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الأمن واحلياة

كان األمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله أول قيادة أمنية عربية اعطت لإلعالم
حق ��ه وبين ��ت دوره وأهميت ��ه  ...والن ��ه كان صادق ًا يحترم صدق الكلم ��ة فإنه كان في كل
لق ��اء مع رجال الصحاف ��ة واإلعالم يؤكد لهم على أهمية النزاهة وقول احلقيقة مبين ًا
لهم خطورة الكلمة التي أوضح يرحمه الله بانها قد تهدم إذا كانت خبيثه ولكنها تبني
إذا كانت طيبة منطلق ًا في ذلك من قوله تعالى{....أَ َل ْم َت َر َك ْي َف َض َر َب ال ّ َلهُ َمثَلاً َك ِل َم ًة
الس َماءِ { }}٢٤وكذلك في قوله تعالى
َط ِ ّي َب ًة َك َش َج َر ٍة َط ِ ّي َب ٍة أَ ْص ُل َها َث ِاب ٌت َو َف ْر ُع َها ِفي ّ َ
اجتُ َث ّْت ِم ْن َف ْو ِق الأْ َ ْر ِض َما َل َها ِم ْن َق َر ٍار {}}٢٦
{ َو َم َث ُل َك ِل َم ٍة خَ ِبي َث ٍة َك َش َج َر ٍة خَ ِبي َث ٍة ْ
لقد حرص الفقيد في توجيهاته للصحفيني واجاباته على اسئلتهم في مختلف
املؤمت ��رات واملناس ��بات عل ��ى دور اإلع�ل�ام .كان يش ��يد باإلع�ل�ام الذي يس ��تحق اإلش ��ادة
وينتق ��د اإلع�ل�ام ال ��ذي يحي ��د عن اله ��دف  ...هناك إع�ل�ام ابعدنا ع ��ن بعضنا البعض
 ...وهن ��اك إع�ل�ام ابعدن ��ا عن الس ��احة العاملية  ...وكل ه ��ذه االنتق ��ادات كانت من أجل
مصلحة األمة ومن أجل قضاياها املصيرية  ...كان سموه يرحمه الله حريص ًا على بناء
تالح ��م ق ��وي بني اإلعالم واألمن ،وقد انبثق عن هذا احلرص والدة ما يس ��مى باإلعالم
األمن ��ي الذي تبنته جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بتوجيهات من س ��موه يرحمه
الل ��ه .وه ��و إعالم يحقق في كل عام تقدم� � ًا ملحوظ ًا في مكافحة اجلرمية  ...فال إعالم
بدون أمن وال أمن إال بإعالم صادق نزيه يتحمل املسؤولية في توعية املواطن وتبصيره
باخط ��ار اجلرمي ��ة واالنحراف .ويتحمل املس ��ؤولية في تفعيل القضاي ��ا األمنية املهمة
الت ��ي تس ��توجب تفعي ًال وتعريف ًا بها على مختلف املس ��تويات العربي ��ة والعاملية مثل ما
ه ��و حال االتفاقي ��ة العربية ملكافحة اإلرهاب التي مت اقراره ��ا واعتمادها في االجتماع
املش ��ترك ملجلس ��ي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في ع ��ام 1998م بالقاهرة
برئاسة سموه يرحمه الله ،هذه االتفاقية التي ظلت لسنوات طويلة دون تفعيل أو حتى
مج ��رد تعري ��ف بها على مس ��توى رجل األم ��ن العربي ،أو على مس ��توى املواطن العربي،
األمر الذي أدى بالوس ��ائل اإلعالمية العربية أن تضع نفس ��ها في موقف ال يتناسب مع
رسالتها وأهدافها  ...وبالتالي جعلها معرضة النتقادات ال يوجهها إ ّال من هو حريص
على مسيرة األمة ومصلحة املواطن في كل ارجاء الوطن العربي.
لقد كان سموه يرحمه الله حريص ًا على الكلمة الصادقة والنزاهة وقول احلقيقة
الت ��ي كان يح ��ث الصحفيني على التمس ��ك بها .وه ��ذا احلرص جعل األمي ��ر نايف بن
عبدالعزي ��ز يرحمه الل ��ه أول من نبه إلى خطورة الغزو الفك ��ري ،والغزو الثقافي ،وهذا
الغزو تقف «الكلمة» وراءه بكل تأكيد  ...ومثلما أن رحيل األمير نايف كان خسارة كبيرة
لألم ��ن العربي فإن رحيله أيض ًا ميثل خس ��ارة كبيرة لإلع�ل�ام العربي الذي كان يحرص
على التواجد وقطع املسافات الطويلة لاللتقاء بسموه يرحمه الله.
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