالجية املتن ِّوعة ،والتدريب
أهداف نسعى على عدد من املهارات احلياتية،
لتحقيقها.
ومما َرسة األنشطة الثقافية
املختلفة ،وذلك من صالة العصر
حتى الساعة التاسعة مسا ًء ،ثم
تنا ُول وجبة ال َعشاء ،والنوم يف
متام الساعة احلادية عشرة.
هذا ويُقام عدد من األنشطة
الرياضية اجلماعية والفردية يف
نهاية األسبوع وفق برنامج تكا ُملي
يف جميع جوانبه.
عالقة ثقة وتقدير
ِص ْف لنا األجواء وطبيعة
عالقتكم كعاملني بالنزالء.
العالقة بني العاملني واملستفيدين
هي عالقة ثقة حقيقية مبن َّية على
االحترام والتقدير وِ فْق نظام يُط َّبق
ُرصد املالحظات
على اجلميع ،وت َ
كاف ًة بك ِّل أمانة ومصداقية ،فال
يكاد مييز الزائر بني املستفيد
واملعالِـجني ،كما أنه مت استحداث
مالبس خاصة للعسكريني ِ
مناسبة
للعمل يف مثل هذه املراكز.
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ما الفروق التي تالحظها على
النزالء قبل وبعد انضمامهم
لبرنامج «ثقة»؟
أن املستفيدين من حني
احلقيقة َّ
انضمامهم للبرنامج ت َْظ َهر بوادر
األسبوع ْي
التغيير عليهم يف
َ
األ َّولَ ْي ،ونلمس ذلك فيهم ابتدا ًء
من تعبيرهم عن مشاعرهم إلى
تطبيقهم للتدريبات وحماسهم
للبرامج ،ويتَّضح ذلك جل َّياً أثناء
زيارة ذويهم ،إذ يُقاس أثر التغيير
صد ر َّدة فِ ْعل الزائرين
من خالل َر ْ
بعد الزيارة ،فهم يلمسون التغ ُّير
يف حياة املستفيد وشخصيته،
وتكون تلك هي اللَّبِنة األولى يف
جدِّية املستفيدين يف التغيير ،وكما
فإن أول برنامج يف «ثقة»
سبق َّ
قصد
حتت عنوان «أنا أريد» ويُ َ
بهذا العنوان :أنا أريد التغيير
فعلياً بقناعة وإدراك لذلك ،مروراً
مبرحلة «أنا واثق» ،وحتى وصولهم
إلى اجلاهزية يف شتَّى املجاالت
من خالل مرحلة «أنا جاهز».
كما كان لنا لقاء مع النزيل م .ق،
وهو أحد النزالء املستفيدين من

برنامج «ثقة».
مكاسب ال ُت َع ّد
ما الفوائد واملكت ََسبات التي
حقَّ قتَها من خالل برنامج «ثقة»؟
إن ما حت َّق َق يف حياتنا منذ دخولنا
َّ
املركز إلى اآلن شيء عظيم ،فقد
جمة ومكاسب ال
ُ
استفدت فوائد َّ
تُ َع ّد ،حيث تغ َّير برنامج حياتنا
وأصبحت
اليومية و ُكس َرت رتابتُها،
ْ
لدينا أهداف نسعى لتحقيقها من
خالل ما حصلنا عليه من مواد
متخصصة ووسائل تدريبية
علمية
ِّ
هادفة استطاع الكادر املختص
باملركز أ ْن يُ ِ
وصلَها لنا بأسهل
الطرق وفق منهج ِعلْمي.
وحتى إنه كان هناك تغيير على
مستوى نظرتي ألسرتي ،فنظرتي
لهم اآلن تختلف عن السابق،
ونظرتهم لي بها انبهار من طريقة
تفكيري وأسلوب تعبيري لهم
واختفاء النظرة السلبية للمجتمع.
ولقد حت َّق َق من خالل برنامج
«ثقة» الكثير الكثير ،واحلمد هلل
على ذلك.

ما أصعب املراحل التي واجهتَها
يف املرحلة التأهيلية؟
ّ
احملك
دائماً البدايات هي
الصعب ،فرتابة أعوام طويلة
والنظرات السلبية والتفكير
اخلاطئ الذي اعت ْدنا عليه لفترة
طويلة ك ُّل ذلك يكون اخلروج منه
صعباً ،ومهما كنَّا حريصني على
التغيير تظ ُّل هذه هي الصعوبة
احلقيقية ،ولك ْن بفضل اهلل تعالى
ثم بفضل ك ِّل َم ْن يف هذا املركز مِ ْن
متخصص ،وكذلك
كادر عالجي
ِّ
العاملون فيه ،مت َّكنَّا من التغيير
بشتَّى الطرق ،فقد أسهموا فعلياً
يف تغيير مجرى حياتنا ،ووج ْدنا
منهم االحتواء الذي يذ ِّلل َّ
كل
صعب.
زرعوا فينا الثقة
ما طبيعة عالقتك مبنسوبي
برنامج «ثقة» والعاملني فيه،
وبزمالئك النزالء؟
العالقة بيننا وبني منسوبي

احلب غير
املركز عالقة ميلؤها
ُّ
املشروط ،والتقدير واالحترام
املتبا َدل ،فقد زرعوا فينا الثقة،
وأكسبونا عدداً من املبادئ التي
تعزِّز ذلك ،فال نش ُعر بأننا نزالء،
وال مي ِّيز الزائر بني نزيل مستفيد
وأخصائي ومد ِّرب إطالقاً.

وامتدت هذه العالقة لتصل بيننا
َّ
نحن املستفيدين ،فعالقتُنا ببعض
وتعاه ْدنا
أصبحت قوية ومترابطة،
َ
بعضنا
على أ ْن نبقى كذلك
ويشد ُ
َّ
على أيدي بعض ،فعالقتنا عالقة
أسرة واحدة متكاتِفة يف ك ِّل شيء.
واملدة كافية
املركز متكاملَّ ..
هل توجد بعض النواقص التي
َكمل يف مركز
تتمنَّى أن ُتست َ
املدة الزمنية كافية؟
«ثقة»؟ وهل َّ

املركز متكامل يف شتَّى اجلوانب،
الرياضيــــــــة منـــــها والتـــــدريبيـــة
والتعليمية والصحية وكذلك
الترفيهية ،وهذه حقيقة ال تَخْ َفى
شاهدة للجميع،
على أحد و ُم َ

أن البرامج
فالوسائل حديثة ،كما َّ
ُقدم لنا فيها تن ُّوع لتشمل
التي ت َّ
جميع اجلوانب األ ُ َسرية والوظيفية

واملهارات اخلاصة للتَّعايف ،وكذلك
تنمية األفكار.
ومناس َبتها
املدة
أ َّما من ناحية َّ
َ
ل َك ْسب االحتياجات كافة ،فهي

ِ
نكتف
كافية على الرغم من أننا لم
من عالقتنا الط ِّيبة بإخواننا ابتدا ًء
مبدير اإلدارة وامتداداً لكافة
أعضاء املركز من فريق فنِّي وكادر
أمني وإداري.

ودعواتنا ملن سعى يف إيجاد هذه

النزالء :
البرامج التي
ُ َّ
تقدم لنا
ُّ
فيها تنوع
لتشمل جميع
الجوانب
ُ َ
األسرية
والوظيفية
وغيرها.

املراكز بأ ْن يُسعِ َده اهلل يف الدا َريْن،
ي َّده بوافر الصحة والعافية،
وأ ْن ُ ِ

والشكر موصول لكافة منسوبي
اإلدارة.

47

جمادي األولى  ١٤٤٢هـ (يناير ٢٠٢١م)

دراسة العدد

مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح في
َ ْ
ِّ
الحد من العود إلى الجريمة

ُ
تكمن
ِّ
أهمية هذه
الدراسة في
َّ
أنها تتعلق
بالمنهج
الوقائي
لمنع
الجريمة قبل
وقوعها،
َ َ
وتفادي
حدوثها في
المستقبل.

أجرى الدراس َة :نايل الرشيدي

قامت بتلخيص الدراسة :مضاوي علي العتيبي (باحثة اجتماعية مساعدةِ -س ْجن النساء بامللز)

احلد من ال َع ْود إلى اجلرمية» ،أجراها
جاءت هذه الدراسة حتت عنوان «مدى فاعلية برامج التأهيل واإلصالح يف
ِّ
ٌ
نايل الرشيدي ،وقد ُط ِّبقت هذه الدراسة على نزالء سجن حائل ،وهي استكمال ملتط َّلبات درجة املاجستير يف
تخصص اجلرمية.
علم االجتماع-
ُّ
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مشكلة الدراسة:
أن اجلرمية ظاهرة
ر َّكزت مشكلة الدراسة على َّ
ِّ
بغض النظر
اجتماعية موجودة يف ك ِّل املجتمعات
عن تط ُّورها ،وقد حاول اإلنسان منذ القِ َدم َف ْهم هذه
الظاهرة التي تش ِّكل تهديداً حلياته كفرد وكجماعة
وعمِ َل على َف ْهم السلوك اإلجرامي ومعرفة
وكمجتمعَ ،
املؤسسات
وأوج َد أدوات تنفيذية أسماها
أسبابه،
َ
َّ
األمنية التي من مها ِّمها اإلشراف على إدارة وتنظيم
املؤسسات اإلصالحية ،بعد أن َّ
مت تغيير اسمها من
َّ
املؤسسات العقابية،
سجون إلى مرادفات أخرى ،منها
َّ
مؤسسات إصالحية
أو مراكز اإلصالح والتأهيل ،أو َّ
وعالجية؛ إلزالة صفة اإليالم والقسوة التي ارتبطت
بها ،وحتويلها إلى برامج إنسانية واجتماعية وتأهيلية
إصالحية محو ُرها النزيل وإصالحه ،حتى يعود
فرداً منتِجاً اجتماعياً من خالل مروره بسلسلة من
العمليات اإلصالحية اإلنسانية االجتماعية املتوافِ قة
مع كرامة اإلنسان وقواعد احل ِّد األدنى يف معاملة
النزيل؛ إلعادة ثقته باملجتمع وتعزيز القِ يَم االجتماعية
وتأصيلها يف نفسه.
املؤسسات
ويُ َع ُّد موضوع اإلصالح والتأهيل يف
َّ

العقابية واإلصالحية من أه ِّم املوضوعات التي يهت ُّم
إن إصالح
بها القائمون على العدالة اجلنائية ،إذ َّ
املجرم وتأهيله من أه ِّم أهداف السياسة اجلنائية
وغاياتها ،بحيث ال يعود لإلجرام م َّر ًة أخرى ،ويصبح
عضواً نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه ،من خالل
وصقْل خبراتهم
إكساب النزالء املهارات الالزمةَ ،
إلجناز مهام أو أعمال مت ِّكنهم من اكتساب مبالغ
تُغنِيهم عن السؤال ،وت ِ
ُباعد بينهم وبني العودة إلى
السلوك املنحرف الذي يُعيدهم م َّر ًة أخرى إلى
السجون.
ومت َّيزت السجون يف اململكة العربية السعودية عن
مثيالتها يف غالبية دول العالم بأنها انتهجت عدداً
التوجهات والسياسات التي أسهمت يف حتويل
من
ُّ
مؤسسات عقابية
مفهوم السجون وأهدافها من
َّ
مؤسسات إصالحية تنويرية وتأهيلية ،فلم
زجرية إلى َّ
ً
تدخر الدولة جهدا يف سبيل توفير اإلصالح والتأهيل
َّ
لنزالء السجون.
وقد حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على مدى
فاعلية برامج اإلصالح والتأهيل يف احل ِّد من
ددباململكة العربية السعودية.
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َّ
َّ
بينــت الدراســة أن  %4.48مــن النــزالء خضعــوا لبرامــج التأهيــل
المهنــــــــي ،و  %4.44منهــم خضـــــعوا للبـــرامــــــج التعــليميــــــة،
و  %8.53خضعوا للبرامج الدينية.

أهمية الدراسة:
ِّ

تك ُمن أه ِّمية هذه الدراسة يف أنها تُعالِج موضوعاً
مهماً يتعلَّق باملنهج الوقائي ملنع اجلرمية قبل وقوعها،
َّ
وتَ َفادي حدوثها يف املستقبل ،من خالل التعا ُمل مع
املجرم بأساليب تربوية علمية ،تُسهِ م يف تأهيله
اجتماعياً ونفسياً ،كي يتوافق مع مجتمعه على
نحو إيجابي وف َّعال ،كما تز ِّود الدراس ُة القائمني
ٍ
على السياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية
ٍ
املؤسسات
مبعلومات تُفيد يف عملية إصالح نزالء
َّ
العقابية وتأهيلهم ،وتوفير البدائل التي ميكن تطبيقُها
من أجل حتقيق األمن االجتماعي الوقائي.
الهدف:
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هدفت الدراسة إلى التع ُّرف على مدى فاعلية برامج
اإلصالح والتأهيل يف احل ِّد من ال َع ْود إلى اجلرمية
الس َجناء يف منطقة حائل باململكة العربية
لدى
ُّ
السعودية.

ومن أجل حتقيق هذا الهدف َّ
مت صميم استبانة
ُوزِّعت على ع ِّينة بلغ حج ُمها  323نزيالً.
على ماذا استندت الدراسة؟

استندت الدراسة على نظرية ال َّر ْدع التي يرى فيها ٌّ
كل
أن غرض العقوبة هو َمنْع املجرم
من (بكاريا وبنتام) َّ
ِّ
من تكرار جرميته ،و َمنْع غيره من الناس أن يقلدوه؛
أي َمنْع وقوع جرائم جديدة يف املستقبل ،سوا ًء من
اجلاني أو من الناس كافة ،فال َّر ْدع إ َّما أ ْن يكون خاصاً

للجاني أو عاماً لكافة الناس الذين لم يرتكبوا جرائم
بحيث يَ ُحول دون وقوع اجلرمية.
كما استندت أيضاً على نظرية ال َعقْد االجتماعي التي
أن الدولة نشأت نتيجة َعقْد اجتماعي َق ِب َل
تقوم على َّ
مبقتضاه األفرا ُد بالتنازُل عن حقوقهم وح ِّرياتهم
الطبيعية ،ومن ثَ َّم نشأ حقُّ الدولة يف إنزال العقاب،
ويستر ُّد الفرد هنا َق ْدراً متساوياً من احلقوق
واحل ِّريات التي تلتزم الدولة بحمايتها.
وأضاف الباحث استناداً َ
آخر لنظرية سذرالند
وكريسي يف الضبط االجتماعي ،والتي ترى ضرورةَ
احل ِّد من العقاب كوسيلة من وسائل الضبط
االجتماعي ،ويتحقَّق االمتثا ُل يف السلوك إذا توافرت
إن
عناصر الضغط والتقدير واالستجابة ،حيث َّ
اخلوف من العقاب ليس له أثر رادعَّ ،
وإنا اخلوف
من فقدان املركز االجتماعي وشعور الفرد بعدم
االرتياح النتهاك القانون ومعايير اجلماعة باعتبار
ذلك يقلِّل من َق ْدره وال يتواءم مع نظرته لذاته ،كما
أن اجلماعة هي املرجعية للشخص ولها َد ْور مهم
َّ
يف الضبط االجتماعي ،فهي التي تُكافئ االمتثال

للمعايير والقانون ،ويف الوقت نفسه تُعاقِ ب على
وإن السلوك القمعي ينشأ عنه
عدم االمتثال لهماَّ ،
ً
ٌّ
مختل وظيفيا ،فيُفترض
مجتمع قمعي ،وهذا املجتمع
استبدال نظام العقاب بالتركيز على اجلانب الوقائي
من خالل تعزيز قِ َيم مع َّينة تصبح عندها القوانني
املتعلِّقة بالقِ َيم غير ضرورية.
املنهجية املتَّ َبعة:
اعتمدت املنهجية امل َّت َبعة يف هذه الدراسة على
تضم َن إجراء املسح املكتبي،
املسح االجتماعي الذي
َّ
ِّ
واالطالع على الدراسات والبحوث النظرية وامليدانية،
والوقوف عند أه ِّم الدراسات السابقة ،والتي تش ِّكل
تضمنتْ ُه من محاور معرفية.
رافداً حيوياً للدراسة ،وما
َّ
واستخدم الباحث املسح االستطالعي الشامل وحتليل
كافة البيانات املتج ِّمعة من خالل اإلجابة على أسئلة
االستبانة ،واستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة.
الس َجناء يف سجون
وتك َّون مجتمع الدراسة من جميع ُّ
ً
منطقة حائل ،والبالغ عددهم  350نزيال بحسب ما
أشارت إليه سجالت سجون منطقة حائل.
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النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أه ِّمها:
َّ

الس َجناء
أن
َّ -١
ِّ
املتوسط احلسابي العام إلجابات ُّ
يف سجون منطقة حائل عن مستوى فاعلية برامج
التأهيل املهني يف احل ِّد من ال َع ْود للجرمية قد جاء
مرتفعاً.
الس َجناء
 -٢أن
ِّ
املتوسط احلسابي العام إلجابات ُّ
يف سجون منطقة حائل عن مستوى فاعلية البرامج
التعليمية يف احل ِّد من ال َع ْود للجرمية قد جاء مرتفعاً.

الس َجناء يف
أن
َّ
ِّ
املتوسط احلسابي العام إلجابات ُّ
سجون منطقة حائل عن مستوى فاعلية البرامج
الدينية يف احل ِّد من ال َع ْود للجرمية قد جاء مرتفعاً.

الس َجناء
 -٣وجود فروق ذات داللة إحصائية لتص ُّورات ُّ
يف منطقة حائل ملستوى فاعلية برامج اإلصالح
والتأهيل (برامج التأهيل املهني ،البرامج التعليمية،
البرامج الدينية) يف احل ِّد من ال َع ْود للجرمية ،وتُعزى
هذه الفروق للمتغ ِّيرات (العمر ،احلالة االجتماعية،

املستوى التعليمي ،مستوى الدخل ،منط اجلرمية،
عدد م َّرات دخول السجن).

الس َجناء قد
وتوصلت الدراسة إلى َّ
َّ
أن  %7.39من ُّ
ارتكبوا اجلرمية (م َّرتني ،ثالث م َّرات ،أكثر من ثالث
الس َجناء
م َّرات) ،يف حني َّ
أن ما نسبته % 3.60من ُّ
ارتكبوا جرائمهم أل َّول م َّرة.
الس َجناء املك ِّررين للبرامج
وبخصوص خضوع
ُّ
أن  %4.48منهم خضعوا
التأهيلية ،ب َّينت النتائج َّ
لبرامج التأهيل املهني ،و %4.44منهم خضعوا للبرامج
التعليمية ،و %8.53خضعوا للبرامج الدينية .وهذا
الس َجناء
يد ُّل على جناح وتق ُّبل حوالي النصف من ُّ
املك ِّررين لبرامج اإلصالح والتأهيل يف سجون منطقة
حائل باململكة العربية السعودية؛ األمر الذي أ َّدى إلى
احل ِّد من ال َع ْود للجرمية يف املستقبل.
وتلتقي هذه النتيجة مع نظرية ال َّر ْدع التي تناولت
َد ْور ال َّر ْدع اخلاص يف تقومي املجرم بعالج اخلطورة
اإلجرامية الكامنة يف شخصه واستئصالها بالوسائل
مدة التأهيل ملنعه من ال َع ْود
واألساليب الالزمة خالل َّ
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للجرمية وإدماجه يف املجتمع بحيث ال يعود للجرمية،
وهذا يت ُّم عن طريق اإلصالح والتأهيل بشكل كلِّي
وع َملي.
َ
املتوسط احلسابي
أن
كما
توصلت الدراسة إلى َّ
ِّ
َّ
الس َجناء يف سجون منطقة حائل عن
إلجابات
العام
ُّ
مستوى فاعلية برامج التأهيل املهني يف احل ِّد من
ال َع ْود للجرمية قد جاء مرتفعاً؛ وهذا معناه ِح ْرص
إدارة السجون على تقدمي برامج التأهيل املهني
للمسجونني.
املتوسط احلسابي
أن
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى َّ
ِّ
َّ
الس َجناء يف سجون منطقة حائل عن
إلجابات
العام
ُّ
مستوى فاعلية البرامج التعليمية يف احل ِّد من ال َع ْود
للجرمية قد جاء مرتفعاً ،وميكن تفسير ذلك ِ
بح ْرص
إدارة السجون على االلتزام بقواعد احل ِّد األدنى يف
معاملة املذنبني واملتعلِّقة بتوفير البرامج التعليمية
للنزالء للتخلُّص من األ ِّمية و َرفْع مستواهم العلمي
َ
وضمان عودتهم إلى املجتمع مواطنني قادرين على
العطاء والعمل.
املتوسط احلسابي
أن
توصلت الدراسة إلى َّ
ِّ
وكذلك َّ
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الس َجناء يف سجون منطقة حائل عن
العام إلجابات ُّ
مستوى فاعلية البرامج الدينية يف احل ِّد من ال َع ْود
للجرمية قد جاء مرتفعاً ،وهذا معناه ِح ْرص إدارة
السجون يف منطقة حائل على االلتزام بتقدمي
للس َجناء بهدف
اإلرشاد الديني وحلقات الوعظ ُّ
تهذيب سلوكهم ومحاولة َمنْعهم من تكرار اجلرمية.

التوصيات:
َخلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ،من أه ِّمها:
املقدمة
انسجام برامج التدريب والتأهيل املهني
َّ
للس َجناء مع احتياجات املجتمع ،مع ضرورة العمل
ُّ
ِّ
الس َجناء ،خاص ًة املالية بتقدمي الدعم
مشاكل
ل
ح
على
ُّ
ُ
الد ْعم وال َع ْون أل َسر النزالء َ
لضمان
املالي لهم ،وتقدمي َّ
بيئة ج ِّيدة داخل السجن ،إلى جانب العمل على فصل
وتصنيف النزالء حسب العقوبات واألعمار ،وتقدمي
حوافز تشجيعية للقطاع األهلي بهدف قبول توظيف
ممن ثبت ُح ْسن سلوكهم داخل السجن،
املف َرج عنهم َّ
ٍ
مزيد من الدراسات العلمية حول موضوع
وإجراء
للتوصل
هذه الدراسة يف مجتمعات وبيئات أخرى
ُّ
إلى نتائج يؤ َّمل اإلفادة منها وتعميمها.
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َّ
ِّ ً
ِّ
مؤكدا على أهمية الشراكة االستراتيجية مع المديرية العامة للسجون..

الدكتور سلمان الفوزان ،وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية:
عملت وزارة العدل على العديد من اإلجراءات لتطوير املرفق العدلي
يف اجلانب القضائي ،وط َّبقت العديد من املشاريع واملبادرات.
التعاون مع املديرية العامة للسجون لتفعيل خدمة «احملا َكمات
مت
ُ
الس َجناء من احملاكم وإليها..
عن ُب ْعد» التي خفَّ فت من إجراءات ن َْقل ُّ

تعمل وزارة العدل بشكل دؤوب على تطوير املرفق العدلي يف اجلانب القضائي ،وتسهيل
إجراءاته ،والس َّيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتوفير اخلدمات القضائية إلكتروني ًا،
بالتكامل مع املديرية العامة
مبا يف ذلك خدمة احملا َكمات عن ُب ْعد التي أطلقتها الوزارة
ُ
للسجون.
وللحديث عن هذه املوضوعات وغيرها من التطورات واإلجنازات املهمة يف هذا املرفق
احليوي ،استضافت مجلة «اإلصالح» سعادة الدكتور سلمان الفوزان ،وكيل وزارة العدل
وأجرت معه هذا اللقاء.
للشؤون القضائية،
ْ
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نرحب بكم أجمل ترحيب يف
سعادة الدكتور الوكيلِّ ،
مجلة «اإلصالح» ،و َد ْعنا نبدأ حوارنا من نقطة عمل
وزارة العدل بشكل مستمر على تطوير إجراءاتها
وحتسينها خلدمة املستفيدين ،فما أبرز اإلجراءات
التي ات ُِّخذ َْت يف املرفق العدلي خالل السنوات
املاضية؟
مرحباً بكم وشكراً إلتاحة هذه الفرصة..
عملت الوزارة على العديد من اإلجراءات لتطوير
املرفق العدلي يف اجلانب القضائي ،وط َّبقت العديد
من املشاريع واملبا َدرات ،وأبرزُها:
املتخصص:
 -1اكتمال منظومة القضاء
ِّ
املتخصص يف اململكة بإطالق
اكتملت منظومة القضاء
ِّ
أعمال احملاكم التجارية ،وكذلك تدشني احملاكم
العمالية ،إذ أطلقت وزارة العدل أعمال احملاكم
َّ
التجارية بعد َسلْخ الدوائر التجارية التابعة لديوان
املظالم من القضاء اإلداري إلى احملاكم التجارية يف
القضاء العام ،وأ َّدت هندسة إجراءات هذه احملاكم
إلى َرفْع فاعليتها ،مبا ح َّق َق تقليص عدد اجللسات
بحد أقصى ،وتفعيل تبا ُدل املذ ّكرات
إلى ثالث جلسات ٍّ
إلكترونياً ..وغيرها من اإلجراءات والتنظيمات.
 -2تدشني مركز تدقيق الدعاوى:
َّ
دشنت الوزارة مركز تدقيق الدعاوى الذي يُسهِ م
يف َرفْع جاهزية ملف القضية قبل َقيْدها ،والتأ ُّكد
من اكتمال جميع املتطلَّبات األساسية للدعوى قبل
مما يُسهِ م يف توحيد
إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ َّ
إجراءات التدقيق ،و َرفْع الكفاءة التشغيلية ،وجودة
ومؤسسي ،إضاف ًة
صحائف الدعوى بشكل منوذجي
َّ
إلى َرفْع فاعلية اجللسة القضائية األولى.
 -3توثيق اجللسات بالصوت والصورة:
أطلقت وزارة العدل مشروع توثيق اجللسات بالصوت
والصورة لتطوير وحتسني اخلدمات داخل الدوائر
ويتضمن توثيق اجللسات القضائية أحدث
القضائية،
َّ

التقنيات داخل احملاكم ،وتفعيل احملا َكمة عن بُ ْعد عن
طريق الدوائر التلفزيونية ،و َربْطها مبركز الترجمة
املوحد لتسهيل عملية التَّقاضي على املستفيدين
َّ
وتقليل اجلهد والوقت.
بوابة «ناجز»:
 -4إطالق َّ
ف َّعلت الوزارة نظام «ناجز» يف جميع احملاكم ،وهو يُ َع ُّد
العامل األبرز يف االنتقال من اإلجراءات التقليدية إلى
التح ُّول الرقمي الذي تشهده محاكم الدرجة األولى.
وقد م َّكن النظام من أمتتة جميع إجراءات التَّقاضي
يف محاكم الدرجة األولى من خالل إنشاء ملفَّات
إلكترونية للقضايا ت َ
ُوضع فيها الوثائق إلكترونياً،
ِّ
بصك
ابتدا ًء من َقيْد صحيفة الدعوى ،وانتها ًء
الـح ْكم ،ويجري من خاللها تبا ُدل املذ ّكرات إلكترونياً.
ُ
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كما حقَّق النظام َربْط انتقال ملفَّات القضايا من
محاكم الدرجة األولى إلى محاكم االستئناف
إلكترونياً؛ مبا يح ِّقق تقليص ُم َدد اإلجراءات مع
احلفاظ على كفاءتها.

تأويلها ،فاحملكمة ال ُعليا هي املعن َّية باحملافظة على
وحدة تفسير األنظمة من قِ َبل احملاكم ،والتحقُّق من
صحة تطبيق القواعد النظامية يف الوقائع التي تكون
مح ً
للـح ْكم املطعون فيه.
ال ُ

-5تدشني مركز العمليات العدلي:

ُ
الترافع أمام االستئناف:
-7

أطلقت وزارة العدل مركز العمليات العدلي ملتابعة
ِّ
مؤشرات األداء ألعمال احملاكم وكتابات العدل
وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل؛ مبا يرفع من
مستوى اإلجناز ود َّقة املتابعة اليومية والتشغيلية
واالستراتيجية ،إضاف ًة إلى تطوير اخلدمات العدلية،
وتقدمي االستجابة السريعة ،مبا يخدم املستفيدين.

َّ
مت تفعيل االعتراض بطريق االستئناف (مرا َفع ًة
وتدقيقاً) ،وذلك على األحكام القضائية الصادرة من
مما مي ِّثل نقلة قضائية كبيرة،
محاكم الدرجة األولىَّ ،
ً
للضمانات العدلية التي ستض َمن مزيدا من
وتعزيزاً َّ
العدالة والشفافية ،وستح ِّقق العدالة الناجزة.

العليا:
 -6تفعيل االعتراض أمام احملكمة ُ
بدأت احملكمة ال ُعليا بتفعيل االعتراض أمامها
بطريق النقض ،وهذا يُ َع ُّد من أه ِّم عناصر التط ُّور
الد ْور املنوط
يف القطاع القضائي؛ وذلك ألهمية َّ
باحملكمة ال ُعليا لكونها احملكمة املعن َّية َ
بض َمان عدم
االختالف بني احملاكم األدنى يف تطبيق األنظمة أو
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إضاف ًة إلى إطالق خدمة املصا َدقة على قرارات
مما يُتيح لقضاة محاكم
االستئناف عن بُ ْعد؛ َّ
االستئناف التعا ُمل مع القضايا من خالل املنظومة
اإللكترونية للوزارة.

العمالي والتجاري ،ومبا
ويُسهِ م يف تطوير القضاء
َّ
ينعكس على تشجيع االستثمار يف اململكة ،وتوفير
اجلهد واملال بتوفير مترجمني مبختلف اللغات.

 -8مركز الترجمة عن ُب ْعد:
املترجم للسجني الوافد حسب
يُتيح املركز طلب
ِ
لغته يف موعد جلسته القضائية ،من خالل االتصال
املترجم ،إذ يقدِّم املركز خدمات الترجمة
املرئي مع
ِ
احل َّية عن بُ ْعد بالصوت والصورة يف احملاكم مبوثوقية
وجودة عالية لألطراف املتنازعة من غير الناطقني
مما يدعم حتقيق العدالة الناجزة،
باللغة العربية؛ َّ

أهميـة كبيـرة يف تسـهيل اإلجـراءات
للتح ُّـول الرقمـي ِّ
وتبسـيطها ،وتقـدمي املسـانَدة الالزمـة للعاملين
يف القضـاء والـ َـمرافق العدليـة ،مـا أبـرز التح ُّـوالت
الرقميـة التـي حدثـت يف الـوزارة؟
جنحت وزارة العدل يف توظيف التح ُّول الرقمي
بصورة إيجابية ،بعد أ ْن قطعت أشواطاً كبيرة يف
تنفيذ مبا َدرات التح ُّول الوطني  ،2020لرؤية اململكة
 ،2030وآتت أ ُ ُكلها يف املفاصل اإلدارية والقضائية
واملوارد البشرية كافة يف الوزارة.
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د .الفوزان :جنحت وزارة العدل يف
التحول الرقمي بصورة
توظيف
ُّ
أن قطعت أشواط ًا كبيرة
إيجابية ،بعد ْ
التحول الوطني
يف تنفيذ مبا َدرات
ُّ
 ،2020لرؤية اململكة .2030
أن املبا َدرات واملشاريع التطويرية أسهمت
كما َّ
بشكل غير مسبوق يف َرفْع سقف اإلجناز يف الوزارة
واجلهات التابعة لها وحتسني أداء العاملني ،ومن
بينها منصة ذكاء األعمال التي مت َّكنت َعبْ َرها الوزارة
معدل أداء احملاكم والـ َمرافق العدل َّية
من تت ُّبع وقياس َّ
بشكل حلظي وفق ِّ
مؤشرات وحتليالت بيانية متقدِّمة
لتطوير العمل ،يف واحدةٍ من أكثر مبا َدرات الوزارة
تأثيراً يف توظيف التح ُّول الرقمي يف العمل العدلي؛
ضل
معدل
متوسط اإلجناز ب َف ْ
مما أ َّدى إلى ارتفاع َّ
َّ
ِّ
تلك ِ
الـحزَم من املشاريع واملبا َدرات التطويرية التي
استهدفت التسهيل والتيسير على أطراف العملية
القضائية من خالل َر ْق َمنة اإلجراءات ،وإطالق
مجموعة من مشاريع التح ُّول الرقمي ،واحل ّد من
التعا ُمل الورقي يف الـ َمرافق العدلية ،إلى جانب
اعتماد الوسائل اإللكترونية يف التبليغات القضائية
ونَقْل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق ب َّوابة وزارة
العدل من دون احلضور إلى كتابات العدل ،كخطوة
تعزِّز العمل اإللكتروني وحت ُّد من التعا ُمل الورقي يف
قطاع التوثيق.
هناك شَ َراكة مم َّيزة بني وزارة العدل واملديرية العامة
للسجون من خالل مشروع «احملا َكمات عن ُب ْعد»،
وأهميته لتسهيل
كيف يرى فضيلتكم هذا املشروع
ِّ
الس َجناء وسرعتها؟ وما أبرز األرقام لهذا
محاكمة ُّ
املشروع؟
مت التعا ُون والتكا ُمل مع املديرية العامة للسجون
لتفعيل خدمة «احملا َكمات عن بُ ْعد» التي من شأنها
الس َجناء من احملاكم
التخفيف من إجراءات نَقْل ُّ
وإليها ،وعمدت الوزارة من خالل املشروع إلى سرعة
الس َجناء وسرعة ال َب ّت فيها ،وتسهيل
النظر يف قضايا ُّ

إجراءات التَّقاضي.
وقد استعانت احملاكم بتقنية «احملا َكمة عن بُ ْعد»
الس َجناء دون احلاجة ملثولهم حضورياً
لتسيير قضايا ُّ
التواصل
أمام احملكمة ،وتقوم هذه التقنية على
ُ
الرقمي مع امل َّت َهم املوقوف عبر االتصال املرئي،
حيث مت التنسيق مع إدارات السجون على تخصيص
مقا ّر (كابينات) داخل السجون وتهيئتها لتكون مقا َّر
للسجناء أثناء محاكمتهم ،فتقوم الدائرة القضائية
ُّ
بالتواصل مع امل َّت َهم املوقوف من خالل االتصال املرئي
ُ
أي حقٍّ من حقوقه يف
داخل الكابينة ،وال يق ِّيد ذلك َّ
سماع الدعوى واستالم الئحة الدعوى ومشاهدته
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ألعضاء الدائرة القضائية وبقية اخلصوم والشهود،
كما ميكِ ن حملاميه احلضور عن بُ ْعد أيضاً عبر تقنية
«التَّقاضي عن بُ ْعد» والتي تقوم على التقنية نفسها،
ولك ْن ليس من خالل الوجود يف كابينة السجني داخل
السجن وإمنا بالدخول إلى االتصال املرئي عبر رابط
إلكتروني يُز َّود به من الدائرة القضائية ،وميكن من
خالل هذه التقنية مراقبة السجني داخل الكابينة
طيلة وقت اجللسة.
وهذه الطريقة (احملا َكمة عن بُ ْعد) أثبتت جناحها
وفاعليتها خالل موسم اجلائحة و َقبْله ،إذ كانت
البداية بها من َقبْل اجلائحة (منذ سنت َْي تقريباً)،
وعندما حصلت اجلائحة كانت الـ َمحاكم على جتربة
واستعداد ُمس َبق تقنياً وإجرائياً
للتواصل مع السجني
ُ
من داخل السجن ،ولم تؤ ِّثر هذه الطريقة على سالمة
سير القضية واستيفاء إجراءات النظر القضائي.
َ
اعتراض ُه على
كما أنه ميكن للسجني أ ْن يُبدي للدائرة
طريقة احملا َكمة عن بُ ْعد وطلبه احلضور للمحكمة،
ُ
إن الهدف من هذه
وتيبه احملكمة إلى ذلك ،إذ َّ
التقنية هو خدمة السجني وإجناز قضيته ،وللمحكمة
ُسلطتُها التقديرية يف إجازة احلضور للمحكمة أثناء
موسم اجلائحة عند االقتضاء.
للس َجناء من بداية
وقد ُعقِ َد ما يُقارِ ب  7,000جلسة ُّ
تفعيل اخلدمة يف عام 2019م لــ 6سجون رئيسة مبكة
املك َّرمة والرياض والد َّمام وجازان ،ويف ظ ِّل جائحة
كورونا َّ
مت تفعيل اخلدمة لــ 80سجناً ،و َربْطها بــ74
محكمة ،و ُعقِ َد أكثر من  35,296جلسة من بداية
اجلائحة.
ما التطويرات والتحسينات املتوقَّ عة خلدمة محاكمة
الس َجناء عن ُب ْعد؟
ُّ
تهدف الوزارة إلى َربْط جميع محاكم الدرجة األولى
ومحاكم االستئناف إلكترونياً بالسجون ،وإنشاء
مختصة باحملا َكمات عن بُ ْعد حلوكمة ومنذجة
إدارة
َّ

قارب  7,000جلسة
د .الفوزانُ :ع ِق َد ما ُي ِ
للس َجناء من بداية تفعيل خدمة
ُّ
َ
احملاكمات عن ُب ْعد يف عام 2019م لــ6
سجون رئيسة.
اإلجراءات ومركزية العمل ،وتقدمي اخلدمات
للس َجناء ،باإلضافة إلى متابعة
القضائية املم ِّكنة ُّ
الطلبات مع احملاكم وتسليم األحكام وطلبات
االعتراض.
كما تهدف الوزارة إلى َربْط اإلدارة بقسم تهيئة
الدعوى؛ من أجل املتابعة والتأكيد على أنه َّ
مت تسليم
الس َجناء األحكام ،ومتكينهم من تقدمي االعتراضات.
ُّ
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د .الفوزان :يف ِّ
ظل جائحة كورونا متَّ
َ
تفعيل خدمة احملاكمات عن ُب ْعد لــ80
وع ِق َد أكثر
سجن ًا ،و َر ْبطها بــ 74محكمةُ ،
من  35،296جلسة من بداية اجلائحة.
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أصدرت وزارة العدل ،وكذلك املجلس األعلى للقضاء،
العديد من القرارات الداعمة لتسريع قضايا
الس َجناء ،فما أبرز هذه القرارات؟
ُّ
الس َجناء ومتييزها بإجراءات خاصة
َّ
إن مراعاة قضايا ُّ
مبا يتوافق مع األنظمة والتعليمات -كانت وال تزالمِ ْن َدأْب وزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء ،وذلك
ِلَا حلال السجني من خصوصية تتعلَّق باجلانب
النفسي واالجتماعي ،ومراعا ًة للمبادئ الدولية
املستق َّرة املتَّصلة بحقوق اإلنسان.

الس َجناء
د .الفوزان :إنَّ مراعاة قضايا ُّ
ومتييزها بإجراءات خاصة -مبا
يتوافق مع األنظمة والتعليمات -كانت
وال تزال ِم ْن َدأْب وزارة العدل واملجلس
األعلى للقضاء.

ومن التعاميم الصادرة بهذا اخلصوص:
-1تعميم الوزارة رقم /13ت 4462/وتاريخ
َّص
1433/1/24هــ املتض ِّمن إبالغ القضاة بعدم الن ّ
فيما يُصدِ رونه من أحكام تعزيرية عن احلق العام
على عدم شمول احملكوم عليه بالعفو.
-2تعميم الوزارة رقم /13ت 5272/وتاريخ
َّ
موظفني يف
1435/11/4هـ املتض ِّمن تخصيص
احملاكم للر ِّد على استفسارات السجون وتعقيباتها
على املعا َمالت.
-3تعميم الوزارة رقم /13ت 5986/وتاريخ
1437/1/22هــ املتض ِّمن توجيه احملاكم إلى سرعة
الس َجناء؛ ت ََلفياً لبقائهم يف السجون
ال ّب ّت يف قضايا ُّ
مدة تزيد عن
من دون عقوبة مست ََحقَّة ،أو قضاء َّ
محكوميات سجنهم.
-4تعميم الوزارة رقم /13ت 8324/وتاريخ
1442/4/4هــ املتض ِّمن التأكيد على احملاكم التي
ُ
الس َجناء واملوقوفني بتمكني السجني
تنظر قضايا ُّ
أو املوقوف من تقدمي طلب االستئناف أو النقض،
أو تقريره بعدم رغبته يف ذلك ،مع مراعاة إجراءات
التَّقاضي اإللكترونية.
-5تعاميم املجلس األعلى للقضاء رقم /99ت يف
1431/6/26هـ ،ورقم /231ت يف 1433/2/6هـ،
ورقم /389ت يف 1434/8/22هـ ،ورقم /480ت يف
1435/5/12هـ ،ورقم /789ت يف 1437/9/16هـ،

الس َجناء وإعطائها
بشأن سرعة ال َب ِّت يف قضايا ُّ
األولوية.
-6تعميم املجلس األعلى للقضاء رقم /789ت وتاريخ
أن على رئيس الدائرة
1437 /9/16هـ ،املتض ِّمن َّ
القضائية قبل مباشرته اإلجازة أو الندب أو االنتداب
مدة تزيد على  15يوماً ،وقبل انتقاله من احملكمة،
َّ
الس َجناء املوجودة
إبالغ رئيس احملكمة كتاب ًة بقضايا ُّ
يف الدائرة.
-7تعميم املجلس األعلى للقضاء رقم /1471ت وتاريخ
الس َجناء
1441/9/7هـ املتض ِّمن قواعد التعا ُمل مع ُّ
يف القضايا اجلزائية يف الظروف االستثنائية ،وأبر ُز
تبت يف طلبات
ما َو َر َد فيها أنه يجب على احملكمة أ ْن َّ
مدة ال تزيد عن  24ساعة،
السجني باإلفراج خالل َّ
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حوار اإلصالح

تبت يف قرارات
وأنه يجب على محكمة االستئناف أ ْن َّ
محكمة الدرجة األولى اخلاضعة لالعتراض خالل
مدة ال تزيد عن  3أيام.
َّ
املتخصصة يف تطوير القضاء؟ وكيف
ما َد ْور احملاكم
ِّ
أسهمت هذه احملاكم يف استقرار العمل و َرفْ ع جودة
األداء وكفاءته؟
إن تخصيص أنواع القضاء وتصنيف احملاكم على
َّ
املؤسسي،
ضوئها بات ضرور ًة من ضرورات العمل
َّ
ومتطلَّباً أساسياً َ
لض َمان الكفاءة وجودة املخ َرجات؛
املستجدات املدنية
وذلك ِلَا يشهده الواقع اليوم من
َّ
ص َورها ووسائلها وآثارها ،وكثرة
واجلنائية يف ُ
النِّزاعات الناشئة عنها وتن ُّوعها وتش ُّعبها ،وما يُقا ِبلُها
من كثرة األنظمة والتعليمات احلديثة التي تُواكِ ب تلك
ِـجها.
التفاصيل وتُعال ُ
فإن الصورة ال َّن َمطية للمحكمة الواحدة التي
ولذا َّ
ُ
تنظر أنواع القضايا كافة لم يَ ُع ْد ُموفياً لالحتياج
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املجتمعي ،وال ُمتيحاً لإلحاطة اإلجرائية واملوضوعية
مما يستلزم تصنيف احملاكم إلى
ألنواع القضايا؛ َّ
صر
أصناف بحسب االختصاص النوعي للقضايا ،و َق ْ
نظر محاكم احملافظات على القضايا العامة وبعض
القضايا اليسيرة الداخلة يف اختصاص احملاكم
األخرى دون الدخول يف املسائل التفصيلية للمحاكم
املتخصصة.
ِّ
وهذا ما سار عليه القضاء السعودي وفق نظام
القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم /78م وتاريخ
1428/9/19هـ ،إذ أصبحت احملاكم على خمسة
أنواع :عا َّمة ،وجزائية ،وأحوال شخصية ،وجتارية،
وعمالية ،إضاف ًة إلى محاكم التنفيذ ،باإلضافة إلى
َّ
تخصيص دوائر يف احملكمة الواحدة بأنواع من
القضايا ،كالدوائر املرورية ،والدوائر اجلزئية ،ودوائر
األوقاف والوصايا ،وغيرها.
متخصصاً يف اختصاص
وأصبح القاضي ِتبْعاً لذلك
ِّ
محدد ،وميكن متابعة عمله واحتياجه
قضائي
َّ
التدريبي وتقييم عمله وفق ِّ
أدق املعايير.
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ُ َ ْ
«ف ِرجت» ..مبادرة إنسانية لمساعدة
المحكومين في القضايا المالية

ِّ
تمثل هذه
المبادرة
ً
تطبيقا
للمبادئ
والتعاليم
اإلسالمية
العظيمة
التي
ُّ
تحث على
مساعدة
المحتاجين
والمعسرين
ِ
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جاءت مبادرة ُ«ف ِر َج ْت» التي أطلقتها وزارة الداخلية مم َّث ً
لة يف املديرية العامة للسجون من منطلق
ديني واجتماعي وإنساني ،وقد ع َّبرت عن ِح ْرص هذا الوطن املعطاء قياد ًة وشعب ًا ،على ِف ْعل اخلير و َبذْ ل
وم ّد يد العون والعطاء للمحتاجني.
املعروفَ ،
ما هي مبادرة ُ«ف ِر َج ْت»؟

ومؤسسة النقد العربي السعودي.
َّ

هي خدم ٌة أطلقتها وزارة الداخلية مم َّثل ًة يف املديرية
العامة للسجونُ ،ت ِّكن املواطنني واملقيمني من اإلسهام
يف التب ُّرع للمحكومني يف القضايا املالية ،ومساعدتهم
على سداد َديْنهم واإلفراج عنهم ،من خالل ِّ
االطالع
السداد
على بيانات
َّ
محددة للسجني تتض َّمن بيانات َّ
واملبالغ املطالَبني بها لتيسير اإلفراج عنهم.

أي وقت ،إذ يستطيع
وهي مستمرة طوال العام ويف ِّ
ِ
«أبش ْر»
املتب ِّرع الدخول على منصة وزارة الداخلية
وإكمال إجراءات التب ُّرع.

ويستفيد من خدمة « ُفرجت» جميع احملكومني يف
قضايا مالية باستثناء الذين حتمل سجالتهم قضايا
جنائية.
شرف على هذه اخلدمة -بالتعاون مع املديرية العامة
ويُ ِ
للسجون -عد ٌد من اجلهات احلكومية ،مثل :وزارة
العدل ،ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية،
والهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي،

نافذة أمل
تو ِّفر خدمة « ُف ِر َج ْت» لفاعلي اخلير وسيلة إلكترونية
ِّ
ِ
املعسرين
لالطالع على قضايا السجناء
مباشرة
وتسديد مديونياتهم ليخرجوا من السجن فور
أمل لكثير من السجناء
سدادها ،وقد أصبحت نافذة ٍ
ِ
املعسرين واحملكوم عليهم يف قضايا مالية حقوقية
الذين اضط َّرتهم ظروف إعسارهم للمكوث يف السجن
ٍ
لفترات طويلة حلني الوفاء بهذه املطالَبات املالية
وأدائها ألصحابها.

الق َيم اإلسالمية الرفيعة
َن َب َع ْت من ِ

على بالدنا حول معاملة السجناء يف اململكة.

مت ِّثل هذه املبادرة تطبيقاً للمبادئ والتعاليم اإلسالمية
العظيمة التي حتثُّ على مساعدة احملتاجني
ِ
واملعسرين ،و َك ْشف الكرب وتفريج الـ َه ّم عن املسلم.
ّس عن
يقول
النبي -صلى اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ن َف َ
ُّ
مؤمن كرب ًة من ُك َرب الدنيا ،ن َفّس اهلل عنه كرب ًة من
ٍ
يسر اهلل عليه
يسر على ُم ْع ِس ٍرَّ ،
ُك َرب يوم القيامة ،و َم ْن َّ
ِ
واآلخرة».
يف ال ُّدنيا

وبرهنت مبادرة « ُف ِر َج ْت» على حتقيق اململكة مبدأ
العدالة واملساواة بني السجناء املواطنني واملقيمني،
للح ْكم
كما جاء يف املادة الثامنة من النظام األساسي ُ
الـح ْكم يف اململكة العربية السعودية
صها« :يقوم ُ
ونَ ُّ
على أساس العدل والشورى واملساواة ،وفق الشريعة
اإلسالمية».

األرقام تتك َّلم
مت َّكنت خدمة « ُفرجت» من َج ْذب املتب ِّرعني وفاعلي
اخلير ،و َّ
مت اإلفراج عن عدد كبير من السجناء من
املواطنني واملقيمني ،فقد أسهمت اخلدمة يف إطالق
سراح  4708سجناء وسجينات ،منهم  3908مواطنني
ومواطنات ،و 800مقيم من  26دولة.
وقد جتاوزت مديونيات هؤالء السجناء  ٢٣٥مليون
ريال.
أن
وتؤ ِّكد هذه األرقام التي أُعلنت عن املبادرة على َّ
السجناء املقيمني يف اململكة يحظون مبعاملة متساوية
مع املواطنني دون أي متييز يف احلقوق والواجبات،
وهو ما يفنِّد اال ِّدعاءات الباطلة التي ير ِّددها احلاقدون

أسهمت
مبادرة
ُ َ ْ
«ف ِرجت»
بإطالق سراح
 4708سجناء
وسجينات،
تجاوزت
مديونياتهم
 235مليون
ريال.

موحدة
َّ
منصة رقمية ورسمية َّ
موحدة ملساعدة
منصة رقمية ورسمية َّ
تو ِّفر «فرجت» َّ
السداد
احملكومني يف القضايا املالية لتسهيل وتسريع َّ
عنهم من قِ َبل ذويهم وفاعلي اخلير وفق إجراءات
نظامية ،وتتم َّيز هذه اخلدمة باملوثوقية واخلصوصية
التي تض َمن س ِّرية املعلومات للمتب ِّرع واملستفيد.
وتأتي هذه اخلدمة ِض ْمن أكثر من  160خدمة
إلكترونية يستفيد منها أكثر من  12مليون مستخدم،
ِ
«أبش ْر» ،لألفراد وقطاع األعمال ،عبر
منصة
عبر
َّ
موحدةwww.absher.sa :
ابة
ب َّو
َّ
التبرع؟
يتم
كيف ُّ
ُّ
السداد عن احملكومني من خالل الدخول إلى
يتم َّ
ِ
«أبش ْر» ،ثم اختيار املديرية العامة للسجون،
منصة
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ً
ُ َ ْ
ْ
َّ
عبــرت مبــادرة «فرجــت» عــن ِحــرص هــذا الوطــن المعطــاء قيــادة
ً
َ ْ
ْ
المعسرين،
ومساعدة
المعروف
ل
ذ
وب
الخير
ل
ع
ف
على
،
وشعبا
ِ
ِ
َ ّ
ومــد يــد العــون والعطــاء للمحتاجيــن.

والبحث عن الفئة املرغوب يف مساعدتها بواسطة عدد
من املعايير ،ومنها العمر واحلالة االجتماعية واملبلغ
السداد
املطلوب سداده ..وغيرها من املعايير ،ويتم َّ
السداد اخلاصة باملستفيد من
بعد ِحفْظ رقم فاتورة َّ
اخلدمة ،وحني اكتمال وصول املبلغ اإلجمالي إلى
اجلهة املعن َّية يتم اإلفراج عن املستفيد.
إطالق اإلصدار الثاني للخدمة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو امللكي األمير
عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز وزير الداخلية،
أطلقت وزارة الداخلية مم َّثل ًة يف املديرية العامة
للسجون اإلصدار الثاني خلدمة « ُف ِر َج ْت» ،وذلك من
خالل نظام ِ
«أبش ْر».
ومي ِّثل اإلصدار الثاني تط ُّوراً نوعياً يف اخلدمة؛ فقد
تط َّورت لتعمل على ترتيب احملكومني على شاشة
العرض بحسب األولوية واألكثر حاجة منهم للتب ُّرع
الـح ْكم،
عدة ،منها العمرَّ ،
باالعتماد على معايير َّ
ومدة ُ
أن
واملبلغ املتب ِّقي ،واحلالة االجتماعية ..إضاف ًة إلى َّ
املتب ِّرع يستطيع البحث عن احملكومني يف القضايا
املالية وفق املعايير التي ِّ
يفضلها.
وهكذا فقد أتى التحديث اجلديد مبم ِّيزات إضافية
يف آلية البحث لتساعد املستخدِ م يف الوصول إلى َم ْن
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يرغب يف مساعدتهم بشكل أكثر سالسة ،إضاف ًة إلى
تسهيل واجهات اخلدمة.
ويتم َّيز اإلصدار الثاني خلدمة « ُف ِر َج ْت» بإدراج
جميع القضايا املالية غير اجلنائية ،كما أصبح مي ِّكن
احملكومني الذين لديهم أكثر من فاتورة مطالَبة من
االستفادة من هذه اخلدمة.
وتعزيزاً للمصداقية واملوثوقية التي تتم َّيز بها اخلدمة
مي ِّكن النظا ُم املتب ِّر َع من التحقُّق من مصداقية الفاتورة،
ومدى استفادة احملكوم من اخلدمة.
توجهات مستقبلية لتطوير اخلدمة
ُّ
توجهات مستقبلية لتطوير اخلدمة وتوسيع
هناك ُّ
نظامها؛ ليستفيد منها عدد من احملكومني يف قضايا
ضع معايير دقيقة وصارمة
مالية مع التشديد على َو ْ
أن العمل مستمر
متنع ارتباطهم بقضايا جنائية .كما َّ
وفق خطة َّ
منظمة ل َعقْد َشراكات مع عدد من اجلهات
احلكومية وشركات القطاع اخلاص لدعم هذه
اخلدمة ،وتطوير جودتها ،مبا يح ِّقق الصالح العام.

ُ
برهنت مبادرة «فرجت» على تحقيق المملكة مبدأ المساواة
بين السجناء المواطنين والمقيمين.

رجت" يف إطالق سراح  ٤,٧٠٨سجناء وسجينات.
أسهمت خدمة " ُف ْ

٣,٩٠٨

مواطنني
ومواطنات

٨٠٠

مقيم من
 26دولة

٢٣٥

مليون ريال

مجموع مديونيات
السجناء
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قضايا المجتمع

نحو ميزانية منزلية ناجحة
تضمن
يعتمد كثيرون يف حياتهم اليومية على توزيع الدخل الشهري على املصروفات اليومية بطريقة
َ
لكن آخَ رين
عدم نفاد الدخل الشهري قبل حلول نهاية الشهر ،بحيث يقومون بعمل َج ْد َولة ملصروفاتهمَّ .
«اصر ْف ما يف اجليب يأتيك ما يف الغيب»! وهؤالء فاجأهم بالتأكيد االرتفاع الكبير الذي
يط ِّبقون مبدأ
ِ
تشهده األسعار هذه الفترة ،ليس على الصعيد احمل ِّلي فحسب بل على الصعيد العاملي أيض ًا .واألهم من
ومن بعده
ذلك دخول عدد من املناسبات التي تستلزم إنفاق ًا كبير ًا ومتتالي ًا ،ومنها شهر رمضان املبارك ِ
العيد ثم اإلجازة الصيفية ثم عيد األضحى ثم عودة املدارس..
سيحدث ِّ
يعكر َصفْ َو هذه املناسبات
وتعامل مالي حكيم ،فإنَّ خل ًال ما
وإذا لم يكن هناك ترشيد وا ِّدخار
ُ
ُ
اجلميلة.

كثير من
ُ َ
األسر ال
ِّ
تفرق في
اإلنفاق بين
الضروريات
والكماليات!

أين يذهب الراتب؟!
املتابِع حلركة احلياة االقتصادية االعتيادية ،يالحظ
ارتفاع ِّ
مؤشر مستوى املعيشة بشكل تصاعدي ،ليس
يف مجتمعنا فحسب بل يف املجتمعات األخرى كافة،
خصوصاً فيما يتعلق باملواد االستهالكية األساسية،
إلى جانب املتطلبات املعيشية األخرى ،حتى بات
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حديث املجتمع يدور حول املصروفات العالية التي
أن الدخل يضمح ّل يف
تتك َّبدها كل أسرة ،إلى درجة َّ
تأمني املستلزمات وسداد األقساط املطلوبة والفواتير
وما إلى ذلك من مصروفات ،وأصبحت مسألة شراء
مسكن أو شقة سكنية ُحلماً بعيد املنال -إ ْن لم يكن
مستحي ً
ال -يف ظ ِّل عدم إمكانية التوفير من الدخل
ألن أقساط السيارة ومصروفات
الشهري االعتيادي؛ َّ

العالج وأقساط البنوك واإليجارات والفواتير أثقلت
الكواهل ،وجعلت الـ َمثَل القائل «م ّد رجلك على ق ّد
حلافك» س ِّيد املوقف يف معظم البيوت ويف أذهان
كثير من األُ َسر.
أين يذهب الراتب؟ ويف ماذا يُص َرف؟ وملاذا يضمح ُّل
قبل نهاية الشهر؟
هل تف ِّرق بني الضروريات والكماليات؟!
كثير من الناس عنده َخلْط كبير يف هذا اجلانب ،بل
وه ْدر كبير من الراتب من أجل الكماليات ،وهنا َم ْك َمن
َ
ً
اخلطر ،فمثال قد يذهب للعشاء يف مطعم ويترك
عالج أسنان ولده!
املوازنة بني الضروريات والكماليات مهارةٌ يت ُّم عن
معي
ضع األشياء أو األمور يف ترتيب
طريقها َو ْ
َّ
حسب أهميتها ،ومن بني املفاهيم املرادفة لها مفهوم
الترتيب ،وهذا يسمح باتخاذ القرارات التي تتطلَّب
تنظيماً أو ترتيباً مع َّيناً يأخذ يف احلسبان العوامل
املختلفة واملعلومات املتوافرة واألنشطة املتن ِّوعة ،كما
املهمة التي تُصنَع يف ضوئها
إنه يز ِّود باخليارات
َّ

أن القِ يَم واألحكام واألعمال
القرارات ،وأساس هذا َّ
والتكاليف متفاوتة يف نظر الشرع تفا ُوتاً بالغاً ،وليست
كلُّها يف رتبة واحدة ،فمنها الكبير ومنها الصغير ،ومنها
األصلي ومنها الفرعي ،ومنها األركان ومنها املك ِّمالت،
الصلْب وما موضعه يف الهامش،
ومنها ما موضعه يف ُّ
وفيها األعلى واألدنى ،والفاضل واملفضول ..إلخ.
أن كثيراً من األُ َسر ال تف ِّرق بني الضروريات
واحلقيقة َّ
احملسنات ،فمث ً
ال ترى الشخص
وبني الكماليات أو
ِّ
ير ِّكز على الديكورات والدِّهانات يف البيت ويُهمِ ل
َّ
ولعل التقليد واللهاث خلف (املوضة) هو
التسريبات!
املس ِّير للبعض دون أن ينظر ل َدخْ له أو مليزانيته.
ميزانية األسرة (على البركة)!
َّ
خطة مالية ،تساعد األسرة على
امليزانية هي
االستفادة من أموالها بأفضل طريقة ممكنة ،فهي
حتدِّد مصادر الدخل ،وتساعد على تخطيط اإلنفاق.
وقد يتفاوت الفارق بني الدخل والنفقات ،ولذا تقوم
أغلب امليزانيات  -جزئياً -على مقارنة اإلنفاق الفعلي
بالتقديري.
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قضايا المجتمع

الميزانية
َّ
هي خطة
مالية،
تساعد
األسرة على
االستفادة
من أموالها
بأفضل
طريقة
ممكنة.

لقد أصبح التفكير يف ميزانية األسرة ومهارة إدارتها
والتح ُّكم بإيراداتها ومصروفاتها فناً من الفنون التي
ينبغي للزوجني أن يتعلَّماها ويحرصا عليها؛ حتى ال
تقع األسرة يف مأزق مالي ينحصر فيها ر ُّد الزوج على
املتطلبات املتزايدة بكلمة «ما عندي»!
وما إ ْن يأتي الراتب حتى تكون قائمة الطلبات
ُّ
التقشف ويصاحبه
أكبر منه ،ومن أول أسبوع يبدأ
االنتظار ..وهكذا دواليك ،بل رمبا تتبعثر كثير من
خطط األسرة ويتناقص تأمني مستلزماتها ،ورمبا
يكون هذا سبباً يف وجود مشكالت أسرية وحرج كبير
أمام الناس ،خصوصاً من األهل واألقارب.
نحو ترشيد الراتب بشكل متم ِّيز..
أو ًال :إرشادات يف إدارة االستهالك -بند الضروريات:
 -١حدِّد ما هو ضروري بالنسبة لك وألسرتك وما هو
كمالي ،حتى تتعامل معها وفق بنود امليزانية.
 -٢عند تع ُّدد أصناف الضروريات ،عليك االهتمام
أن
بأسعارها واالستفادة من فروق األسعار ،خاص ًة َّ
هناك فروقاً يف األسواق.
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 -٣حاول أن تشتري ضرورياتك باجلملة دائماً ولو
بك ِّميات كبيرة ،وابتعد عن التجزئة؛ لكي تكسب فرق
السعر ،وتو ِّفر تكاليف أخرى رمبا ال تشعر بها ،مثل
استهالك وقود السيارة يف حالة التس ُّوق اليومي،
وكذلك تَ َفادي املشتَ َريات ال َع َرضية أثناء تس ُّوقك أو
أثناء ذهابك أو إيابك.
 -٤حتديد املتطلبات الضرورية لألطفال وباقي
أن
أفراد األسرة ،فهناك تقارير مسحية تشير إلى َّ
مما يُن َفق على األطفال يُصنَّف ضمن
النسبة العظمى َّ
الكماليات .فعليك تعليم أطفالك وأفراد أسرتك
ثقافة الترشيد االستهالكي ،وتدريبهم على أساليب
ضع ميزانيات مصغَّرة لهم مببالغ
التوفير من خالل َو ْ
محددة ،وتعليمهم كيفية التعامل مع هذه امليزانيات.
َّ
 -٥االقتصار على اخلدمات الضرورية يف املنزل،
والتخلص من اخلدمات اإلضافية مثل الزائد
من الهواتف واجلواالت وأجهزة احلاسب ..إلخ،
وتدريب األسرة على االستخدام االقتصادي لبعض
اخلدمات ،مثل إجراء االتصاالت خالل فترات
التخفيض ،وعدم استخدام أجهزة التكييف أثناء
اعتدال الطقس أو أثناء فتح النوافذ ،وكذلك

بالنسبة لترشيد استهالك الكهرباء.
 -٦مراقبة تكاليف هذه اخلدمات شهرياً ومعرفة
متوسط التكلفة ،واحملافظة على أن تكون التكلفة
ِّ
للمتوسط.
الشهرية قريبة أو مساوية
ِّ
ثاني ًا :إرشادات يف إدارة االستهالك -بند الكماليات:
 -١تخصيص  ٪٣٠من إجمالي املصروفات لبند
الكماليات ،ويف حالة وجود فائض يتم ترحيله للفترة
التالية.
 -٢حتديد بنود الكماليات حسب األهمية لألسرة،
مثل السفر والترفيه يف اإلجازات ،وتغيير األثاث ،وإذا
لم ِ
تكف امليزانية فعليك االختيار بني البنود الترفيهية.
ثالث ًا :إدارة ميزانية األسرة -بند اال ِّدخار والتوفير:
 -١اجعل بينك وبني هذا البند خطاً أحمر وال تتجاوزه
مهما حدث ،وإذا كان االلتزام بهذا مستحي ً
ال عليك
إعادة تخطيط امليزانية وإعادة توزيع الن َِّسب.
ِ
اقتط ْع مباشر ًة
الدخْ ل
 -٢عند استالمك للراتب أو َّ
هذه النسبة وأودِ ْعها يف حسابك املصريف.
مدخراتك يف أوعية استثمارية
 -٣حاول أن تستثمر َّ
آمنة ،مثل شراء أس ُهم مستقرة يف السوق ،واهت ّم
بتنويع أس ُهمك ،طبعاً هذا يعتمد على حالة األسواق
ومدى استقرارها.
אאאכ א
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عامة يف إدارة امليزانية:
رابع ًا :إرشادات َّ
املخصصة لبند
 -١االلتزام الصارم بالنسبة
َّ
ً
ألن ترشيد االستهالك قد يكون سببا يف
االستهالك؛ َّ
جناح ميزانيتك ،ومن املهم اعتبار هذه النسبة هي
دخلك املتاح أو القابل للتص ُّرف ،وتكييف مصروفاتك
املخصصة لالستهالك.
مع النسبة
َّ
 -٢حاول عدم َح ْمل نقود ومبالغ كبيرة يف جيبك ،ومن
األفضل أن يكون لديك ثالثة حسابات مصرفية يف
بنوك مختلفة :واحد لال ِّدخار (وميكن يكون محفظة
َ
وآخر خاص باملصروفات الضرورية،
استثمارية)،
َ
وآخر خاص ببند الكماليات ،وهذا سوف يحميك من
ِّ
إثارات ومحفزات اإلنفاق غير الضروري .وميكن أن
تضع مصروفك يف خزنة نقود يف منزلك ،بعد إجراء
التوزيع الالزم.
 -٣عند التس ُّوق يجب عليك أن تد ِّون مسبقاً جميع
احملددة يف ورقة وتلتزم بها ،وعدم شراء أي
متطلباتك
َّ
شيء َ
آخر إال يف الضرورة القصوى.
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لقد أصبحت
إدارة
ميزانية ً
األسرة فنا
من الفنون
التي
ينبغي
للزوجين أن
َّ
يتعلماها
ويحرصا
عليها.
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تقنية

ِّ
كاميرات المراقبة ..تقنية تعزز األمن
وتضبط العمل
حد كبير ،فعدد مستخدمي أنظمة املراقبة
أهمية كاميرات املراقبة على مدى السنوات األخيرة إلى ٍّ
زادت ِّ
تزايد ،والسؤال :ما هي الفوائد منها؟
يف ُ
تكمن الفائدة من هذه األنظمة يف حماية األصول واملم َت َلكات ،وتوفير الشعور باألمن واألمان يف املنزل
ُ
فعالة للرقابة واإلدارة يف العمل ،وليست
فعالة ،باإلضافة إلى أنها وسيلة َّ
أو العمل أو أي موقع بصورة َّ
فقط طريقة لكشف اجلرمية واملجرمني وترهيبهم.
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أنواع كاميرات املراقبة:

اجل ِّيدة التي نحتاجها لتلبية احتياجاتنا.

تنقسم كاميرات املراقبة إلى نوعني أساس َّي ْي هما:
كاميرات داخلية  ،InDoorوكاميرات خارجية
 ،OutDoorويحتوي كل نوع منهما على كاميرات ثابتة
ومتحركة وأيضاً سلكية والسلكية ،ولكن هناك العديد
اخلواص التي مت ِّيز كل كاميرا عن األخرى يجب
من
ّ
أن نتع َّرف عليها حتى نستطيع حتديد نوعية الكاميرا

كاميرات املراقبة من نوع  BOXتكون على شكل
مستطيل ،وتكون مصنوعة من البالستيك املق َّوى أو
من املعدن ،وتتم َّيز معظم أنواع كاميرات املراقبة BOX
باآلتي:
تتحمل العوامل اجل ِّوية مثل األمطار واحلرارة
َّ

فإن هذا النوع من الكاميرات
وأش َّعة الشمس ،لذلك َّ
غالباً يُستخدم  Outdoorأي يف خارج املباني.
 حاصلة على شهادات مثل،IP65/66/67/68 :وهذه القِ يَم تعني أنها مقاوِ مة للماء واألتربة والصدمات
وميكن استخدامها يف األجواء الصعبة.
 يف األغلب تكون مز َّودة بعدسة رؤية ليلية.َّأما كاميرات املراقبة الـ DOMEفهي على شكل ق َّبة
مستديرة؛ لذلك ُس ِّميت  ،DOMEوتتم َّيز باآلتي:
 ذات شكل انسيابي. ذات حجم صغير. خفيفة الوزن. ميكن تركيبها على اجلدران أو األسقُف. غير الفتة للنظر. رخيصة الثمن.ومن عيوب كاميرات الـ ـ ـ  DOMEأنها كاميرات مراقبة
 indoorمبعنى أنها تُ َر َّكب داخل املباني فقط وليس
يف اخلارج؛ ألنها ال تتح َّمل العوامل اجلوية من أش َّعة
الشمس والرطوبة واألمطار ،وتوجد منها كاميرات

يكون غالفها اخلارجي بالستيكياً وكاميرات أخرى
يكون معدنياً وتُس َّمى  ،vandal proofكما ميكن
تزويد الكاميرا بعدسة رؤية ليلية.
يصلُح هذا النوع من الكاميرات ملساحات صغيرة
ّ
محال ،شركات) ،ولكن مع تط ُّورها أصبح
(مكاتب،
هناك أنواع منها ميكن تركيبها يف اخلارج ،Outdoor
وتتم َّيز بأنها تُعطي مراقبة َم ْش َهد بزاوية رؤية كبيرة
 360درجة.
َستَخْ دِ م تقنية IP
وهناك كاميرات مراقبة  ،IPوهي ت ْ
 ،addressومز َّودة مبيكرو بروسيسور ورامات ،فهي

تُ َع ُّد حاسوباً صغيراً؛ لذلك فهي مِ ن أغلى كاميرات
املراقبة.

ّ
محال ،شركات)،
تصلُح ملساحات صغيرة (مكاتب،
وتُ َع ُّد مِ ن أسهل كاميرات املراقبة عند التركيب؛ فهي
مز َّودة بكارت شبكة مثل كروت الشبكات املوجودة يف
أجهزة الكمبيوتر ،ويتم توصيل كاميرات املراقبة من
نوع  IPباستخدام سلك شبكة عادي من نوع UTP
و ،Rj45وهو النوع املستَخْ َدم يف شبكات الكمبيوتر،

أصبحت
كاميرات
المراقبة
َّ
وسيلة فعالة
للرقابة
واإلدارة
في العمل،
وليست فقط
طريقة لكشف
الجريمة
والمجرمين
وترهيبهم.
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تقنية

َّ
يجب أن نتعرف
ّ
على خواص
كل كاميرا
لنستطيع
تحديد نوعية
الكاميرا
ِّ
الجيدة التي
نحتاجها
لتلبية
احتياجاتنا.

وهناك كاميرات السلكية تعمل بتقنية الواي فاي.
من مم ِّيزات كاميرات املراقبة :IP
سهولة التركيب.سهولة التعريف.ال حتتاج إلى أسالك من نوع خاص.ِ
مساعدة لكي تعمل.
ال حتتاج إلى أجهزةأي
سهولة توصيلها باإلنترنت واملراقبة من ِّمكان بالعالم.
ٍ
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ومن عيوب كاميرات املراقبة :IP
سعرها مرتفع بالنسبة إلى باقي الكاميراتالتي تكون باملواصفات نفسها.
كاميرات متح ِّركة تصلُح ملساحات واسعة(مصانع ،طرق ،جسور) ،والكاميرات املتح ِّركة
ميكن التح ُّكم بها عن طريق أجهزة التسجيل
التي تدعم الكاميرات املتح ِّركة ،أو ميكن
خاصة بها للتح ُّكم
توصيلها بلوحة مفاتيح
َّ
بال ُق ْرب والبُ ْعد  Zoomوالوضوح والتشويش
.Focus

إرشادات عند شراء كاميرات املراقبة:
عند شراء كاميرا مراقبة ينبغي مراعاة اآلتي:
 نوع الكاميرا :فالنوع  NTSCيُعطي صورة ثابتةونقية ،و  PALيُعطي صورة متذبذبة عند اإلضاءة
نصح بها).
العالية (ال يُ َ
سمى ( TVLاختصار
 د َّقة الوضوح :وتُقاس مبا يُ ََّ
لـ  ،)Television Linesفكلَّما زاد  TVLوكبُ َر حجم
العدسة كانت الصورة أفضل ،وكلَّما َّ
قل قياس Lux
كان التصوير الليلي أنقى ،وكلَّما زاد  TVLو َكبُ َر حجم
العدسة كانت الصورة أفضل.
 -حجم العدسة :ويُقاس بـ .mm lenses

 عمل اإلنفرارد (األش َّعة حتت احلمراء) للتصويرسمى .Lux
الليلي :وتُقاس مبا يُ َّ

 مراعاة مسافة التصوير باملتر (.)Mكاميرات املراقبة الذكية:

هناك تقنيات متقدِّمة ومتط ِّورة يف عالم كاميرات
الفيديو املختلفة ،ولكنَّنا سنتط َّرق لكاميرات الفيديو
الرقمية الذكية ،Smart digital video camera
التي تُستخدم للمراقبة.
جميعنا يعرف كاميرات الفيديو العادية املعروفة بـ
 ،CCTV Cameraوالتي تُستخدم فقط لتسجيل
األحداث وللمراقبة يف معظم املنشآت احلكومية
واخلاصة.
َّ
تنتشر كاميرات املراقبة يف أماكن و َمرافق عديدة
ملنع اجلرائم ،ولكن تبقى احلاجة قائمة إلى العنصر
البشري الذي يقوم بتحليل معطيات أشرطة املراقبة،
أن إيجاد كاميرات املراقبة الذكية سيُتيح
غير َّ
َّ
املوظفني ملتابعتها،
فح ْسب من
تخصيص عدد قليل َ
كما سيسمح بتوسيع استعمالها يف الـ َمرافق العامة.
الكاميرا الذكية لها محاسن كثيرة ،ومن أه ِّمها
عدم استهالك طاقة كبيرة كما هي احلال بالنسبة
لكاميرات الـ ،CCTV Cameraإذ إنها ال تعمل إ َّال
عند وجود شخص أو حركة أو صوت .ويوجد فيها

احلساسات ذات التطبيقات املختلفة ،فهناك
عدد من
َّ
ص ِّممت لكشف حركة
حساسات تعتمد على األش َّعةُ ،
َّ
األجسام ،ومِ ن ثَ َّم تبدأ الكاميرا يف التح ُّرك جتاه
الهدف والتركيز عليه ومتابعته ،وعند ابتعاد الهدف
عن نطاق الكاميرا فإنها ت ِ
ُرسل إشارة إلى الكاميرات
املجاورة ملتابعة اجلسم املتح ِّرك وحتديد مكانه .وهذا
النوع من الشبكات يُدعى شبكات الكاميرات الذكية
(.)Smart Camera Networks
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َّ ٌ
مكافحة التزوير ..مهمة تتكامل فيها الجهود

حددت اململكة العربية السعودية عقوبة ال ُـمدان بجرمية التزوير بسجن يصل
يف عام 1435هـ (2014م) َّ
إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ماليني ريال.
مهمة وكبيرة يف مكافحة التزوير ،إذ إنَّ يف حتديد وإعالن العقوبات
وقد كان إعالن عقوبة املز ِّورين خطوة َّ
املتر ِّتبة على جرائم التزوير َر ْدع ًا للمجرمني وذوي النفوس الضعيفة من ارتكاب تلك اجلرائم.
ولكن على الرغم من مرور أعوام على إعالن عقوبة املز ِّور جند أنَّ جرائم التزوير واألضرار املتر ِّتبة عليه ال
أسبوع إ َّال وجتد خبر ًا
مير
ٌ
تزال منتشرة بشكل كبير ،وال يزال املجرمون يط ِّورون أساليبهم يف التزوير ،فال ُّ
املعامالت
صحفي ًا عن اكتشاف عملية تزوير ،كتزوير مس َتنَدات أو وثائق حكومية كاإلقامات ،أو تزوير
َ
اخلاصة ،أو تزوير وتقليد بضاعة مستو َردة ،أو تزوير بضاعة
واملؤسسات
الرسمية ،أو أوراق الشركات
َّ
َّ
مح ِّلية كاألشمغة أو األدوية ،أو حتى تزوير عبوات املياه!
وقت مضى ،فاملز ِّور لم يعد
تقدم التقنية يف عصرنا هذا ،أصبحت عملية تزوير مس َتنَد أسهل من ِّ
فمع ُّ
أي ٍ
يحتاج إلى خبرة يدوية للتزوير ،فالطابعات واملاسحات الضوئية والبرامج اإللكترونية أصبحت عالية
ِّ
ومتوفرة بأسعار يف ُمتنا َول اجلميع.
التقنية وشديدة الوضوح
العدد ()٩٣
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نحو وثائق محم َّية من التزوير:
والسمات حماية الوثيقة يجب أن تشمل جميع مك ِّوناتها بدون
تُ َعد الوثيقة آمِ نَة إذا اكتملت فيها الصفات
ِّ
األمنية املطلوبة ملنع التزوير ،لكن -مع األسف -ليس استثناء ،ومن ذلك:
ضد التزوير بشكل كامل،
هناك وثيقة آمِ نة
ومحصنة َّ
َّ
أي وثيقة  -1التصميم ،الذي أصبح من خطوط الدفاع األولى
السمات األمنية من د َّقة يف ِّ
فمهما بلغت ِّ
فإن املز ِّورين سيجدون وسيلة الختراقها وتقليدها التي متنع التزوير أو التقليد ،وقد شملت بعض
َّ
أو تغييرها ،لذلك فهناك ِسباق دائم بني فري َق ْي التصاميم اآلن ما ينُ ْوف على عشرين ِس َمة أمنية.
َ
رئيسي ْي فيما يتعلَّق بإخراج وثيقة آمِ نة ،من جهة  -2الطباعة ،إذ هناك عشرات الطرق الطباعية التي
َّ
جتد َمن يُطلَق عليهم أهل الوثيقة ،وهم ُكثُر وأهمهم ميكن تنفيذها يف وثيقة واحدة.
ُّ
اجلهة صاحبة الوثيقة والفِ رق املعنية بإخراجها ،من  -3املا َّدة التي تُخ َرج الوثيقة بها :هل هي ما َّدة ورقية
ُّ
َ
مخترعني ومص ِّممني وشركات جتارية أمنية ضخمة أم بالستيكية ،وتختلف تركيبة تلك املا َّدة باختالف
ومن ِّفذين كالذين يقومون بالطباعة واملخرجني ورجال احلاجة أو االستعمال املطلوب منها ،وتزداد َخلْطتها
تعقيداً كلَّما زادت أه ِّمية الوثيقة ،فنرى مث ً
أن ورقة
ال َّ
املتخصصني.....إلخ ،ومن اجلهة األخرى جتد
األمن
ِّ
بعضها
املجرمني املز ِّورين والعابثني بالوثائق املهمة سواء كانت النقد حتتوي على سمات أمنية كثيرة جداً ُ
ً
َّ
َ
اآلخر يحتاج إلى
وبعضها مخفي وبعضها
ظاهر
ُ
حكومية أو جتارية أو غيرها.
أجهزة مختلفة الكتشافه (كالعالمة املائية التي لها
عدة أشكال ومستويات ،والشعيرات املل َّونة الظاهرة
َّ
وإلنتاج وثيقة على درجة عالية من األمنية ،يجب أن
واملخف َّية) لدرجةِ أنه يص ُعب حص ُرها ،وهناك
تتضافر جميع جهود املشتركني يف إخراجها والـ ُمسهِ مني
السمات األمنية التي ال يص ُّح ذِ ْك ُرها
يف ذلك ولو بشكل غير مباشر ،ومن دون هذا التعاون أيضاً بعض ِّ
ُ
أو التصريح عنها ،وتبقى معرفتُها ِح ْكراً على اجلهة
وتضا ُفر اجلهود ستفتقد الوثيقة أَمن َّيتها لدرجة مع َّينة
أن وثائق
املصنِّعة أو اجلهة صاحبة الوثيقة ،يف حني َّ
أو ستكون ضعيفة وميكن اختراقها بوسائل شتَّى.
أخرى هي أق ُّل قيم ًة من الناحية األمنية ال حتتوي إ َّال
السمات.
على عدد أقل من هذه ِّ
عناصر حماية الوثيقة:

محاربة
ومكافحة
التزوير
واجب ديني
ووطني
وأخالقي
كبير.
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 -4األحبار املستع َملة يف الطباعة ومدى صعوبة
تنفيذها ،لذا يُعتَبَر أحياناً فن َخلْط األلوان من
املهمة والرئيسية ،ولقد أ َّد ْت األحبار اجلديدة
األمور َّ
دوراً مهماً يف مكافحة التزوير ،وهناك أنواع من
صر لها والتي ميكن أن
األحبار األمنية التي ال َح ْ
ً
تؤ ِّدي دوراً حيوياً يف َمنْع التزوير أو جعله صعبا أو
مستحي ً
ال.
وليس بالضرورة أن تلجأ اجلهة صاحبة الوثيقة إلى
املفرطة ،وإمنا ميكن
السمات األمنية ذات القيمة
ِ
ِّ
االكتفاء ب ِِسمات بسيطة وقوية.
السمات
وحت ُكم موضو َع الزيادة أو النقصان يف َو ْ
ضع ِّ
عدة ،أه ُّمها:
األمنية يف الوثيقة أمو ٌر َّ
 القيمة الذاتية للوثيقة ،كالنقود. القيمة األمنية والذاتية للوثيقة ،كجواز السفروأكثر الوثائق احلكومية التي لها تأثير مباشر أو
غير مباشر على أمن الدولة ،وكذلك التي ميكن يف
املتاجرة بها ،وهي ذات
حال تزويرها أو تقليدها
َ
قيمة عالية يف سوق اإلرهاب أو التستُّر.

وللمساعدة يف َمنْع التزوير أو التقليد يجب تعا ُون
َ
والد ْور األهم تؤ ِّديه
جميع العاملني يف إخراج الوثيقةَّ ،
اجلهة املسؤولة مسؤولية مباشرة عن إخراج أو طباعة
الوثيقة ،إذ يجب أن يكون العاملون بها على دراية
العدد ()٩٣
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كبيرة ِّ
واطالع واسع على جميع التط ُّورات التي حت ُدث
يف مجال الطباعة ،إلى درجة أنه يقع على عاتقها ليس
السمات األمنية كافة بل اختيار األفضل
فقط معرفة ِّ
منها ومحاولة احلصول عليها من مصادرها املختلفة.
ويجب أن نعلم أنه ليس هناك حل جذري واحد جلميع
أنواع التزوير ،وإمنا لك ِّل حالة ٌّ
خاص بها ،وتختلف
حل
ٌّ
احللول باختالف املشكالت.
املؤسسات والشركات الوطنية العاملة يف مجال
َد ْور
َّ
مكافحة التزوير:
املؤسسات والشركات الوطنية
أن
يجب التنويه إلى َّ
َّ
العاملة يف هذا املجال يجب أن تُراعي النقاط اآلتية:
 -1أن تكون ذات ِّ
اطالع كبير على أحدث التقنيات
والتط ُّورات يف مجال الطباعة بشكل عام ،والطباعة
األمنية بشكل خاص.
 -2أن تقدِّم املنتَجات احلديثة ذات اجلودة العالية
جداً واحلاصلة على شهادات عاملية من منشآت
متخصصة بهذا املجال.
عاملية
ِّ
 -3أن يكون الهدف األهم واألساسي لهذه املنشآت
هو مكافحة التزوير بالدرجة األولى ومِ ن ثَ َّم الربح
املادي بالدرجة الثانية ،فإ ْن ُعكِ َس ْت هذه املعادلة
وأصبح هدف تلك املنشآت الرئيسي هو التر ُّبح
املا ِّدي فقط فستتخلَّى شيئاً فشيئاً عن جودة

والسمات األمنية
املنتَجات أو املطبوعات واملستَنَدات ِّ
التي حتتويها؛ بسبب تقليل تكاليف تصنيعها لتحقيق
أكبر نسبة من الربح املا ِّدي ،وهذا من احمل َّرمات
ُقدم منتَجات ضعيفة تقنياً
الوطنية والذاتية ،أن ت َّ
ويس ُهل تزوي ُرها على أنها منتَجات عاملية حديثة
متنع التزوير ،بهدف حتقيق ما ِّدي بحت.
 -4العمل سوياً مع حكومتنا الرشيدة واجلهات
واحلس
املعن َّية على َرفْع مستوى الوعي الفكري
ِّ
الوطني حول املشكالت الناجمة عن التزوير،
وحتذير املجتمع من مخاطره الكبيرة جداً ،فعلى
سبيل املثال ال احلصر :تزوير وثائق أو مستَنَدات
حكومية يؤ ِّدي إلى مخاطر أمنية كبيرة وإلى ضياع
حقوق الدولة واألفراد املا ِّدية واملعنوية .ومثال َ
آخر:
تزوير أو تقليد ُمنتَج جتاري استهالكي -كقارورة
مياه مع َّبأة -يؤ ِّدي ليس فقط للخسارة املا ِّدية الهائلة
لل ُمنتِج وإمنا يؤ ِّدي أيضاً إلى مشكالت صحية
كبيرة ألفراد املجتمع ،ومن ثَ َّم مزيد من املشكالت
واملسؤوليات التي تُضاف على عاتق الدولة.
أن جرمية التزوير خطيرة جداً وال
من هنا يتَّضح َّ
صر ألشكالها ،وهي تقوم باستنزاف أموال الدولة
َح ْ
وأن محاربة ومكافحة
بشكل مباشر أو غير مباشرَّ ،
التزوير واجب ديني ووطني وأخالقي كبير.

وهنا تب ُرز احلاجة إلى إنشاء مطبعة أمنية وطنية
خاصة تعمل على تدريب الكوادر الوطنية يف مجال
َّ
خاصة
الطباعة األمنية ،وتطوير ِسمات أمنية سعودية
َّ
وجديدة ،وضمان طباعة املستَنَدات امله َّمة محلياً ،ومن
ثَ َّم نَقْل التقنيات العاملية يف مجال الطباعة األمنية من
املنشآت والشركات الكبرى الرائدة يف هذا املجال إلى
وطننا احلبيب.
إلى مزيد من احلذر..
بعض اجلهات احلكومية أو اخلاصة لم تتح َّرك بشكل
ف َّعال ملكافحة التزوير ،وهنا ندعو هذه اجلهات إلى
سرعة ا ِّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمني أو تقويةِ أمن َّيةِ
ضد التزوير ،وهذه خطوة سهلة
مستَنَداتها وأوراقها َّ
وغير ُمكلِفة وميكن العمل عليها وتطبيقها بشكل سريع
وبجودة عالية.
اخلاصة إلى َد ْعم منتَجاتها
وأيضاً ندعو املنشآت
َّ
بالسمات األمنية للحفاظ عليها و َمنْع تقليدها أو
ِّ
تزويرها ،وعدم االستخفاف بقدرة ضعيفي النفوس
واملز ِّورين على تقليد منتَجاتها والعبث بها ،ومن ثَ َّم
صحية
اإلضرار باملجتمع وحدوث مشكالت ما ِّدية أو ِّ
كبيرة.

ِّ
لكل حالة
ٌّ
تزوير ٌّ
حل خاص
بها ،فالحلول
تختلف
باختالف
المشكالت.
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صحتك

الغذاء ..حيث الداء والدواء
صحته ،بل واستمرار حياته ،فالغذاء
إنَّ التغذية السليمة شيء ضروري لنم ِّو اإلنسان واحلفاظ على َّ
والبد أن تكون املواد الغذائية التي يتناولها كل فرد آمنة ومتكاملة ومتن ِّوعة
مبنزلة الوقود الذي يح ِّر ُكنا،
َّ
ُّ
وتظل وصية الرسول الكرمي -ص َّلى
صحية.
وبكميات مالئمة بحيث ال
يتعرض اإلنسان إلى مشكالت ِّ
ِّ
َّ
ابن آدم
اهلل عليه وس َّلم -نبراس ًا حلياة صحية آمنة( :املعدة بيت َّ
الداء ِ
واحل ْم َية رأس الدواء) َ
و(ح ْس ُب ِ
ُل َق ْي َم ٌ
ات ُي ِق ْمنَ ُص ْل َبه).
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كان احلصول على الغذاء املناسب منذ بدء اخلليقة
من أهم العوامل التي دفعت اإلنسان إلى اخلروج
ضعه يف البيئة التي
من الكهوف ومحاولة حتسني َو ْ
يعيش فيها ،واليزال احلصول على الغذاء -على
الرغم من التق ُّدم العلمي يف الوقت احلاضر -من
ُواجه عاملاً يزداد عدد س َّكانُه
أهم املشكالت التي ت ِ
بسرعة غير معقولة.

حتى ِ
آخر القرن التاسع عشر كان ح ُّل مشكلة التغذية
يك ُمن يف تزويد ك ِّل ٍ
فرد بك ِّمية كافية من البروتينات
وال ُّدهون والس َّكريات ،وكان اخلوف من أن تصبح
ك ِّمية الطعام غير كافية إلطعام ماليني األفواه؛ إال
الصحة يف القرن احلالي ويف مختلف
أن اخلطر على
َّ
َّ
أرجاء العالم أصبح ال يك ُمن يف توفير الغذاء الكايف
الصحية ،مبعنى أنه
ب َق ْدر ما يك ُمن يف التغذية غير
ِّ
أصبح احلصول على الغذاء املناسب وبالسعر املناسب
ويف الوقت املناسب من أهم عوامل التمتُّع باحلياة
مهمة ِحفْظ الغذاء يف هذا
السليمة ،وقد أصبحت َّ
العصر ضرور ًة لدعم املدد الغذائي ،وأصبح من
الضروري معرفة تأثير املواد املضافة إلى األغذية
أثناء عمليات احلفظ لتُقاوِ م عوامل الفساد احليوية
والكيميائية لضمان صالحية املا َّدة الغذائية بدون

تَلَف ،سواء باحلِ فْظ املؤ َّقت أو الدائم ،ولذلك يسود
القلق عند أغلبية الناس ويسود االرتباك حول املواد
إن البيانات التوضيحية
املستَخْ َدمة لتلك األغراض ،إذ َّ
على أغلفة املواد الغذائية وعبواتها -فيما عدا تلك
اخلاصة بامللح والس َّكر والدقيق -قد حتتوي على
َّ
كلمات طويلة معقَّدة ،وما هي إ َّال أسماء غريبة غير
مألوفة ملوا َّد كيميائية مختلفة ،سواء أكانت مواد
حافظة أُضيفت للمنتَجات الغذائية أثناء العمليات
التصنيعية ،أم مر َّكبات أخرى تختلف فعاليتها
باختالفها وباختالف تركيزاتها املتباينة.
تهدد الغذاء:
أخطار ِّ
 املواد احلافظة:هي ذات تأثير ضار بالنسبة لألحياء الدقيقة (البكتريا
والفطريات واخلمائر) حيث متنع نشاطها وتكاثُرها؛
أن لها تأثيراً حافظاً بالنسبة للما َّدة الغذائية،
مبعنى َّ
ومِ ن أه ِّم املواد احلافظة الطبيعية :الس َّكر وامللح
واألحماض العضوية (مثل حمض اخللِّيك وحمض
الالكتيك) والتوابل وزيوتها وثاني أكسيد الكربون
الذي يُستخدم كعامل مساعد يف حفظ املياه الغازية،
وهذه املواد ميكن إضافتها إلى الغذاء بأي تركيز يتَّفق
مع ذوق املستهلِك وطبيعة املواد احملفوظة.

َّ
البد أن تكون
المواد
الغذائية
التي
يتناولها كل
فرد آمنة
ومتكاملة
ِّ
ومتنوعة
ِّ
وبكميات
مالئمة بحيث
َّ
ال يتعرض
اإلنسان إلى
مشكالت
ِّ
صحية.
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 املشروبات الغازية:أشارت دراسة جديدة نُشرت يف املجلة العلمية
أن املادة الكيميائية caramel
َّ ،PLOS ONE
 coloringالتي تدخُ ل يف صناعة املشروبات
ِ
مسرطنة ،ترفع بدورها
الغازية مثل الكوال ،تُنْتِج موا َّد
خطر اإلصابة بالسرطان ،لتُصيب شخصاً إضافياً
ممن يتناولون هذه املشروبات.
لك ِّل  100.000شخص َّ
تلوث الغذاء:
 ُّص َدران لتل ُّوث الغذاء :البيئة الطبيعية واإلنسان.
ثمة َم ْ
َّ

يتل َّوث الغذاء يف البيئة الطبيعية نتيجة استخدام
املبيدات احلشرية واألسمدة الكيميائية يف الزراعة،
مبعدالت
وتتجمع هذه املواد يف احملصوالت الزراعية
َّ
َّ
قد تكون ضا َّرة لإلنسان والكائنات األخرى؛ وذلك
السالمة وفترة األمان
بسبب عدم التق ُّيد بإرشادات َّ
أثناء استخدامها ،والتي تض َمن انخفاض نسبة تلك
معدالت مقبولة.
املواد السا َّمة يف األغذية إلى َّ

ومن مصادر تل ُّوث الغذاء األخرى يف البيئة الطبيعية:
الهواء ومياه الري ،فاملل ِّوثات التي يحملها الهواء
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قد تصل إلى النبات مباشر ًة أو عن طريق األمطار
والتربة ،كما حتمل مياه الري املل َّوثة باملل ِّوثات الكيميائية
واجلرثومية املختلفة التل ُّوثَ إلى التربة والنبات.
ويش ِّكل اإلنسان مصدراً لتل ُّوث املواد الغذائية
إن بعض املتعاملني مع تلك
أثناء تعا ُمله معها ،إذ َّ
املواد الغذائية يكونون حاملني جلراثيم األمراض
كالتيفوئيد واحل َّمى املالطية والكوليرا وغيرها ،دون
أن تظهر أعراض املرض عليهم ،وتنتقل تلك األمراض
شخص َ
آلخر عن طريق األغذية؛ وذلك نتيجة
من
ٍ
وسبُل الوقاية الضرورية أثناء
االفتقار إلى النظافة ُ
التعا ُمل مع األغذية.
تلوث الغذاء:
عوامل ُّ

 سوء تصنيع الغذاء :من خالل إضافة املوادالضا َّرة (املل ِّونات ،احلافظات ،املن ِّكهات ،احمللِّيات،
مضا َّدات األكسدة ..إلخ) ،أو التل ُّوث من العبوة أو
الغالف .وقد يتل َّوث الغذاء أثناء املعاجلة احليوية
واحلرارية للغذاء ،أو بتحلُّل الزيوت باحلرارة .وتتل َّوث
املأكوالت املعلَّبة نتيجة املواد املستَخ َدمة حلفظها
كال َّرصاص والزرنيخ والزِّئبق والكوبالت ،إضاف ًة إلى

ٌ
أن معظم تلك املواد تؤ ِّدي
مل ِّوثات أخرى.
ومعروف َّ
دوراً مهماً يف التس ُّبب بأمراض السرطان.
 التل ُّوث نتيجة ِحفْظ املواد الغذائية يف أكياس أو ُعلَببالستيكية ،خاص ًة املتد ِّنية يف مواصفات التصنيع.
 التل ُّوث باجلراثيم وامليكروبات املوجودة يف الهواءوالغبار أو التي تنقلها احلشرات الضا َّرة.

 التل ُّوث باألسمدة الكيميائية واملبيدات احلشريةوالهرمونات التي تُضاف إلى النباتات.
 التل ُّوث بنواجت احتراق الفحم واملشتقَّات النفطيةالتي تل ِّوث الهواء وبدوره يل ِّوث الغذاء.

 التل ُّوث الناجم عن املواد املش َّعة واملواد النووية ،وهوأخطر أنواع التل ُّوث.

حتذيرات َّ
الصحة العاملية:
منظمة
َّ
حذرت َّ
َّ
الصحة العاملية يف ِ
أن
منظمة
آخر تقرير لها من َّ
َّ
تنا ُول الطعام املل َّوث باجلراثيم يؤ ِّدي إلى إصابة أكثر
من نصف مليار شخص
باألمراض سنوياً.
وب َّينت أنه

ميكن أن حتتوي األطعمة غير اآلمِ نة على أنواع عديدة
من البكتريا الضا َّرة والفيروسات والطفيليات واملواد
الكيميائية ،وميكن لهذه األطعمة أ ْن تس ِّبب  ٢٠٠مشكلة
صحية ،بدءاً من اإلسهال وحتى السرطان ،وتشمل
األمثلة على هذه األطعمة :اللحوم غير املطه َّوة جيداً،
والفاكهة واخلضراوات املل َّوثة بالبُراز ،والـ َمحار
الذي يحتوي على سموم بحرية.
أن التغ ُّيرات يف إنتاج األغذية
وأ َّكدت َّ
ً
أن هناك مزيدا من ال ُف َرص
يعني َّ
ِ
لوجود آفات ُمض َّرة أو مواد
كيميائية يف الوجبات.
َّ
الصحة العاملية
منظمة
لكن
َّ
َّ
إن التحقيق يف ِّ
تفشي
قالت َّ
هذه األمراض أصبح مي ِّثل
إن أطباق
صعوبة متزايدة؛ إذ َّ
فردية من الغذاء حتتوي -يف
الغالب -على مك ِّونات من
دول عديدة.
ويف أ َّول تقرير َّ
الصحة
ملنظمة
َّ
العاملية حول هذه القضية ،قالت
َّ
إن كثيراً من
املديرة العامة
للمنظمةَّ :
األغذية -الطبيعية منها والصناعية-
تتح َّول سريعاً إلى حالة طوارئ عاملية ،إذ
إن إنتاج الغذاء أصبح يُعالَج صناعياً ،وجتارتُه
َّ
وتوزي ُعه أصبحا عامل َّي ْي.

الخطر على
َّ
الصحة
في القرن
الحالي
وفي
مختلف أرجاء
العالم أصبح
ُ
ال يكمن في
الغذاء
توفير
َ ْ
الكافي بقدر
ُ
ما يكمن
في التغذية
ِّ
غير الصحية.
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وأضافت :هذه التغييرات تو ِّفر ُف َرصاً عديدة لتل ُّوث
الغذاء بالبكتريا املض َّرة والفيروسات والطفيليات أو
املواد الكيميائية.
الصحي املتوازن:
الغذاء
ِّ
تتضمن مجموعة األطعمة يف نظامك الغذائي
يجب أن
َّ
ما يلي:
 كثيراً من الفاكهة واخلضراوات. ك ِّمية وافرة من اخلبز واألرز والبطاطا واملعكرونةوغيرها من النشويات (من األفضل اختيار األصناف
املصنوعة من احلبوب الكاملة).
 -ك ِّمية قليلة من احلليب ومشتقَّاته.

 كمية قليلة من اللحوم واألسماك والبيض وغيرهامن مصادر البروتينات من غير مشتقَّات احلليب.
 ك ِّمية قليلة من األطعمة الغن َّية بال ُّدهون والس َّكر.صحية لتناول الطعام:
 10نصائح ِّ

 تنا ُول الوجبات الغن َّية بالنشويات؛ فهي متنحكالطاقة والنشاط.
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 تنا ُول كثير من الفاكهة واخلضراوات يومياً؛ أي ما الصص من الفاكهة واخلضراوات املتن ِّوعة
يق ُّل عن ِ ٥ح َ
يف اليوم.
 تنا ُول مزيد من األسماك ،ما ال يق ُّل عن حصت َْيحصة من األسماك
من السمك أسبوعياً ،مبا يف ذلك َّ
الغنية بالزيوت مثل سمك املاكريل أو السردين.
 -التخفيف مِ ن تنا ُول ال ُّدهون املشبَعة والس َّكر.

تتعدى  ٦غ يومياً
 تنا ُول ك ِّميات أق ّل من امللح ،الَّ
للبالغني.
 -ممارسة الرياضة.

 احملا َفظة على وزن صحي. -جتنُّب التدخني.

 ُش ْرب كثير من املاء ،نحو  ٦إلى  ٨أكواب من املاء (أوغيره من السوائل) يومياً.
 عدم إهمال وجبة اإلفطار ،فتنا ُول اإلفطار بشكلمنتظم مينحك الطاقة التي حتتاجها خالل النهار.
 عدم تنا ُول منتَجات (دايت) دون استشارة أخصائيةالتغذية.
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في ظالل اإليمان

سورة وتفسير

{ َو َّ
اها} أي :نورها ،ونَفْعها الصادر منها.
الش ْم ِس َو ُ
ض َح َ

َالها} أي :تَ ِب َعها يف املنازل والنور.
{ َوالْ َق َم ِر ِإ َذا ت َ
الها} أي :جلَّى ما على َو ْجه األرض
{ َوال َّن َهارِ ِإ َذا َج َ
وأَ ْو َ
ض َحهُ.
اها} أي :يغشى َو ْج َه األرض ،فيكون
{ َواللَّيْلِ ِإ َذا يَغ َْش َ
ما عليها ُمظل ًما.

فتعا ُقب الظلمة والضياء ،والشمس والقمر ،على
قيام ملصالح
هذا العالم،
بانتظام وإتقان ،مبا فيه من ٍ
ٍ
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أن اهلل تعالى بك ِّل شيءٍ عليم،
العباد ،أكبر دليل على َّ
وعلى ك ِّل شيءٍ قدير ،وأنه املعبود وحده ،الذي كلُّ
ٍ
معبود سواه باطل.
أن (ما) موصولة ،فيكون
َاها} يُحتَ َمل َّ
الس َماءِ َو َما بَن َ
{ َو َّ
اإلقسام بالسماء وبانيها الذي هو اهلل تبارك وتعالى،
ويُحتَ َمل أنها مصدرية ،فيكون اإلقسام بالسماء
وبنيانها ،الذي هو غاية ما يكون من اإلحكام واإلتقان
ض َو َما
واإلحسان ،ونحو ذلك قوله تعالىَ { :واأل ْر ِ
ٍ
حينئذ من
ووسعها ،فتم َّك َن اخلل ُق
َط َح َ
اها} أيَ :م َّدها َّ

االنتفاع بها بجميع وجوه االنتفاع.

نفس سائر املخلوقات
اها} يُحتَ َمل َّ
{ َونَف ٍْس َو َما َس َّو َ
أن املراد ُ
أن املراد هو
احليوانية ،كما يؤ ِّيد هذا العمو ُم ،ويُحتَ َمل َّ
اإلقسام بنَفْس اإلنسان املكلَّف ،بدليل ما يأتي بعده.
وعلى ٍّ
كل ،فالنفس آية كبيرة من آيات اهلل التي هي
جديرةٌ باإلقسام بها ،فإنها يف غاية اللُّ ْطف واخلفَّة،
سريعة التنقُّل واحلركة والتغ ُّير والتأثُّر واالنفعاالت
واحلب،
صد،
ّ
النفسية ،من اله ِّم ،واإلرادة ،وال َق ْ
والبُغْض ،وهي التي لوالها لكان البدن مج َّرد متثال
ال فائدة فيه ،وتسويتُها على هذا الوجه آي ٌة من آيات
اهلل العظيمة.
فبإلهام الفجورِ ت َِض ُّل،
اها}
{ َف َألْ َه َم َها ُف ُجو َر َها َوتَ ْق َو َ
ِ
وبإلهام التقوى تهتدي ،واهلل -سبحانه وتعالى -يُ ِض ُّل
ِ
َمن يشاء ويهدي َم ْن يشاء.
نفس ُه من الذنوب،
{ َق ْد أَ ْفل َ َح َم ْن َز َّك َ
اها} أي :ط َّهر َ
ونقَّاها من العيوب ،ور َّقاها بطاعة اهلل ،وع َّ
الها بالعلم
النافع والعمل الصالح.
نفس ُه الكرمية ،التي
اب َم ْن َد َّس َ
{ َو َق ْد َخ َ
اها} أي :أخفى َ
ال تستحقُّ َق ْمعها وإخفاءها ،بالتدنُّس بالرذائل ،والدن ِّو

من العيوب ،واالقتراف للذنوب ،وتَ ْرك ما يك ِّملها
ويدسيها.
وين ِّميها ،واستعمال ما يشينها
ِّ
{ َك َّذبَ ْت ثَ ُمو ُد ب َ
اها} أي :بسبب طغيانها وتر ُّفعها
ِط ْغ َو َ
عن احلق ،وعت ِّوها على ُر ُسل اهلل.
اها} أي :أشقى القبيلة ،وهو (قدار بن
{ ِإذِ انْ َب َعثَ أَ ْش َق َ
سالف) ،ل َعقْر الناقة (التي سيأتي ذِ ك ُرها -حني اتفقوا
على ذلك ،وأمروه فائتَ َم َر لهم.
{ َف َقا َل لَ ُه ْم َر ُسو ُل َّ ِ
الل} صالح -عليه السالم -مح ِّذ ًرا:
{نَا َق َة َّ ِ
اها} أي :احذروا َعقْر ناقة اهلل ،التي
الل َو ُس ْقيَ َ
جعلها لكم آي ًة عظيمة ،وال تُقابِلوا نعمة اهلل عليكم
َّ
فكذبوا
(سقْي لبنها) بأ ْن تعقروهاَ { ،ف َك َّذبُوهُ} أي:
َ
ً
َ
وها َف َد ْم َد َم َعليْهِ ْم َربُّ ُه ْم ِب َذنْبِهِ ْم}
نب َّيهم صاحلاَ { ،ف َع َق ُر َ
وعمهم بعقابه ،وأرسل عليهم الصيحة
أي :د َّمر عليهم َّ
مِ ن فوقهم ،والرجفة مِ ن حتتهم ،فأصبحوا جاثمني
اها}
على ُر َكبِهم ،ال جتد منهم داع ًيا وال مجي ًباَ { .ف َس َّو َ
عليهم ،أي :س َّوى بينهم بالعقوبة.
{ َوال يَ َخ ُ
اها} أي :تَ ِب َعتَها .وكيف يخاف َمن هو
اف ُع ْقبَ َ
َ
قاهر ،ال يخ ُرج عن ق ْهره وتص ُّرفه مخلوق ،احلكيم يف
ك ِّل ما قضاه وشَرَعَه؟!
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في ظالل اإليمان

ٌ
َّ
كنوز من محراب النبوة
قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم:-
 « َم ْن َقا َل ال ِإلَ َه إِال اهلل َو ْح َدهُ ال َش ِر َيك لَهُ ،لَ ُه ْالُل ْ ُك،
َولَ ُه ْ َ
ال ْم ُدَ ،و ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َقدِ ي ٌرِ ،ف يَ ْو ٍم مِ ائَ َة
ابَ ،و ُك ِت َب ْت لَ ُه مِ ائَ ُة َح َسن ٍَة،
َم َّرةٍ َ ،كانَ ْت لَ ُه َع ْد َل َع ْش ِر رِ َق ٍ
َو ُم ِحيَ ْت َعنْ ُه مِ ائَ ُة َس ِّيئَ ٍةَ ،و َكانَ ْت لَ ُه ِح ْرزًا مِ ْن َّ
الشيْ َطانِ
يَ ْو َم ُه َذل َ
ي ِس َيَ ،ولَ ْم يَ ْأ ِت أَ َح ٌد ِب َأف َ
ما َجا َء
ْض َل ِ َّ
ِك َحتَّى ُ ْ
ِبهِ إِال أَ َح ٌد َعمِ َل أَ ْكثَ َر مِ ْن َذل َ
ِك».
ِح ْمدِ ِه ُغ ِر َس ْت لَ ُه
يم َوب َ
 « َم ْن َقا َل ُسبْ َحا َن اهلل الْ َع ِظ ِنَخْ ل َ ٌة ِف ْ َ
النَّةِ ».
بح ْمدِ ِه مِ ائَ َة َم َّرةٍ ُح َّط ْت
 « َم ْن َقا َل ُسبْ َحا َن اهلل َو ََخ َطايَاهُ َو ِإ ْن َكانَ ْت مِ ثْ َل َزبَدِ الْ َب ْح ِر ،ولَ ْم يَ ْأ ِت أَ َح ٌد يَ ْو َم
الْقِ يَا َمةِ ِب َأف َ
ما َجا َء ِبهِ إِال أَ َح ٌد َقا َل مِ ثْ َل َما َقا َل
ْض َل ِ َّ
أَ ْو زَا َد».

 « َك ِل َمتَانِ َخفِ ي َفتَانِ َعلَى اللِّ َسانِ ثَقِ يلَتَانِ ِف املِيزَانِبح ْمدِ ه ُسبْ َحا َن
َحبِي َبتَانِ ِإلَى ال َّر ْح َمنِ ُ :سبْ َحا َن اهلل َو َ
يم».
اهلل الْ َع ِظ ِ
 « َم ْن سبح َّالل يف ُدبُ ِر ُك ِّل صالةٍ ثَال ًثا وثَالثنيََ ،وحمِ َد
َ َّ َ
َّ
َّ
الل ثَال ًثا وثَالثني ،و َك َّب َر الل ثَال ًثا َوثَالثنيَ ،وقال َتا َم
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َّ
وح َده ال َش َ
ريك لهُ ،لَ ُه الـ ُمل ْ ُك َولَ ُه
الـمِ ئَةِ  :ال إل َه إ َّال الل ْ
رت َ
خطاياهُ َوإ ْن
احل ْمد ،و ُهو َعلَى ُك ِّل َشيءٍ َقدِ ي ٌرُ ،غفِ ْ
َكانَ ْت مِ ثْ َل زَبدِ الْ َب ْح َر».
ص َع ِب بْنِ َس ْع ٍد بن أبي وقاصَ ،ح َّدثَنِي أَبِي
 َع ْن ُم ُْ
َقا َلُ :كنَّا ِعنْ َد َر ُسولِ ا ِ
صلَّى اهلل َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ ،ف َقا َل:
هلل َ
«أَيَ ْع ِج ُز أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْك ِس َب ُك َّل يَ ْو ٍم أَلْ َف َح َسن ٍَة؟»َ ،ف َس َألَ ُه
َسا ِئ ٌل مِ ْن ُجل َ َسائِهِ َ :كيْ َف يَ ْك ِس ُب أَ َح ُدنَا أَلْ َف َح َسن ٍَة؟
ِيح ٍةَ ،فيُ ْكت َُب لَ ُه أَلْ ُ
ف َح َسن ٍَة ،أَ ْو
َقا َل« :يُ َس ِّب ُح مِ ائَ َة ت َْسب َ
يُ َح ُّط َعنْ ُه أَلْ ُ
ف َخ ِطيئَ ٍة».

صلَّى َع ْن ُج َويْ ِريَ َة -رضي اهلل عنها :-أَ َّن ال َّنب َِّي َصلَّى
اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ -خ َر َج مِ ْن ِعنْدِ َها بُ ْك َر ًة ِح َ
ني َ
ض َحى،
الصبْ َحَ ،و ِه َي ِف َم ْس ِجدِ َها ،ثُ َّم َر َج َع بَ ْع َد أَ ْن أَ ْ
ُّ
ِس ٌةَ ،ف َقا َلَ « :ما زِ لْ ِت َعلَى ْ َ
الالِ ا َّلتِي َفا َر ْقت ُِك
ل
ا
ج
ي
َو ِه َ َ َ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم-َعلَيْ َها؟» َقالَ ْت :نَ َع ْمَ ،قا َل ال َّنب ُِّي َ
« :لَ َق ْد ُقل ْ ُت بَ ْع َد ِك أَ ْربَ َع َك ِل َم ٍ
ات ،ثَ َلثَ َم َّر ٍات ،لَ ْو ُوزِ نَ ْت
با ُقل ْ ِت ُمنْ ُذ اليَ ْو ِم لَ َو َزنَتْ ُه َّنُ :سبْ َحا َن ا ِ
ِح ْمدِ هِ،
ِ َ
هلل َوب َ
َع َد َد َخلْقِ هِ َورِ َ
ضا نَف ِْسهِ َوزِ نَ َة َع ْر ِشهِ َومِ َدا َد َك ِل َماتِهِ ».

هلل وال إله إال اهللُ
هلل واحلم ُد ِ
 «ألن أقو َل :سبحا َن ا ِالشمس».
طلعت عليه
مما
ْ
إلي َّ
واهللُ أكب ُرُّ ،
ُ
أحب َّ

من أنوار الحكمة
أيس ُر من صبرك
 صب ُر َك عن محارم اهلل َعلى عذابه.
يتمن
 من اتَّك َل على ُح ْسن اختيار اهلل له لمَّ
غير ما اختار اهلل له.
الصاحلني :إ ّني ألستحي من اهلل
 قال بعض ًَّ
علي.
أن يراني مشغوال عنه وهو ُمق ِب ٌل َّ

 قال احلسن البصري -رحمه اهلل :-ال يزالالعبد بخير ما َع ِل َم الذي يُ ِ
فسد عمله.
 قال اإلمام الشافعي -رحمه اهلل :-أرف ُعض ً
ال
الناس َق ْدراً َم ْن ال يرى َق ْدره ،وأكثرهم َف ْ
ضله.
َم ْن ال يرى َف ْ
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مع الذات

ُّ
ومضات في طريق التميز
حتد أكبر من حتسني ذاتك وتطويرها.
ليس هناك ٍّ

شخص َ
آخر.
أي
ٍ
نفسك وليس مع ِّ

تص َّر ْ
ف كما لو أنه من املستحيل أن تفشل.

النجاح يجذب النجاح ،ليس هناك مفر من هذا
رغبت يف َج ْذب
القانون الكوني العظيم ،لذلك ،إذا
َ
كنت
النجاح
فاحرص على حتقيق جزءٍ منه ،سوا ًء َ
ْ
عام ً
ال باألجر أو أميراً.

كنت تستطيع تخ ُّيل صورةٍ ما ،ميكنك أن
إذا
َ
كنت تستطيع أن حتلم ُيكِ نُك
جتعلها واقعاً ،وإذا
َ
حتقيق حلمك.
أصحاب األنفُس العظيمة دائماً ما يواجهون
مقاومة عنيفة من أصحاب العقول البسيطة.
صفة اإلجناز الناجح مك َّونة من أربعة ُمك ِّونات
َو ْ
فح ْسب :اختَ ْر مِ هنة ُت ُّبها ،امن َْحها أفضل ما
أساسية َ
لديك ،اغتنِم ال ُف َرص التي تلوح لك ،و ُك ْن أحد أفراد
الفريق.
الـ ُمنافسة احلقيقية دائماً ما تكون بني ما تقوم
أنت قادر على عمله ،إنك تقيس نفسك مع
بعمله وما َ

ِ
صاحب األشخاص الذين ميكن أن يجعلوك أفضل.
النِّضال من أجل التم ُّيز هو ما يحفزك.
مقياس الشخص العظيم حقاً هو االحترام الذي
يتعامل به مع َم ْن هم دونه.
ومتس ْك به.
أنت بار ٌع فيه،
تذ َّك ْر دوماً ما َ
َّ
َ
أنض ُج الثمار أعالها على الشجرة.
ال أحد يحتكر النجاح لنفسه ،فالنجاح ُم ٌ
لك ملن

يدفع الثمن.
إننا نصنع مصائرنا مبشيئة اهلل تعالى ،إننا نصبح
ما نفعله.
يجب أن تفعل ما تستطيع ألطول فترة تستطيع،
وعندما تصبح ال تستطيع افعل شيئاً َ
آخر تستطيع،
ميكنك أن تتو َّقف بعض الوقت ولكن ال تستسلم.
التدريب هو أفضل املعلِّمني.
شخص َ
آخر،
أي
ٍ
إنني ال أحاول األداء أفضل من ِّ
إنني فقط أحاول األداء أفضل من نفسي.
ابتعِ ْد عن األشخاص الذين يحاولون التقليل من
شأن طموحاتكِ ،
فصغار الشأن دائماً ما يفعلون ذلك،
أنت أيضاً
ولكن العظماء حقاً يجعلونك تشعر أنك َ
َّ
ميكن أن تصبح عظيماً.
لكي تُط ِّور سهولة إجناز العمل وثقتك يف نفسك،
يجب عليك أن تط ِّور قدراتك ،ثم تط ِّور مت ُّيزك يف
استخدام هذه القدرات.
مقدار الوقت الذي تقضيه يف التد ُّرب ليس هو
املهم بالضرورة ،املهم هو ما تبذله من جهد يف التد ُّرب.
لكي تنجح من الضروري أن تق َبل العالم كما هو،
وترتفع فوقه.
َ
تخش من التنازُل ع َّما هو ج ِّيد للحصول على
ال
ما هو رائع.

النجاح ليس إجنازاً ب َق ْدر ما هو قدرة مستم َّرة
على اإلجناز.
أفعال البشر هي أفضل تفسيرات ألفكارِ هم.
ليس هناك شخص عظيم يشكو مِ ْن نَقْص ال ُف َرص.

ُر َّبا لم يُعلِّق َ
علي ،ولكنَّني
اآلخرون آماالً عريض ًة َّ
كنت أعلِّق آماالً عريض ًة على نفسي.
ُ

أي شخص ويصنع
الشخص الذي ميكنه أن يكون َّ
أي شيء سوف يتع َّرض للنقد والذم وإساءة الفهم،
َّ
َ
هذا جزءٌ من ثمن ال َعظمة.

استراحة العدد

َ ْ ٌ
نقش على جدار الوطن
للدكتور عبد الرحمن العشماوي
مِ ْن أي َن أبتدئُ احلديثَ عن الوط ْن
ُشر ُق يف دمي
مِ ن أي َن واألمجاد ت ِ
مِ ن أي َن واإلميا ُن يجري نَه ُره
مِ ن أي َن أبتدئُ احلديثَ  ،وليلتي
ُ
حتلف أ َّنها
مِ ن أي َن ،واألشوا ُق
مِ ن أي َن والزم ُن السري ُع مي ُّر بي
فمن اللُّفافةِ حني نُولَ ُد بَ ْد ُؤنا
صف م َّك َة إ َّنها
قالوا ابتدِ ئْ مِ ن َو ْ
ِ
البيت العتيقِ ف ِإ َّن ُه
ابدأْ من
بش ْع ِر َك بعد هذا ناشراً
وارح ْل ِ
فأجبتُه ْم ُش ْكراً ،سأبدأ ُ مِ ْن هنا
ٍ
كعبة رف َع اإلل ُه مقا َمها
مِ ن
َ
سوف أبدأ ُ مِ ْن َم ِ
طاف نب ِّيها
أنا
َ
سوف أبدأ ُ مِ ْن َم َق ِام خليلِها
أنا
قالت :ت َ
ُراك بلغ َْت َ ْ
نداً واحلِ َمى
ْ
ِ
وجدت من الـخُ زامى نَ ْش َرها
أَ َو َما
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وملن أصوغ حكاي َة الذكرى ،مل ْن؟
نوراً من ال ِّذكرى ،وتختص ُر ال َّز َمن؟
الد َر ْن؟
َع ْذباً ،ويغس ُل عن مشاعرنا َّ
عيني مقارب َة ال َو َس ْن؟
تأبى على
ْ
َّ
والش َج ْن؟
ستظ ُّل تَسقيني التذ ُّك َر
بدم ال َّرحيلِ قد احت َق ْن؟
وجبينُه
ِ
القصير ،إلى ال َك َف ْن
يف رحلةِ ال ُع ْم ِر
ِ
ْ
ص ْد ٌر َح َوى نو َر الهدايةِ
أن
واط َم ّ
َ
َس َك ٌن مل ْن لم يَل ْ َق يف ال ُّدنيا َس َك ْن
نو َر الهدايةِ بني س ِّرك وال َعل َ ْن
مِ ْن ِ
أرضنا املعطاءِ من هذا الوط ْن
طواغيت الفِ َ ْ
ِ
ت
وح َمى ِح َماها مِ ن
َ
الس َ ْ
ن
كتاب اهللِ ،أ َّت ِب ُع
أتلو
َ
َّ
مِ ْن ِح ْج ِر إسماعي َل مِ ن ُر ْكنِ اليَ َم ْن
(ح َ
ض ْن)
ُ
قلت ابشري إ َّنا جتاوزْنا َ
رأيت َمالح َة ِّ
َ
ِ
األغ ّْن
الظبْي
أَ َو ما

ِ
رأيت بيار َق املجدِ التي
أَ َو َما
ِ
أراك تل ِّمظني مشاعري
مالي
هذي بال ُد ِك صانها ال َّرحم ُن مِ ن
َّ
ِ
إليك جبا ُل َم َّكتِها فما
هش ْت
َ
وش َد ْت (مدينتُها) بل َ ْحنِ وفائِها
(رياضها)
ُ
قت فو َق ال ِّرمالِ
وتأ َّل ْ
ِ
إليك (تَبو ُكها) و(عسي ُرها)
و َرنَ ْت
َ
وش َد ْت (حلا ِئلِها) بالب ُل أُنْ ِسها

(أحسا ُؤها) بنخيلها
راك وحافظاً
(جازا ُن) األَ َ
بال ُد ِك قلبُها متف ِّت ٌح
ف َّواح ًة
ورد ًة
ألرس ُم
ُ
ِش ْعراً لو َ َ
لفظ ُه
ت َّث َل
يرف ُع صوتَ ُه متم ِّث ً
ال

َّعت
وتلف ْ
وأَ َرت ِْك
هذي
إني
وأصو ُغ
َّ
ولظل
متأص ٌل
هذي بال ُد ِك ،دينُها
ِّ
يف أَ ِ
رضها الـمِ ْع َطاءِ يُ ْحت َ
َض ُن الـ ُه َدى
هي َم ْهب ُ
حتت لوائِهِ
ِط القرآنِ ،
َ
نشأت على َه ْد ِي اإللهِ َف ُر ْو ُحها
ْ
َر َس َم (اإلمامان) الطريقََ ،فعِ ل ْ ُمها
(ص ْق ُر اإلباءِ ) فل َ َّمها
ومضى بها َ
وس َما بها اإلسال ُم عن ِب َدع الهوى
َ
َ
فيها األصال ُة نَخْ ل َ ٌة ممشوق ٌة
فغِ ذا ُؤها ال َّت ْم ُر املبا َر ُك َطل ْ ُعه

النفوس من ال َو َه ْن
خفقت ،فح َّر َر ِت
ْ
َ
ِ
ِ
عندك ُم ْرتَ َه ْن؟!
أن القلب
أنسيت َّ
ِش ْر ٍك ومِ ن ُس ْوءِ التذلُّل للوثَ ْن
َذ َّل العزي ُز وال ت ََطا َمن َِت الق َ ْ
ُن
للمصطفى ،ولك ِّل َم ْن فيها َق َط ْن

ِ
فارسها
يف ك ِّفها مِ ن َعزْم
ص ِّيبُها
و(الباح ُة) اخلضراءُ َ
وانتفض
الـح ِّب
َ
فاهت َّز َر ْو ُ
ض ُ
حسناء تَروي ِّ
وع ْن
الش ْع َر عن ٍ
قيس َ
َّ
كل َف ّْن
ارج ُه ويُتقِ ُن
يتلو َم َع َ
فهي التي ال تشتكي ِضيْ َق ال َع َط ْن
وأغرسها على شفَةِ ال َّز َم ْن
منها
ُ
َر ُج ً
ال لَ َقا َل أنا الـ ُم ِح ُّب امل ْفت َ ْ
َت
الـح َس ْن
باحلكمةِ الغ َّراءِ والقولِ
َ
يف قلبِها ،واملج ُد فيها ُمخْ تَ َز ْن
كالبراعمْ ُ -
َ
تت َ
َض ْن
املبادئ -
إن
َّ
ِ
سارت بعونِ ا ِ
هلل جتتا ُز الـمِ َح ْن
ْ
ِ
وبروحها يسمو البَ َد ْن
تسمو بها،
الضال َل ،وسيفُها ميحو الفِ َ ْ
ت
ميحو َّ
بعد َّ
الش ِ
تات ،و َر َّد منها ما َش َط ْن
ِّ
والش ِ
الرخيص الـ ُم ْمتَ َه ْن
رك ،والقولِ
ِ

مِ َج ّْن
َه َ ْ
ت
ال َف َ ْ
ن

لم يحتق ْرها النَّاظرو َن ولم تُ َه ْن
ب
وشرابُها من ماءِ َر ْم َز َم واللَّ َ ْ
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استراحة العدد

يف قصصهم عِ َبر

القيمة هي البركة ال الكثرة

دخل مقاتل بن سليمان -رحمه اهلل -على اخلليفة املنصور يوم بُوي َع باخلالفة ،فقال له املنصور:
ِعظني يا مقاتل! فقالُ :
رأيت .قال :يا أمير املؤمنني،
سمعت؟ قال :مبا
رأيت أم مبا
أعظك مبا
َ
ُ
ُ
إن عمر بن عبدالعزيز أجنب أحد عشر ولداً وترك ثمانية عشر ديناراًُ ،ك ِّف َن بخمسة دنانير،
ُري له قبر بأربعة دنانيرَ ،و ُوزِّع الباقي على أبنائه .وهشام بن عبدامللك أجنب أحد عشر
واشت َ
ولد من التركة ألف ألف دينار ..وا ِ
ولداً ،وكان نصيب ك ِّل ٍ
يوم
هلل يا أمير املؤمنني لقد
ُ
رأيت يف ٍ
ٍ
يتصدق مبئة َف َرس للجهاد يف سبيل اهلل ،وأحد أبناء هشام
واحد أحد أبناء عمر بن عبدالعزيز
َّ
يتس َّول يف األسواق!
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ٌ
همسات في النجاح
ولكن الناجحني فقط يستم ُّرون حتى ِّ
خط النهاية.
 جمي ُعنا نفشل ونتع َّثر،َّ
فأنت تقف يف املكان اخلاطئ ،ال تتو َّق ْف أبداً وابحث عن املزيد.
اكتفيت من النجاح
اعتقدت يوماً أنك
 إذاَ
َ
َ
 هناك خط بسيط بني اخلسارة والنجاح ،فالوصفة الرئيسة للنَّجاح هي من خالل شيئني هما الفشلواملصاعب ،فالناجح يستغلُّها فيصنع جناحاً باهراً ،واخلاسر يستسلم لهما فيصنع خسارة هائلة.
أردت النجاح ابدأ بتخ ُّيل نفسك إنسان ناجحاً.
 النَّجاح هو حالة ذهنية ،فإذاَ

 الطريق إلى النَّجاح هو دائماً حتت اإلنشاء. وإذا كانت النفوس كباراًتعبت يف مرادها األجسا ُم
		
ْ
 -النَّجاح نتيجة طبيعية للتعلُّم من أخطاء املاضي.

 -ال يه ُّم كم م َّرة تسقُط ،امله ُّم أال يَ ِحيْد نظ ُرك عن الهدف.

 أكبر احمليطات يف العالم يتك َّون من قطرات صغيرة من املاء. مهما كان القادم مجهوالً افتح عينَيْك لألحالم ُّوالطموحَ ،فغداً يوم جديد وغداً أنت شخص جديد.

إلى اللقاء

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

تكنولوجيا االتصال واملشا َركة املج َت َمعية...

خدمة ُ«ف ِر َجت» منوذج ًا
ثمة نقاش واسع يف موضوع املشا َركة املجت ََمعية
َّ
وعالقتها بالتقنية الرقمية ،والس َّيما يف ِّ
ظل وجود
جي ــل مرتب ــط بالتقني ــة كثي ــراً ،وله ــا أث ــر ملح ــوظ
مستخدميها.
على سلوكيات
ِ
نفس ــهُ  :كي ــف تس ــتفيد
والس ــؤال ال ــذي يط ــرح َ
َّ
املنظمــاتمــن تكنولوجيــا االتصــال وتسـ ُّ
ـتغل هــذه
الث ــورة املعلوماتي ــة واالتصالي ــة الهائل ــة يف َد ْع ــم
أنش ــطتها املجت ََمعي ــة؟
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ُت َع ُّد خدمة ُ«ف ِر َج ْت» أحد النماذج الوطنية املش ِّرفة

يف مجال العمل اخليري واملشا َركة املج َت َمعية ،و ُتعنى
واملساعدة للمحكومني يف
اخلدمة بتقدمي يد العون
َ
القضايا املالية من خالل إتاحة الفرصة للمواطنني
للتبرع املالي ،ومن َث َّم اإلسهام يف إطالق
واملقيمني
ُّ
ســراح املوقوفــن يف القضايــا املاليــة وعودتهــم إلــى
احلياة الطبيعية.

التفاعليــة التــي
وأســهمت الرســائل االتصاليــة
ُ
أطلقتهــا املديريــة العامــة للســجون عبــر وســائطها
التقني ــة يف حتفي ــز ش ــعور املس ــؤولية االجتماعي ــة
واملشــا َركة املجت ََمعيــة؛ األمــر الــذي أســهم يف إطــاق
ذمة قضايا مالية،
سراح عدد كبير من املوقوفنيعلى َّ
إذ ب َّينت اإلحصائيات الرسمية أنَّ عدد املستفيدين
من اخلدمة بلغ أكثر من  ٤٧٠٨مســتفيدين ،وعدد
التبرعــات بلــغ أكثــر مــن  ٢٣٥مليــون ريــال.
ُّ
لقــد أوجــدت وســائ ل االتصــال احلديثة مســاحة
أهمية
واســعة للنقــاش وتبـ ُ
ـادل اآلراء والتنبيــه علــى ِّ
صحة الفواتير املتدا َولة عبر هذه الوسائط،
التأكُّ د من َّ
التبرعــات
تت َب ُعهــا أحيانـ ًا مشــا َركة فاعلــة تتم َّثــل يف
ُّ
املالية ،واملتت ِّبع خلدمة ُ«ف ِر َج ْت» يالحظ هذا احلراك
تنوعــت الرســائ ل االتصاليــة بــن
ُ
التفاعلــي ،حيــث َّ

التبرع
الترويــج لفواتيــر ال ـ َـم ِد ْينني إلــى احلـ ِّـث علــى
ُّ
الســداد ،وصــو ًال إلــى ســداد هــذه
وتوضيــح إجــراءات َّ
الفواتير.
يف املج َت َمع الرقميُ ،تبنى املشا َركة املجتمعية على
صياغة جذَّ ابة لفكرة ،يليها محتوى اتصالي ذو أبعاد
اجتماعية وإنسانية ،وتنمية للعالقة اإليجابيةمع
التفاعل مع رسائلهم
مستخدمي التقنية من خالل
ُ
ِ
ِّ
الف ْعلــي
وج ْعــل املعلومــات
متوفــرة دائمـ ًا يف الزمــن ِ
َ
َّ
واملنظمــات -باختــاف مشــاربها -مطا َلبة
لورودهــا،
وقت آخَ ر باستغالل تكنولوجيا االتصال
أكثر من أي ٍ
بالطرق املثلى لتحقيق أهدافها الوظيفية ،باإلضافة
إلى عدم إغفال استحداث مبا َدرات مج َت َمعية ِّ
تشكل
صورة ذهنية لدى املجت ََمع اخلارجي.
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