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افت�تحه معالي مدير الجامعة بمشاركة أكرث من  35بحث وورقة عمل

كلية اللغة العرب�ية والدراسات اإلجتماعية تقيم «الملتقى العلمي األول»
لمناقشة قضايا وإشكاليات البحث العلمي وآليات توظيفها وفق رؤية المملكة
أقامت كلية اللغــة العربية
والدراســات االجتماعية ممثلة
بقســم االجتمــاع والخدمــة
االجتماعيــة "امللتقــى العلمي
األول" يومي األربعاء والخميس
 26 – 25مــن رجب 1439هـ
 ،والذي يهدف ملناقشــة قضايا
وإشكاليات البحث العلمي وآليات
توظيف البحــوث لتحقيق رؤية
اململكة 2030م ،بمشــاركة أكثر
من  35بحثا وورقــة عمل وتم
قبول  21مشاركة من املمارسني
بالوزارات والجامعات واإلدارات
من مختلف مناطق اململكة ،وذلك
يف قاعة االحتفاالت بالكلية.

الداود :البحث العلمي
هو أساس تقدم األمم
وأكد معايل األستاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مديــر الجامعة ،خــال رعايته
للملتقى أن البحــث العلمي هو
أســاس تقدم األمم ،ومن اهتم
بالبحــث العلمــي فقــد تقدم
وتفوق عىل غــرهّ .
وبي معاليه
أن جامعــة القصيــم وكلياتها
وأقسامها  يشــغل البحث فيها
اهتماما بالغا ً وهــذا مايرجوه،
وأن الجامعة يف إدارتها ســتدعم
البحث يف شــتى املجاالت ،وقال
"نحن نجتمع هنا من أجل البحث
العلمي وأرجو  أن تقام مثل هذه
امللتقيــات البحثية أســبوعيا يف
أقسام الجامعة املختلفة".
وذكر"  الــداود" أن إدارة
الجامعــة تحــرص دائما ً عىل
البحث العلمي ألنــه يجربك أن
تكون طالبــا دائمــاً ،وبني أن

يف الدراســات العليــا بالجامعة
حوايل  72برنامجــا علمياً ،وأن
الجامعة تضم أكثر من  71ألف
طالب وطالبــة ،ولديها أكثر من
 4000عضو هيئة تدريس ،وهذه
األعداد والربامج يف التخصصات
املختلفة ،تســتلزم منا أن نقف
جميعــا ً لدعم البحــث العلمي،
ألنه أســاس العلــو ،ومن يعمل
يف هذا املجــال تجدونه أكثر من
يقرأ ،ومن يخوض يف هذا املجال
ويقرب منه يســتلزم منه املوقف
أن يكون أكثر جهدا ً ونشــاطا ً يف
مجاله الذي يبحث فيه.
ولفت إىل اســتقطاب هذه
الكوكبة من املشــاركني بامللتقى
مُتمنيا ً أن يكسب الجميع خالله
اإليجابيات واإلثــراء النافع ،وأن
يحقــق األهداف املرجــوة منه،
والوصــول إىل نتائــج تنعكس
بالصــورة اإليجابيــة عىل واقع
البحث العلمي يف الجامعة.
من جهته قــال عميد كلية
اللغــة العربيــة والدراســات
االجتماعيــة أن الجامعــة أولت
الحــراك العلمي عناية كربى عىل
مســتوى امللتقيات ،والندوات،
واملؤتمرات ،وبدعم كبري من معايل
مدير الجامعة املتمثل يف تشجيعه
األنشــطة العلميــة ،وتوجيهه
بتسهيل سبل انعقادها ،ومن هذا
املنطلق حرصت الكلية أن تجسد
تشــجيعه وتوجيهه  بصــورة
فاعلة ليأتي هــذا امللتقى يف ظل
حرص الجامعة عــى املبادرات
النوعيــة ،ليكــون األو ُل للبحث
العلمــي يف أقســام االجتمــاع
والخدمة االجتماعية ،وليســتمر
مســتقبال يف دورة أخــرى ويف
رحــاب جامعة أخــرى ،لبحث

الهموم العلمية املشــركة ،بغية
الوصول إىل مســتوى أعىل من
جــودة األداء يف جوانب متعددة،
ومسارات مختلفة ،يُسترشف من
خاللها مستقبل يعتمد عىل قراءة
الواقع  للبحث العلمي ،لريســم
تصورا أكثر جودة وأفضل عطاء
وإتقانا وأحســن مخرجً ا ،وهذا
ال يتأتــى إال بتالقح تلك العقول
التي تعتمد عىل بحر من الخربات
العلمية واإلداريــة والتنظيمية،
ومن هنا كانت الدعــوة منبثقة
من قســم االجتمــاع والخدمة
االجتماعية إلقامــة هذا امللتقى،
إلقامة حلقة نقاش خاصة يف لبنة
أساسية تتصل بالبحث العلمي،
لســر الواقع ،وبناء املســتقبل
العلمــي ،ومعرفة املشــكالت،
وســبل  تجاوزها وتطوير آفاق
البحث العلمي.
وأضاف إننا نرجو من عقد
هــذا امللتقى يف محاوره أن نصل
إىل نتائــج وتوصيــات عملية،
يمكــن تطبيقها عىل مســتوى
الجامعات ،تهــدف إىل اختصار
الجهود ،والتقــارب يف اآلليات،
ووضع رؤية ذات معالم واضحة،
تعالج املشــكالت املشرتكة بني
الجامعــات ،وتقــرح خطوات
مشرتكة للنهوض بالبحث العلمي
الذي يأملــه قادة هــذه البالد
حفظها الله .

العجالن :الملتقي
تناول عدة موضوعات
لتحقيق رؤية المملكة
مــن جانبه ذكــر رئيس
اللجنة العلمية للملتقى األستاذ
الدكتور أحمــد العجالن رئيس

السعوي خالل الملتقى

قســم االجتمــاع والخدمــة
االجتماعيــة أن امللتقــى تناول
عدة موضوعــات منها أولويات
بحوث علم االجتمــاع والخدمة
االجتماعيــة لتحقيــق رؤيــة
اململكــة ،إضافــة إىل برامــج
الدراســات العليا ألقســام علم
االجتماع والخدمــة االجتماعية
بالجامعات الســعودية "الواقع
واملأمــول" ،كذلــك النظرية
والبحث العلمي يف علم االجتماع
والخدمــة االجتماعية ،والبحوث
الكيفيــة يف علــم االجتمــاع
والخدمــة االجتماعية ،والبحث
العلمي وتطوير املمارسة املهنية
لألخصائيــن االجتماعيــن،
والتحليل اإلحصائي لبحوث علم
االجتماع والخدمــة االجتماعية،
وقد وصل للقســم أكثر من 35

 30زائرا من جامعة الملك سعود يطلعون على أنشطة الجامعة
قام وفد  من جامعة امللك سعود بالرياض  من
ذوي االحتياجات الخاصة يضم ثالثني شــخصا
بزيارة لجامعة القصيم وذلك صباح يوم 7 / 26
 1439 /هـ  ،حيث  تم استقبالهم يف صالة كبار
الزوار واســتمعوا لعرض موجز عن الجامعة وما
تحتويه من كليات وأقســام ،باإلضافة إىل زيارة
مهرجان تراث الشــعوب والــذي تقيمه جامعة
القصيم بالبهو ملدة أربعة أيام بمشاركة  25دولة
حــول العالم تقدم معلوماتهــا التاريخية والذي
تنظمه عمادة شــؤون الطالب ،وقــد اطلع الوفد
عىل مرسحية "ذات إيقاع" التي قدمها النشــاط
املرسحي بالجامعة .كما قدمــت الجامعة خالل
اللقاء هدايا تذكارية لجميع أفراد الوفد.
وقــدم رئيس الوفد األســتاذ عبدالله البييش
شــكره وتقديره ملعايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن الداود ولعمادة شــؤون عىل
رأســها عميدها الدكتور عيل العقالء الطالب عىل
حسن االستقبال وكرم الضيافة.

العجالن خالل إلقاء كلمته

مشــاركة ما بــن بحث وورقة
عمــل وتم قبول  21مشــاركة
منها من الجنســن ،ومشاركني
من مختلــف مناطق اململكة من
املمارســن مثل وزارة الصحة
ووزارة التعليم ،ومن األكاديميني

مــن جامعة اإلمــام محمد بن
ســعود وجامعة امللك ســعود
وجامعة امللــك فيصل وجامعة
الجوف وجامعة حائل وجامعة
نايــف العربية للعلــوم األمنية
باإلضافة إىل جامعة القصيم.
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أخبار الجامعة
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 ..بت�كلفة ت�تجاوز  19مليون ريال

كلية طب األسنان بالجامعة تعالج « 9492مريض»
خالل عام
األسمري :رسالتنا
تخري�ج أطباء ذو كفاءة
عالية علمي ًا ومهني ًا
وبحثي ًا
يف إطــار ســعيها لخدمة
مجتمــع املنطقــة و تقديــم
خدمات عالجية مميزة يف مجال
طب األســنان قامت كلية طب
األســنان بالجامعة خالل العام
 2017م بتقديــم خدمــات
عالجيــة إىل " 9492مريض"
منهــم  6250مريض تم تقديم
العالج لهم بمركز طب األسنان
التعليمــي بالجامعــة و 746
طالب تــم تقديــم الخدمات
العالجية لهم أثنــاء الزيارات
امليدانيــة ملــدارس املنطقة يف
إطار برنامج "سليم" باإلضافة
إىل  2496مريض تــم تقديم
الخدمات لهم أثناء إجراء قوافل
طب األسنان التطوعية باملناطق
النائية باملنطقــة وقد بلغ عدد
الزيــارات العالجية بمركز طب
األســنان التعليمي خالل عام
2017م  24815زيــارة يف
شــتى تخصصات طب األسنان
ما بني الكشــف و التشخيص
و جراحــات األســنان و عالج
اللثة و الحشو و عالج الجذور
و تركيبات األســنان الثابتة و
املتحركــة كما تم عمل 30040
أشعة أســنان لهؤالء املرىض ما
بني أشــعة مقطعيــة ورقمية
بأنواعهــا املختلفة باإلضافة إىل
عمل  606طقم أسنان متحرك
جزئي و كامل و  2094تركيبة
أسنان ثابتة من أحدث الخامات
املتوفــرة عامليــا ً  ,حيث تقدم

كافة الخدمــات للمرىض مجانا ً
مع العلــم أن إجمــايل تكلفة
إجراء تلــك الخدمات العالجية
يف املستشــفيات الخاصــة قد
تتجاوز  19مليون و ســتمائة
ألف ريال سعودي.
وقد أكد عميــد كلية طب
األسنان الدكتور ظافر األسمري
بأنه رغــم أن الكليــة هي يف
األصل مؤسسة تعليمية إال أنها
تقوم بتقديم تلك الخدمات من
قبل طــاب و طالبات الكلية يف
إطار تحقيق رســالتها لتخريج
أطباء ذوي كفاءة عالية علميا ً و

حملة للتربع بالدم
بكلية العلوم
واآلداب األقسام
األدبية
انطالقــا ً مــن املســؤولية االجتماعيــة
تجـــاه جــنــودنا البــواســــل املرابطني
عىل الحد الجنوبي أقامت كليــة العلوم واآلداب
األقســام األدبيــة بربيدة ممثلــة بالعالقــات
العامة بالتعاون مع مستشفى امللك فهد التخصيص
بربيدة حملة للتربع بالدم لجنودنا البواسل يوم
الثالثاء املوافــق 1439 /7 /24هـ تقدي ًرا ً لهذه
الفئة الغاليــة ورغبة منا يف تعزيــز قيم الوالء
واالنتماء للوطن وقد القت الحملة ترحيبا ً وإقباال ً
كبريا من الطالبات ومنسوبات الكلية .

مهنيا ً و بحثياً ،ملتزمني بتطوير
املهنة وتقديــم خدمات عالجية
و توعويــة وفق أعــى معايري
ً
تلبية الحتياجات
الجودة و ذلك
ســوق العمل واملجتمع املحيل
لكننا نضع عىل عاتقنا مسؤولية
رعاية املرىض وتقديم الخدمات
العالجيــة املتميــزة لهم حيث
يتم تقديــم تلك العالجات تحت
إرشاف نخبة مميزة من أعضاء
هيئــة التدريس ووفــق أعىل
معايــر الجــودة و اإلحرتاف
املهني و هذا يمثل قدر يســر
من حق مجتمعنا العزيز علينا،

طالب الكلية
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مدارات

كما أضاف أن الدعــم الكامل
مــن إدارة الجامعــة وإدارة
املدينة الطبية بالجامعة وكذلك
التعاون مــن اإلدارات املختلفة
هوأحد أهم عوامــل نجاح تلك
املنظومة املتكاملة.

عبدالرحمن بن حمد الداود

يوم المهنة ..
والسرية الذاتية
هذا األســبوع يف جامعتنا املعطاءة كمثيله من األسابيع السابقة
يحمل عددا ً من املناشط العلمية والرياضية والثقافية ومن أبرزها يوم
املهنة ،وال يعني أنه يوم للتوظيف بل هو للتعريف بالوظيفة وطالب
الوظيفة والجهة املوظفة ،من أجل الوصول إىل ما ينشده الطرفان من
توافق يحقق أهدافهما التي يسعان لها.
واألهم يف ذلك كيف يقدم طالب الوظيفة نفسه لجهات التوظيف
سواء كانت حكومية أو أهلية ،وما أتمناه من أبنائنا وبناتنا أن يدركوا
أهمية االستعداد لهذه املناسبة وتقديم أنفسهم ليس من خالل الشهادة
التي يحملونها بل أيضا ً املهارات واالهتمامات وامليول والخربات التي
يملكونها.
ومن األخطاء الشــائعة لدى كثري ممن يتقــدم للحصول عىل
الوظيفة؛ عندما يظن أن الســرة الذاتية هي تلــك الورقة أو األوراق
التي تحمل االسم والبيانات الشخصية والعنوان والشهادات العلمية
والدورات التدريبيــة ،ويغفل عن كتابة أهم جزئية فيها والتي تتمثل
يف التعريف بالقدرات واملهارات واالهتمامات والطموحات والخربات
واملنجزات علمية كانت أم عملية واألسباب التي دفعت للتقديم عىل هذه
الوظيفة ،وآمــل من املتوقع تخرجهم من الطالب والطالبات الحرص
عىل حضور الدورات وورش العمل التي ستقام عىل هامش يوم املهنة.
إن الجهات التي تعرض الوظيفة ال تهتم فقط بالشهادة أو املعدل
بل أن ما يهمها أيضا ً شــخصية طالب الوظيفة ،ألن اإلبداع والنجاح
والتفوق يف أي عمل يزيد عندما تتوافق الخصائص التي يملكها الفرد
مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه ،وتحديد املجال الذي يرغب العمل
فيــه ،مما يؤدي به إىل التميز ،فال يمكــن أن يتميز يف عمل ال يرغبه
ويرتاح إليه ،لذا من الرضوري الرتكيز عىل مسار معني يف التخصص
وأن يقرأ طالب الوظيفة حول تخصصه وآخر املستجدات فيه ،ويلتحق
بالدورات التي تســاعده عىل تنمية مهاراته وتطوير ما تعلمه أثناء
دراسته الجامعية.
ويف الجانب اآلخرعند إجراء املقابلة الشــخصية هناك من يتوتر
ويقلق خوفا ً من فقد الفرصة ،فنصيحتــي أن يبتعد عن التفكري يف
القبول من عدمه ألن ذلك سيجعله واثقا ً من نفسه ويقتنع أن املقابلة
هي للتعرف بني الطرفني ،لذا عليه أن يحرض لتلك املقابلة وقد تعرف
عىل الجهة التي قــدم عليها وأن تكون األهداف والتطلعات والخربات
واالهتمامات حارضة يف ذهنه ،وأن يكون ملبسه ومظهره بشكل عام
الئقاً.
وختاما ً اعلم إن كنت تبحث عن وظيفة ،فصاحب العمل يبحث عن
شخص مناسب لشغل تلك الوظيفة.
مدير الجامعة
ahmaldawood
aldawood2016@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

خالل افت�تاح مؤتمر «الصحوة :المفهوم واإلشكاالت»

أمري القصيم :أدعو المفكري�ن المسلمني
إلى تبيان وسطية اإلسالم واعتدال
منهجه
أكد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيم ،أن أعظم حدث
تاريخي خالل القرن الرابع
عرش من الهجرة هو قيام اململكة
العربية السعودية ،تلك الدولة
التي قامت عىل كتاب الله وسنة
نبيه ،مشريا إىل أن هذا األمر لم
يكن باألمر الهني يف محيط كان
أبعد ما يكون عن رشيعة الله،
ولكن توفيق الله للمليك املؤسس
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الفيصل ،جعل من هذا األمر
ميرسا ً بأمر الله تعاىل ،فعمد -
رحمه الله  -عىل جمع الناس
وتوحيد القلوب املشتتة واملتفرقة.
جاء ذلك يف كلمة سموه
خالل افتتاحه لفعاليات مؤتمر
"الصحوة  ..دراسات يف املفهوم
واإلشكاالت" الذي نظمته جامعة

القصيم ممثلة بوحدة التوعية
الفكرية يوم الثالثاء  24من رجب
1439هـ ،ملدة يومني بمشاركة
نخبة من املختصني يف املجاالت
الرشعية ،وفيها أوضح سموه
أن هذه الدولة املباركة هي دولة
دعوة إىل الله ،قامت وستبقى
بإذن الله بالد دعوة إسالمية ،إذ
إنها تخصص امليزانيات العظيمة
للدعوة اإلسالمية وتبيان الحق،
مؤكدا أن شعبها الكريم ولد عىل
الفطرة النقية والوسطية.
وقال " :يجب أن نتوقف
ملراجعة منعطف مهم يف هذه
العجالة وهي أن نؤكد عىل
أال تستغل رسالة هذه الدولة
ومنهجها وهي الدعوة إىل الله ،من
البعض إىل أهداف وأطماع أخرى
تحيد بالهدف األسايس والرباني
من الدعوة إىل الله ،إىل مسميات
حزبية وجماعات ال تؤدي إىل خري

األمة وتوجهاتها الواضحة".
وأضاف سموه" :إن الجميع
يفرح ويشجع من يحتسب
بالدعوة إىل الله ويتمنى للناس
الهداية واالستقامة والعودة إىل
الله ،ولكن حري بنا الصدق
بالنية ،وسالمة املعتقد بالدعوة
الربانية عىل منهج السلف
الصالح وسماحة اإلسالم
ووسطيته ،كما أن لكل مرحلة
ظروفها وأولوياتها ،ومن وجهة
نظر شخصية فإنني أرى أننا
كمسلمني أمام تحديات عظيمة
تستلزم منا صحوة مضادة ملن
شوهوا سمعة اإلسالم بالتطرف
والقتل ،والدمار ،وهم مع األسف
من أبناء املسلمني املغرر بهم.
ودعا سموه خالل كلمته
أمام املؤتمر جميع املفكرين
املسلمني إىل تبيان وسطية اإلسالم
واعتدال منهجه ،بدون إفراط يف

االنحالل
أو
االنفتاح غري املنضبط وفق تعاليم
ديننا الحنيف أو تفريط بالتشدد
والغلو ،مشريًا إىل أن بالد الحرمني
مرجع يأتي إليها الحاج واملعتمر
من  أكثر من مليار ونصف
املليار مسلم ،بأمن وأمان وراحة
بال ،ومع ذلك تحكم الرشيعة
اإلسالمية السمحة ،التي تكفل
للجميع حقوقهم ،وتعاقب املخل
دون تمييز لجنس أو لون،
مؤكدا أن هذا هو رس قوتها
ومناعتها ونحن بإذن
الله يف مسريتنا
متمسكني

برشيعتنا
السمحة ،كما يؤكد عىل ذلك دائما ً
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل
عهده األمني.
وشدد سموه عىل أهمية
دور الجامعات ومحوريته يف
املسائل الفكرية ،كونها تعترب
حاضنة مهمة ومؤثرة ،حيث
يتواجد فيها العلماء واألساتذة
واملفكرون ،والطالب والطالبات
الذين هم أرض خصبة للعلم،
ونعول الكثري عىل أهمية دور

الداود

فيصل بن مشعل

الداود:
بالدنا ال تعرف
الشعارات الكاذبة
وال تحسن التلون
والت�آمر كما يفعل
غريها

من جهته قــال معايل مدير جامعة
القصيم األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن حمد الــداود املــرف العام عىل
املؤتمر" :إننا يف مرحلة مهمة وحاسمة
من التاريــخ واملراجعة التــي تمر به
بالدنا سواء عىل املستوى االقتصادي أو
الفكري ،لذا يأتي هــذا املؤتمر العلمي
املهم ليحاول أن يرسم لنا خارطة الوعي
الصحيح ونبذ املمارسات السيئة ،وذلك
عرب دعوة نخبة مــن العلماء والباحثني
من أبناء مملكتنا الغالية ،حيث ســيتم
من خالل محاوره مناقشة هذا املفهوم
وتحرير هذا املصطلح امللتبس.
وأكد "الــداود" أن الصحوة هي
من أبرز املصطلحــات التي تم تداولها
قديمــا ً وحديثا ً يف مجتمعنــا ،وتم من

خاللها تمريــر الكثري مــن الدالالت
الســلبية ،إما يف توظيــف التدين نحو
التطرف ،أو نقد املمارســات الرشعية
الصحيحة للتديــن بوصفها مظهرا ً من
مظاهر الصحــوة ،ولهذا كانت الحاجة
ملحة إىل تناول هذا املصطلح عرب هؤالء
النخبة ،والتعامــل معه بطريقة علمية
ً
مضيفا أننــا اليوم ويف ظل
صحيحة،
توجيهــات خادم الحرمــن الرشيفني
وسمو ويل عهده األمني  -حفظهما الله -
أحوج ما نكون إىل التصحيح واملراجعة،
وأال نستنكف من االعرتاف بوجود الخطأ
والتقصري ،وأن نبذل قصارى جهدنا يف
حماية رشيعتنا السمحة من تيارات الغلو
والتشــدد التي تستغل العاطفة الدينية
لدى بعض شبابنا بتحويلهم إىل خناجر

جامعات
اململكة،
مشريًا
إىل أن جامعة القصيم
تأتي يف املقدمة بالعمل عىل
رصد األفكار وتحريرها من
خالل الخطط العلمية والعملية
وتحرير شباب األمة من كل فكر
منحرف ،مجددًا الدعوة إلنزال
نتائج وتوصيات هذا املؤتمر
إىل امليدان والعمل عىل ذلك
ً
خدمة للدين
بالجد واالجتهاد
والوطن ،مقدما ً الشكر ملعايل
مدير الجامعة وجميع العاملني
واملشاركني يف هذا املؤتمر.

مسمومة تطع ُن يف خارصة وطننا الغايل.
وأضاف "الداود" أن ثوابت الرشيعة
يف هذه البالد – بحمد الله – راســخة
شامخة ،فدولتنا هي دولة اإلسالم وهي
حصن التوحيد وموئل الرســالة ،وهي
مهوى أفئدة املسلمني ،فبالدنا ال تعرف
الشــعارات الكاذبة وال تحسن التلون
والتآمر كما يفعلــه غريها ،وأما قادتها
فهم بحبل الله مستمسكون ،وعىل سنة
رسول الله صىل الله عليه وسلم سائرون،
وال يستطيع أح ٌد أن يزايد عىل حرصهم
عىل شعائر اإلسالم ورعايتهم لها.
كما أهــاب "الــداود" بالباحثني
واملفكريــن إىل أهميــة أن يحقق هذا
املؤتمر أهدافه العلميــة التي أقيم من
أجلهــا ،وأن يكون عالمة فارقة يف العلم

والتأصيل ،ولن يكون ذلــك إال حينما
يراعى يف هذا التنــاول "املنهج العلمي
الصحيح الذي يعتمد يف املقام األول عىل
نصوص الوحيني من كتاب الله وســنة
رســوله محمد صىل الله عليه وسلم ،ثم
عىل الهوية الوطنية لهذه البالد املباركة
والوالء الصادق لقيادتها الرشيدة".
وقدم "الداود" الشــكر والتقدير
لسمو أمري منطقة القصيم األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود بن عبد
العزيز عــى رعاية وافتتاح هذا املؤتمر،
ولجميع املشــاركني والحضــور ،كما
قدم الشــكر للجان التنظيمية والعلمية
ووحدة التوعية الفكرية ،وجميع إدارات
ووحدات الجامعة التي ساهمت يف اإلعداد
والتنظيم.

صحيفة
جامعة
القصيم
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الجلسة الرئيسية
السديري :ال يستطيع أحد أن يزايد على دور المملكة في حمل رسالة اإلسالم والدعوة إليه
الضحيان :الصحوة حولت نفسها من ظاهرة فكرية اجتماعية إلى أمر ديني غري قابل للنقد

جامعة القصيم تناقش ظاهرة الصحوة كظاهرة اجتماعية ومدى ت�أثريها في وعي المجتمع
أوضح معايل األستاذ الدكتور توفيق
السديري نائب وزير الشؤون اإلسالمية
أن مناقشــة موضوع الصحــوة يف هذا
الوقت يجــب أال يُفهم أنه يف مواجهة مع
الديــن أو التديــن ،فاململكــة العربية
الســعودية ال يمكن ألحد أن يزايد عليها
حمل رســالة اإلســام والدعوة إليه،
يف ِ
وكذلك يف نرش العلم الرشعي ونرش الخري
والرحمة للعاملني ،فهذا أمر ال يمكن ألحد
أن يزايد عىل اململكة فيه ،مؤكدا أن جامعة
القصيم قد كســبت الريادة والســبق يف
طرح موضوع "الصحوة" للنقاش العام
يف مؤتمــر علمي ،نظرا ً ملــا يتعلق بهذا
املصطلح – الذي يعترب موضوع الساعة
– وما يرتبط به من إشكاالت يف املفهوم
وإشكاالت يف السلوك الحركي والسلوك
الدعوي الــذي مرت بــه املنطقة كلها
وليست اململكة العربية السعودية وحدها.
قدم " السديري" ورقة علمية بعنوان
"تشــخيص الصحوة" ،خالل مشاركته
يف الجلســة الرئيســية ملؤتمر الصحوة
التي حملت عنــوان "الصحوة التاريخ
والخطــاب" وأدارها وكيــل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور أحمد الرتكي.
وأكد "الســديري" يف الدراسة عىل
أن هذه البــاد تعيــش يف صحوة منذ
أن أسســها امللك عبدالعزيــز ــ رحمه
الله  -لكن جاءها مفهــوم ملتبس وهو
مفهوم الصحوة الحركية ،حينما دخلت
التنظيمات الحركية املنتســبة لإلسالم
إىل اململكــة كغريها من البــاد العربية
واإلســامية فبدأ انتشــار هذا املفهوم
وهــذا املصطلح الذي مع األســف ُربط
ربطا ً خاطئا ً بالدين ،مشــرًا إىل ما كتبه
عن الصحوة وعن تشخيصها ،حيث ذكر
األســس واملنطلقات الفكرية للصحوة
الحركية وأعطى ملحة عن الحراك الفكري
العربــي يف نهاية القرن التاســع عرش
امليالدي حينما أصبح اإلسالم لدى عامة
املسلمني مجرد تراث وعادات وتقاليد.
وأشــار "الســديري" إىل الرصاع
الفكري الذي نشــأ يف العالم العربي يف
تلــك املرحلة وتمثل يف ثــاث توجهات
كربى هــي :التوجه الليــرايل والتوجه
القومي وكانوا معادين للغرب ويميلون
إىل املعســكر االشــراكي وااليدلوجية
الرشقية االشرتاكية ،باإلضافة إىل التوجه
الثالث وهم الشيوعيون الخلص ولم يكن
لهم ذلك القبــول الكبري يف العالم العربي
واإلســامي ،ويف تلك املرحلــة انبثقت
فكرة الجامعة اإلسالمية كفكرة سياسية
وليســت فكرة دينية ،ولم تتحول هذه
الفكرة من النظرية إىل التطبيق يف العالم
العربي إال عندما أســس حسن البنا عام
1928م.
وتنــاول "الســديري" يف ورقته
البحثية أمرين رئيسني :األول هو املنطلق
الفكري ملا يمكن أن يســمى بالصحوة
الحركية وهو التفسري النفعي أو املصلحي

أو السيايس لإلسالم وحدد معنى ونشأة
هذا التفســر وما يتعلق به ،أما القســم
الثاني فهو عن جماعات التفسري السيايس
لإلسالم يف اململكة العربية السعودية التي
تمثل عصب الصحوة والصحوة الحركية
وتكوين هذه الجماعات ونشأتها ،ويقصد
بتفسري اإلسالم تفسري الدين أو املفهوم
الكيل للوحى وللرسالة والنبوة والرشيعة
والعبادة واليوم اآلخــر ،ليس املقصود
تفســر آية أو جملة آيات أو رشح حديث
أو بيان حكــم معني إنما املقصود معرفة
العلل والحكم واملقاصد والغايات للدين
كله أو لباب من أبوابه أو حكم من أحكامه
بأدلة من الكتاب والسنة.
ويــرى "الســديري" أن من أهم
وأخطر أنواع التفســر النفعي املصلحي
للدين التي ســادت مع األســف خالل
املئة ســنة املاضية هي التفسري السيايس
لإلســام ،هذا التفســر كان له آثاره
التي رســمت توجه كثري من املسلمني يف
العرص الحديث ،وبنيت عىل هذا التفسري
نظريــات وآراء واجتهــادات وأريقت
بســببه دماء معصومة وقامت من أجله
حروب وثورات ،مبينًــا أن هذه الدولة
فتية نشــأت عىل اإلسالم عقيدة ورشيعة
وحكما وتحاكما ودعوة وأم ًرا باملعروف
ونهيًــا عن املنكر فلم يكــن هناك مجال
لنشــأة هذه الجماعات فيها ،إنما حاولت
هذه الجماعات الدخول للمملكة من خالل
موسم الحج ومن خالل االحتكاك ببعض
رجاالت اململكة فبدأ حسن البنا بإرسال
رســائله بالتواصل مع بعض األعيان يف
املدينة املنورة ومكة املكرمة وجدة ،وهنا
كانت البدايــة األوىل واالنطالقة لدخول
هذه التيارات وهذه الحركات إىل اململكة
العربية السعودية.
وترسد الورقــة البحثية التطورات
التي شهدها العالم اإلسالمي يف تلك الفرتة
حيث كان هناك تيارات نشطة غري التيارات
اإلسالمية ،بدأت تتكون هذه التيارات ذكر
تاريخها وبدايتهــا ومتى بدأت وبعض
رموزها ،بعد حرب  1967وهو ما يسمى
بعام النكســة حيث كان االنكسار للمد
اليساري والقومي والعروبي بشكل عام،
وبدأت الحركات اإلسالمية يف العالم كله،
بالظهور وبدأت تنشط يف اململكة العربية
السعودية حيث ت ّكون لجماعات اإلخوان
املسلمني يف اململكة العربية السعودية عدد
من التنظيمات ،كل تنظيم له قيادته ،منها
يف الرياض تنظيمات تشمل الرياض وما
حولها ،وتنظيــم يف الحجاز ،وتنظيم يف
املنطقة الرشقية وغريها من التنظيمات،.
وبدأت تنشــط هذه الجماعــات إضافة
إىل جماعــات أخــرى وإن كانت ال تهتم
بالسياســة لكن لها خطورتها تكمن يف
أنها أصبحت محضن للجماعات األخرى
حيث تهيئ الشــباب لهم ثم ينتقلون إىل
الجماعات األخرى ومن أخطرها تنظيمي
القاعدة وداعش.
ناقشــت الجلسة الرئيســية أيضا

ورقة علمية للدكتور سليمان الضحيان
أستاذ النحو والرصف بجامعة القصيم
حملت عنوان "الخطــاب الصحوي يف
السعودية وإشكالية الحركة" ،أكد فيها
عىل أن الصحوة حولت نفسها من ظاهرة
فكرية اجتماعيــة قابلة للنقد مثلها مثل
كل الظواهر الفكرية واالجتماعية التي
م َّر بها املجتمــع إىل أمر ديني غري قابل
للنقد ،وصنفت املثقفــن والدعاة دينيًّا
حسب موقفهم من (الصحوة) ،وفرست
كل عمل فكري نقدي يوجه للصحوة عىل
أنه مؤامرة عــى التدين والدعاة وطلبة
العلم ،ولعل املوقف مــن مؤتمرنا هذا
مثال عىل ذلــك ،حيث قامت حملة كبرية
للتشكيك فيه ويف القائمني عليه ال ليشء
إال لعزمه عىل تناول ظاهرة (الصحوة)
بالدراسة".
وتناولت ورقة "الضحيان" البحثية
الصحوة كظاهرة اجتماعية فكرية كربى
أحدثت تأثريا عميقــا يف وعي املجتمع،
ألنها تمتد إىل نصف قرن ،ومعنى هذا أنها
ش َّكلت وعي كثري من األجيال السعودية
ممن ترتاوح أعمارهم اليوم بني العرشين
والثالثني ،كمــا أنها تغلغلت يف كثري من
مظاهر النشــاط يف املجتمــع كالتعليم،
والفكــر والثقافة ،والدعــوة الدينية،
والخطاب الدينــي ،والعادات والتقاليد،
ً
عميقــا يف وعي األفراد
وأحدثت تأثريًا
تجاه األفكار والوقائع واألشخاص عىل
امتداد ســنوات طويلة ،وهذا ما أدَّى إىل
إنتاج عقل جمْ عِ ٍّي ملجتمعنا الســعودي
اصطبغ بفكر الصحوة الديني بكل ما يف
هذا الفكر من إيجابيات وسلبيات.
وأكــد "الضحيان" عــى أن واقع
الخطــاب الصحوي يف أصل نشــأته يف
مجتمعنا كان صــدى للخطاب الحركي
للحركات اإلســامية يف مرص والشــام
خاصة ،وذلك لغياب الكتابات اإلسالمية
الحديثــة يف مجتمعنا آنــذاك ،فأصبح
إنتاج الحركيني اإلســاميني املرصيني
والشــاميني الفكري يف كتبهم وخطبهم
املســجلة ومجالتهم هي املرجعية التي
اســتقى منها دعــاة الصحــوة آنذاك
تنظرياتهــم ونظرتهم للواقع املحيل ،مع
االختالف الجذري بــن واقعنا وواقع
املجتمعني ،كما أشار إىل املوقف امللتبس
من الخطــاب الحركــي الصحوي من
حركات العنف والتطرف ،فقلما أصدر
بيانات يف شجب واستنكار جرائم العنف
واإلرهاب ،وإذا أصدر مثل تلك البيانات
يلحقها بالحديث عن األســباب الدافعة
ملثــل تلك الجرائم ،وهــو ما َّ
يفس لدى
خصوم التيار الحركي عىل أنه تربير لتلك
الجرائم.
وتتمثــل اإلشــكالية الثانية يف أن
الخطاب الصحوي بدال مــن أن يكون
خطابا دينيًّا ينشد الدعوة إىل الله بالحكمة
واملوعظة الحســنة ،وذلك بالدعوة إىل
التمســك بالدين ،وتغليب حسن الظن
بكل أطياف املجتمع ،والحرص عىل نرش

السديري

الضحيان

قيم الرحمــة والعطف ،وتفهم املخالف،
وطلب التيســر عىل الناس يف القضايا
الدينية كأي خطاب ديني يتخذ الدعوة إىل
الدين وظيفة له ،بدل ذلك كله انزلق إىل
تبني (الرؤية الحركية) التي يف أساسها
ومرجعيتها يف الشــام ومرص بُ ِنيَت عىل
أساس حزبي مغلق عىل أناس معينني.
وبمــا أنــه ال يوجد حــزب معلن
يجمع املنتمــن إىل الصحوة يف املجتمع
السعودي ،أصبحت الرؤية الحركية هي
الجامعة ،وهــي رؤية تقوم عىل االعتقاد
بوجــود فئة تعرب عن الفهــم الحقيقي
للدين مع الفهــم الحقيقي للواقع ،وهذه
الرؤيــة الحركية أصبحت هي عماد بنية
الخطــاب الصحوي ،وقــد أنتجت هذه
الرؤية الحركية ظواهر إشكالية ،وتعدد
الورقة العلميــة هذه الظواهر التي تأتي
يف مقدمتها ظاهرة "إســام الحزب" أو
التحزب الذي يتســم بتشــدد الخطاب
الصحوي يف أطروحاته الفكرية والفقهية،
هو خطاب مغلق أُنتج ملجتمع َّ
معي ،ولم
يُنْتَجْ لعامة الناس عىل اختالف عاداتهم
وتقاليدهم ،وتياراتهــم الفكرية ،وهذا
ما يحتم عليه االنفتاح وتقبل االختالف؛
ليناسب التنوع املوجود يف املجتمع.
وتأتي بعد ذلك ظاهرة االســتعالء

وعقلية التوجــس التي نتجت عن الضخ
الهائــل يف أدبيات الصحــوة بتفرد َِها
بالفهم الصحيح للدين ،مما أنتج عقلية
اســتعالئية تعتقد أنها متميزة متفردة
تمتلــك الحقيقة الدينيــة املطلقة ،وكل
مــن خالفها يف حكم ديني فهو عىل خطأ
وضالل يجــب اإلنكار عليــه ،وتحول
الخطــاب الصحوي يف جــزء منه من
خطاب ديني املفــرض به الحرص عىل
جمع الكلمة ونرش حســن التعامل مع
املخالف إىل خطــاب حزبي له أنصاره
وخصومه ،وأصبح مــن مهمة األنصار
السعي لفوز حزبهم يف أي منازلة فكرية
بغض النظر عن أدبيــات الحوار وفقه
الخالف ،فالهدف يف املنازلة الفوز بغض
النظر عن الوسيلة واألسلوب.
وآخــر هذه الظواهــر هي ظاهرة
حراســة الصحوة ،حيــث أصبح من
مهمات الخطاب الصحوي حراســة هذا
الحــزب (الصحــوة) ،وتمجيد رموز
الصحوة ،ورفض أي نقــد يوجه لهم،
وتحويل بعض األحكام الفقهية والرؤى
الدينيــة التي تعارف عليهــا الخطاب
الفقهي املحيل وورثتها عنه الصحوة إىل
ما يشــبه الثوابت الدينية التي ال يجوز
اإلفتاء بخالفها.

06

مؤتمر الصحوة
الجلسة األولى

الفري�ح:
فكرة المؤتمر تعزز
مبدأ السؤال من قبل
الشباب
أوضح الدكتــور صالح بن
عبد الله الفريح أســتاذ الدعوة
والثقافة اإلســامية يف جامعة
أم القرى يف الجلسة األوىل التي
ناقشــت محــور" الصحوة:
املفهــوم والداللة" بــأن فكرة
املؤتمر تعزز مبدأ الســؤال ولم
يجعل الشــباب ينحرفون يمينا
ويســارا إال منعهم من السؤال
وأصبحوا يتلقون ما يأتيهم من
األقوال وكأنه وحي من السماء،
مؤكدا ً اننا نحتاج أن نرتبط
بالقــرآن والســنة يف التقنية
واملناهج الدراســية كي تزيل
الشــوائب ومــن خــال قيام
األقســام الفكريــة ووحدات
التوعية الفكريــة ألهميتها يف
حمايــة الشــباب واإلجابة عن
أســئلتهم واستفســاراتهم،
ورضورة املراجعــة لألفــكار
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"منع السؤال" جعل شبابانا ينحرفون يمني ويسار
االخوان المسلمون إذا غلبوا اظهروا حقيقتهم وإذا ٌغلِ ْبوا أظهروا خالف حقيقتهم

وتصحيح املسار للفكر الحارض،
ومن يتحدث عنها كعادة وليس
كفكر وحســب مــا كان األباء
األولني وليــس الحق وكما جاء
القرآن به من حق ،وهذه األفكار
تحتاج إىل وعــي وغرس روح
الثقة والديــن والوالء والوطن
دون الوصاية.

الطلحي:
االخوان والخميني
«وجهان» لعملة
واحدة
من جانبهــا قالت الدكتورة
بركــة الطلحي مديــرة إدارة
املكتبة النســائية يف املســجد
النبوي اىل أن العالم عاش بأرسه
خــال القرن املــايض دعوات
تحــث الناس عىل لــزوم الدين
باسم الصحوة اإلسالمية وهذا
"املصطلح" لم يعرفه املسلمون
يف عهدهــم مما جعــل البعض
يفرسه حسب فهمه وقد اكتوت

رئيس الجلسة الدكتور خالد أبا الخيل

الجلسة الثانية
اســتطاع اإلخوان املسلمون
تجــاوز التبايــن الواضح بني
منهجيــة التديــن الســعودي،
ومنهجية التنظيــم ،بالعمل عىل
خيار تالقــي الفكرتني يف منطقة
مشرتكة لضمان النجاح ،فعملت
القيادات اإلخوانيــة الوافدة عىل
إرســاء وتمهيد اتساق وتوازي
الفكرتــن بما يخــدم األغراض
التنظيمية للجماعة ،وهذا ما مكن
حركية اإلخــوان وبرامجهم ،من
جذب أفراد املجتمع السعودي.
أشار الدكتور خالد بن سليمان
العضاض يف ورقته البحثية التي
تم قدمها يف الجلســة الثانية من
مؤتمر الصحوة بجامعة القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم

تحت عنوان "الصحوة ..النشــأة
والتطور واالمتداد" ،إىل أن اململكة
ســمحت للتنظيم بالعمل املريح
واملرن داخــل اململكة ،دون صفة
رسمية معلنة ،أو من خالل مكاتب
رسمية يف الســعودية ،عىل الرغم
من أن السلطات السعودية كانت
ترص عىل التعامل مع قادة التنظيم
بصفتهم التنظيمية وليس الفردية
كما تشــر بعض الدراســات،
وكان التنظيــم يعمل تحت رقابة
االستخبارات السعودية واألجهزة
األمنية األخرى ،ومن هنا انصب
العمل اإلســامي لهذه الجيوب
اإلخوانيــة التي انترشت يف أنحاء
ً
خصوصا يف البدايات عىل
اململكة،

الفري�ح

الدول اإلســامية بنــاره مما
جعل غالبيتهم يتسألون من أين
أتت هذه الصحوة التي ظاهرها
الرحمة وباطنها العذاب.
وأكــدت " الطلحــي" ان
مــا يفعله االخوان املســلمون
يف العصور إذا غلبــوا اظهروا
حقيقتهــم وإذا ُغ ِلبْوا أظهروا
خالف ما كانوا عليه وحقيقتهم
ضاعت بــن مطنــب يف املدح
وفاحش بالذنــب ومن أعمالهم
املريبــة التي تخــدم فكرهم
املنحرف انشاء جمعية ماسونية
كما جاء يف كتاب صحوة الرجل
املريض ،وأضافــت أن تنظيم
االخــوان املســلمني وتنظيم
الخميني وجهان لعملة واحدة،
هدفهمــا واحد وهو التوســع
حتى يحكموا البــاد بأكملها،
وأن االخوان املسلمني لم يكتفوا
بخديعة أهل الســنة والجماعة
بإظهار العداء للشــيعة واخفاء
املودة لهم لم يكتفوا بذلك حتى
تأمروا عىل األمة.

المطريي:
مصطلح «الصحوة»
يشوبه الغموض
ويمكن تسميته
بـ«اليقظة»
األســتاذ الدكتور غازي بن
غزاي املطريي أســتاذ الدعوة
والثقافة اإلســامية بالجامعة
اإلســامية أكــد يف ورقتــه
العلميــة التي جــاءت بعنوان
"إشــكاالت حول الصحوة يف
البعد واملفهــوم" "أن التصدي
للقضايــا الهامة ودراســتها
بحياديــة وموضوعية ،مدعاة
لتجــاوز األخطــاء وعــدم
ملستقبل
تكرارها واســترشاف
ٍ
أفضل ،يوظــف تجربة املايض
وممارســات الواقــع ،يف
الخلــوص إىل نظريات منهجية
قابلة للتنفيــذ ،وتُعد الصحوة
اإلســامية التــي هيمنت عىل
الســاحة اإلســامية يف أوائل
التســعينات الهجريــة ،والتي

المطريي

نعيش حقبة ما بعدها ،مما يلزم
دراســتها ،وإذ نشــكر جامعة
القصيم العريقــة يف مبادرتها
بالدعوة إىل عقــد هذا املؤتمر
العلمي.
وقــال " املطــري" أن
مصطلــح الصحوة يشــوبه
الغمــوض وليــس هنالك يشء
واضــح وقيد لهــذا املوضوع
ويمكن أن نسميها "باليقضة"
أو الوعــي وعنــد األصوليني
ومعنى الصحوة يعني الوقوض
من الغفوة ،واألمة اإلســامية
عىل مر التاريــخ حية ويقضة
وما يهمنــا هو دراســة هذه
املرحلة التاريخية لتساعد بالدنا
املســتهدف يف ثروته وشــبابه
واقتصــاده ودينــه ويجب أن
نتفق عىل أهمية حمايته ،وأهمها
دعوة الشــيخ محمــد بن عبد
الوهاب والذي جدد الدعوة عىل
املنهج الصحيــح والتي نرشت
السنة والتوحيد والخري والربكة
يف جميع أنحاء اململكة.

السعيدي:
مرحلة ت�أسيس
المملكة العرب�ية
السعودية كانت زمنا
للصحوة الدينية
وشــارك الدكتــور محمد
إبراهيم السعيدي ،بورقة بحثية
بعنوان "الصحوة بني االنحراف
عنها واالنحــراف بها" ،تناول
فيه مفهــوم الصحــوة قديما
وحديثا ،حيث أوضح أن مرحلة
التأســيس للمملكــة العربية
السعودية وما بعدها كانت زمنا
للصحوة الدينية ،،لكن املصطلح
الحــايل للصحــوة يقترص عىل
فرتة ما بعد تســعينات القرن
الهجري املــايض ،مبينًا أن هذه
الحقبة جــاءت بعد أن أصبحت
اململكة إحدى أقوى دول العالم
يف التأثري الفكري ليس يف عاملها
العربي وحســب بل يف العالم
اإلسالمي كله.

نشأة الصحوة واالمتدادات الحركية لها
دراسة في الجذور وإشكاليات التاسيس
الجانب الفكري ،والذي استطاعوا
بثه ضمن أســس البنية التعليمية
واإلدارية يف البلد الناشئ ،بشكل
طور الفكر الديني الســعودي،
ونقلــه إىل بعد حركــي لم يكن
معهودا ً من قبل.

العضاض:
المؤتمر اإلسالمي
األول مهد الطري�ق
للصحوة
كما أوضحت الدراســة أن
املؤتمــر اإلســامي األول الذي
عقد يف مكة املكرمة عام 1962م،

والــذي أُعلن من خالله إنشــاء
رابطة العالم اإلســامي ،قد مهد
الطريق أمام الصحوة اإلسالمية
يف العالــم اإلســامي للــروز
والظهــور عقب فرتة التشــكل
والتكون ،يف ظل حماية سياسية
غــر مبارشة ،وذلــك بعد دعوة
املؤتمر لفكرة التضامن اإلسالمي،
واألمة اإلسالمية الواحدة ،والتي
تمكنــت من االنطــاق الرسيع
يف أجــواء رحبة وفســيحة بعد
عــام 1967م ،أو ما يعرف بعام
النكســة ،والذي نتج عنه سقوط
ذريع للنظرية القومية والثورية،
والنظرية اليسارية بشكل عام يف
العالم العربــي ،وهو األمر الذي

العضاض

صحيفة
جامعة
القصيم

ً
مجال خصبًا لتخلق الصحوة
فتح
اإلســامية يف رحــم الســلفية
السعودية ،عندما قامت الحكومة
الســعودية بشهامة ومروءة عىل
اســتضافة قادة جماعة اإلخوان
املســلمني الفارين مــن مالحقة
الرئيــس املــري الراحل ذلك
الحني.
ويرى "العضاض" أن تدفق
قيــادات وأفراد اإلخــوان عىل
اململكة بشكل منظم ومخطط له،
سمح للقيادات اإلخوانية بالعمل
والتغلغل داخل العمق املجتمعي
للدولــة الســعودية ،وكان هذا
التوجه من الحكومة ضمن حزمة
إجــراءات وأعمــال داخل إطار
فكرة األمة اإلسالمية والتضامن
اإلسالمي ،مقابل الفكرة القومية.

الصحوة الحركية ظهرت
مع قيام الجماعة
السلفية المحتسبة
بحادث�تها الشهرية في
الحرم المكي
ويف محور تطــور الصحوة
أوضحت الدراســة أن الصحوة
بمختلــف أطيافها لــم يكن لها
أي ظهور أو تأثــر يذكر ،حتى
قيام الجماعة الســلفية املحتسبة
بحادثتهــا الشــهرية يف الحرم
املكي الرشيــف ،ماعدا اضطالع
بعض االفراد من جماعة اإلخوان
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املســلمني من غري الســعوديني
بمهمة تأليف املناهج الدراســية،
وقيام بقية التنظيمات والخاليا
عــى احتــواء طــاب املعاهد
والجامعات القليلة حينها ،والعمل
عــى انضمامهــم للمجموعات
التنظيمية والحركية ،وهو عمل
تربوي يحتــاج إىل مدى زمني
بعيــد ال تظهر نتائجــه إال بعد
ســنوات طويلة ،غري أن ما قامت
به الجماعة الســلفية املحتسبة
يف الحرم املكــي الرشيف جعلت
املوازين تتغــر وتختلف ،وهو
األمر الذي حدا بالدولة السعودية
إىل أن تفســح املجال للمناشط
الدعوية التي يُظن أنها ســلمية
وبعيدة عن السياسة در ًء لخطر
اإلرهاب والتطــرف الذي أطل
برأسه مع حركة الجماعة السلفية
املحتسبة.
وناقشــت الورقة البحثية
تمدد الصحوة املتصاعد بانتظام
من بعد العام  1979م ،والذي
ساعدها عىل ذلك تغلغل أفرادها
يف بعض األجهــزة الحكومية،
مما جعل الصحــوة تنترش عرب
أقنية تلك األجهزة يف كل مدينة
ومحافظة يف اململكة بال استثناء،
ناهيك عــن الجهــود الكبرية
التي كان يقوم بهــا أفراد تلك
التنظيمــات لتجنيــد وضم كل
مــن يمكن ضمــه إىل التنظيم،
كما اســتطاعت الصحوة حيازة
أماكن رســمية وغري رســمية

مرموقة مكنها مــن النفوذ إىل
أوســاط ال يســتطيع الداعية
العادي الوصول لها بســهولة،
كما أنــه وقاها وبعض رموزها
مــن رضبــات كادت أن تكون
قاضية.

عدة توصيات منها:
التهاون مع من تورط
في ت�كفري أو عنف
وخرجــت الدراســة بعدة
توصيــات كان مــن بينها ما
يــي :الصحويــون الحركيون
وقيادتهم ،مواطنون سعوديون،
ويجب أن يتــم التعامل معهم
عىل هذا األســاس من جانبني:
األول األخذ عىل يد بعضهم من
جهة ادعــاء العاملية وأنهم غري
مرتبطني بقطر معــن ،الثاني:
أن يعاملوا كمــا يعامل املواطن
السعودي الذي يخطئ ويعطى
فرصــة املراجعــة وتصحيح
املســار والتكفري عىل كل جرم
ارتكب يف حق الوطن ،كما يجب
أن ال يُقبــل أي تهــاون مع أي
ممن تــورط يف تكفري أو عنف
أو إرهاب أو إقصاء ولو بطريق
غري مبارش ،باإلضافة إىل إنشاء
مركز دراســات الصحوة يف أي
من جامعات اململكة.

07

ابن الشيخ :لجماعة
اإلخوان المسلمني
دور كبري في تطور
مفهوم الصحوة
الباحث محمد بن خلف ابن
الشيخ مرشف عام بمركز الوعي
الفكــري بــوزارة التعليم ،قدم
يف دراســته التي أعدها ملفهوم
الصحوة ودالالتــه معتربا إياه
مصطلح أدبــي فضفاض وكما
هي طبيعة األدب وأخذه للمعاني
الواســعة فقد اســتعملت كلمة
الصحوة بشــكل واسع وبعدة
مدلــوالت ك ٌل حســب توجهه
ومقصده ومن هنا يتبني أنها كلمة
أدبية وليست بمصطلح محدد له
مدلوالته ودالالتــه املحددة كما
هــي طبيعة التعريفــات ،حيث
يعني مصطلح "الصحوة" حالة
من التشــدد الديني واالنغالق
ونبذ اآلخر...إلخ ،وبالفعل سطع
نجمهم وأصبحوا يرون أنفسهم
حراسا ً للفضيلة يف هذا املجتمع،
وأن اختفاءهــم يعنــي اختفاء
الفضيلة من املجتمع.
وفيما يتعلق بتطور مفهوم
الصحــوة أوضحت الدراســة
أنه ازدهر وأصبــح أكثر رواجا
يف القرن التاســع عــر ،إال أنه
كمفهوم يعترب كحال أي مفهوم
يف اللغــة ،لم يبق عــى حاله يف

ابن الشيخ

دالالتــه ومعانيه ،بــل تطور
وتبدل نتيجة لتفاعل الشخصيات
الرائدة والنخبوية معه ،ســواء
دينيــا أو ثقافيا ،وأخذ أشــكاال
دالليــة مختلفة خلقــت أنماطا
ســلوكية مختلفة نتيجة األفهام
املختلفــة للمصطلح ،بالرغم من
أنه قد شــاع استخدامه من كافة
الرشائح واألطياف يف املجتمعات
اإلسالمية ،إال أنه مصطلح أطلقه
اإلخوان املسلمون فتلقفه الناس
بقبــول تــام دون تمحيص أو
تدقيق.
وقد حــدد "ابن الشــيخ"
القنوات التي تم من خاللها نرش
هذا املفهوم يف التعليم واإلنرتنت
والخطــاب الدينــي وحلقات

التحفيــظ والرشيط الكاســيت
والعائدون مــن مناطق القتال
واملراكــز الصيفية ،وخلص بعد
ذلك إىل عــدة توصيــات منها
االهتمام بــاألرسة كأحد ركائز
الدعم الوطني كمــا نصت علية
املادة التاســعة من نظام الحكم
السعودي بربامج متنوعة ملزمة
بالرشاكة مع املدرسة ،والوضوح
واملوضوعيــة يف بيــان خطر
األفــكار املنحرفة عــى التنمية
واألمــن ،باإلضافــة إىل إرشاك
الشــباب والشــابات يف برامج
البناء والتخطيط االســراتيجي،
ومطالبة مراكز التوعية الوطنية
باالهتمام بربامج أكثر شــمولية
يتطلبها الواقع.

الخضر :األجواء
السياسية أتاحت
الفرصة لتمدد الحركات
اإلسالمية
أتاحــت األجواء السياســية
الدوليــة للحراك اإلســامي من
خــال املنظمــات والجمعيات
الخريية والجماعات اإلســامية
مساحة حرية أكرب ،بسبب أجواء
الحــرب الباردة منذ الســتينات
والســبعينات والثمانينــات ،ثم
االحتالل السوفيتي ألفغانستان،
حيــث صنعــت إطارا واســعا
للتواصــل بني مختلــف األفكار
والتيارات اإلســامية يف املنطقة
العربية ،وأحدثت منعطفا مؤثرا
يف بنية الوعــي والنخب الدينية،
و وضــف الخطــاب الدعوي
هذا الحــدث لتأجيج املشــاعر
الدينية ومواجهة األعداء مع دعم
الحكومــات العربية ،مما أدى إىل
شــحن املجتمع العربي بصورة
أكرب مما يسمح به الوعي.

تولي أنور السادات
للحكم في مصر أعطى
فرصة لحركة اإلخوان
بالظهور

كما يرى الباحث عبدالعزيز
بــن محمــد الخــر يف ورقته
البحثية التي قدمها يف الجلســة

الخضر

الثانية أن مــوت الرئيس املرصي
جمال عبد النارص يف  28سبتمرب
 1970أزال العقبة الرئيسية أمام
ظهور األصولية اإلسالمية ظهورا
كليا" ،وكان تويل أنور الســادات
الحكم يف مــر من بعده فرصة
نادرة أمام حركة اإلخوان لتأكيد
حضورهم يف مــر ،وقد أطلق
السادات رساح اإلخوان وشجعهم
عىل اتخاذ مواقع لهم يف اتحادات
الطــاب وســواها يف املجتمع،
واستغل عداوة اإلخوان التاريخية
للنارصيني ملواجهتهم.
وتوضح الدراســة أن عام
1979م كان نقطــة تحــول
غري متوقعــة يف خارطة اإلحياء
اإلسالمي الســيايس حيث شهد
سقوط نظام الشاه القوي ،وكان

1979م عام التحوالت
غري المتوقعة في
خارطة إحياء الحركات
اإلسالمية
أحد العوامل املؤثــرة يف الواقع
العربي حتى لــدى العلمانيني،
وبعدها بعدة أشــهر أتت حادثة
جهيمــان واقتحامــه للحرم يف
شــهر نوفمرب 1979م يف األول
من محرم عــام  1400هجرية،
ويف ديسمرب 1979م بدأ االحتالل
الســوفيتي ألفغانســتان وكان
الهدف املعلــن هو حماية الحكم
الشــيوعي يف كابل بعد االنقالب
عىل الحكم امللكي.

جانب من الجلسة الثانية

وناقشــت الجلســة الورقة
البحثيــة املقدمة مــن الدكتورة
عزيزه سعيد شــاهر الصاعدي
والتي تناولــت ما خطط له دعاة
الصحوة لسحب البساط من تحت
العلمــاء الربانيني ،وإبعادهم عن
القلــوب والعقــول ،ورأى هؤالء
الدعاة لكثرة أتباعهم ،وانتشــار
دروســهم ومحارضاتهم أنهم ن ٌد
للعلماء الكبار فأخذوا يعارضونهم
يف الفتــاوى بــل ويخطئونهم،
ويرصحون بذلك.
وأوضحت الدراســة أنه قد
نتج عــن هذا التغييــب للعلماء
الربانيــن ظهور االنقســامات
واألفــكار والجماعــات ،حيث
تحمل كل جماعة فكرا بعيدا عن
نــور النبوة واملنهــج الصحيح،

وانترشت ظاهــرة تكفري الحكام،
بل والعلماء أيضا بشــكل رصيح
وعلنــي ،ووصــف املجتمعات
بأنها مجتمعــات جاهلية ،فضالً
عن ظهور فتاوى غريبة ســببها
الرئيس االفتتان بحــال الغرب،
والســخط عىل واقع املســلمني
،ومن أشهر هذه الفتاوى :تجويز
املظاهرات وتســميتها بالسلمية،
والتشــهري بأخطاء الحكام عىل
املنابر ومواقع التواصل االجتماعي
والطعن فيهم ،مما أضعف هيبتهم
ومكانتهم عنــد الناس ،وأدى إىل
ظهور سمات التفريط يف املجتمع
املســلم ،وبأســاليبهم وطرقهم
روجوا لقبول األفكار وما يســمى
بالتجديد ،ومهــدوا لعوام الناس
قبول أراء الغرب وأفكارهم املغايرة

للمنهج الصحيح واملخالفة له.
وأوصت دراسة "الصاعدي"
برضورة االلتفــاف حول العلماء
الربانني ،وأخذ العلم عنهم والتزود
بآرائهم ونصائحهــم ،وإنعاش
حلقات وعلم هؤالء العلماء ونرش
دروسهم ومحاسنهم عرب وسائل
التواصــل االجتماعــي ،وإلزام
الجامعــات باســتضافة هؤالء
العلماء بشكل دوري ،وفتح باب
الحوار مع الشــباب ومناقشــة
فكرهم ونصحهم بواسطة هؤالء
العلمــاء ،ومعاقبة من يشــوه
صورتهم ويــيء األدب معهم،
وجمع مقاالتهم وآرائهم وردودهم
عــى املخالفني ملنهــج الصحابة
والتابعــن ،واالســتفادة منها
ونرشها.
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مؤتمر الصحوة
الجلسة الثالثة

التمدد الحزبي لتيار
الصحوة وعالقته
بالدولة
عقد الوالء والرباء هو األســاس
الــذي يرتكز عليه تيــار الصحوة
وهــو يمثل العالقة بني هــذا التيار
ورموزه وكتبه وأســاليبه وطرائقه
وبني التيارات اإلســامية األخرى،
واملنظمات والدولــة باعتباره الحق
الذي ال محيد عنــه ،وهذا يتجىل يف
كتابات حســن البنا مؤسس جماعة
اإلخوان املسلمني.
هذا ما أكدته دراســة نوقشت
يف الجلســة الثالثة ملؤتمر الصحوة
يف جامعة القصيــم قدمها الدكتور
أيمن بن ســعود العنقري األستاذ
املســاعد بقســم العقيدة واملذاهب
املعارصة بجامعــة اإلمام محمد بن
سعود اإلســامية أنه إذا تقرر هذا
األمر لدى هذه الجماعة وفروعها يف
العالم العربي ،ومنها تيار الصحوة
يف اململكة فإنه يمكن أن ّ
ينجل موقفه
من الدولةّ ،
خاصة إذا علمنا أن الدعوة
ّ
إىل الخروج عىل الحكام وإثارة الناس
عليهم يعترب أصــاً عندهم ،بنا ًء عىل
ما ذكر يف تقريرات حسن البنا وسيد
قطب.
وتوضح الورقة البحثية موقف
تيار الصحوة من الدولة الذي يقوم
عىل التهوين من مســألة الســمع
والطاعة للحاكم املسلم يف غري معصية
الله ،وعدم طرحهــا ألتباعهم ،كما
عليه تقريرات أئمة أهل السنة يف ذلك
مع أن النصوص يف الســنة كثرية يف
األمر بذلك ،وأن يف أعناقنا بيعة لويل
األمر ،وهذا أصل من أصول العقيدة
السلفية ،إذ بالســمع والطاعة لهم
تنتظم مصالح الدين والدنيا معا.

الثبيتي :جماعة
اإلخوان استغلت
مصطلح الصحوة في
التمدد الحزبي
ال شــك أن بعــض الجماعات
املتطرفة استفادت من إقبال الشباب
السعودي عىل التديّن يف كسب مزيد
من املؤيديــن ألفكارها ،خصوصا ً
جماعة اإلخوان املسلمني التي ساهم
الواقع السيايس يف عهد امللك فيصل
يف منح الجماعة مســاحة واســعة
من العمل والنشــاط واالنتشار يف
السعودية ،وقد اســتثمر اإلخوان
ذلك جيّداً ،وساهموا بنرش خطابهم
الديني والفكري يف املجتمع عرب هذه
املساحة املفتوحة ،وإن كان بصورة
رسية وغري رسمية ،مما ضاعف قوة
الجماعة وعزز قدرتها عىل التجنيد
والتعبئة ،وبناء جماهريية الجماعة،
التي تحولت مــع مرور الوقت إىل"

تنظيم اإلخوان السعودي.
وتوضح الدراســة التي أعدها
الدكتــور محمد بن عبيــد الله بن
نارص الثبيتي أستاذ الدعوة والثقافة
اإلســامية املســاعد ،رئيس قسم
الدراسات اإلســامية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة الباحة ،أن
حكمة الله اقتضت أن يكون العلماء
هم الرواد الذيــن يحملون النور يف
الظلمات الحالكة ،وأن يكون علمهم
هو الهادي للمسلمني ،فيبثون بهذا
العلم الثقة يف النفــوس املهزومة،
ويبعثون األمل يف القلوب املقهورة،
ويشخصون الداء ويصفون الدواء.
وتقف الدراســة عند رأي كبار
العلمــاء يف اململكة الذين حذروا من
جماعة اإلخوان املسلمني ملا رأوا من
مخالفة دعاتها لهدي الكتاب والسنة،
مما أوجب عليهم أال يسكتوا عن بيان
كلمة الحق يف أمثال هؤالء املنحرفني
عن املنهج القويم ،فمثال هذا سماحة
الشــيخ عبد العزيز بن باز –رحمه
الله– أدرك بثاقب نرضه وعميق فهمه
ومعرفته بواقع الفرق والجماعات
اإلســامية خطورة مسلك جماعة
اإلخوان ،كما قال الشــيخ العالمة
صالح بن فوزان الفــوزان ":فقد
حاول أعــداء هذه الدعوة (أي دعوة
التوحيد) أن يقضــوا عليها بالقوة
فلم ينجحوا ،وحاولوا أن يقاوموها
بالتشــكيك والتضليل والشبهات
ووصفها باألوصــاف املنفرة ،فما
زادها إال تألقــاً ،ووضوحاً ،وقبوال ً
وإقباالً ،ومن آخر ذلك ما نعايشــه
اآلن من وفود أفكار غريبة مشبوهة
إىل بالدنا باســم الدعوة ،عىل أيدي
جماعات تتسمى بأســماء مختلفة
مثــل :جماعة اإلخوان املســلمني،
وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا.
وترى الدراسة أن دعاة جماعة
اإلخوان قــد اســتغلوا الثقة التي
منحتهم اململكة إياها ،حينما أوكلت
إليهم تعليــم وتدريــس أبنائها،
فتظاهروا بالحرص عىل أبناء اململكة
تعليما ً وتثقيفــاً ،وأبطنوا أهدافهم
الحركية ،التي حققوها عرب توظيف
الصحوة اإلسالمية يف نرش دعوتهم
يف أوساط املجتمع السعودي.
وتم خــال الدراســة إيراد
عدد من التوصيــات التي يمكن أن
تســهم يف وقاية املجتمع املسلم من
خطر اســتغالل مصطلح الصحوة
كان مــن أبرزها :توعية الشــباب
بخطورة املصلحــات الحادثة عىل
مســار الدعوة اإلســامية ،وبذل
الوســع يف تنقية العمل الدعوي من
كل فكــر أو منهــج مخالف لهذه
البالد ومنهجها الوســطي حرصا
عىل أمنها واستقرارها ،باإلضافة إىل
حرص العلماء والدعاة عىل توضيح
موقف اإلسالم من الفرق اإلسالمية
املنحرفــة ،ووقف تمــدد اإلخوان
املســلمني يف املجتمع السعودي من
خالل جمع وتفنيد شــبهة الجماعة
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تم استغالل مصطلح الصحوة اإلسالمية في التمدد الحزبي..
جماعة اإلخوان نموذجا
والــرد عليها ودحضهــا بالحجة
والربهــان ،وحرص املؤسســات
العلمية والرتبويــة يف التعلم العايل
ومن خالل هذه الدراسة والدراسات
الالحقــة لها عىل تطويــر املناهج
الدراسية وخاصة مناهج ومقررات
الدراســات اإلســامية وتنقيتها
مــن املصطلحــات الحادثــة ،بما
يضمن الحصانــة الفكرية للطالب،
وبناء موسوعة شــاملة ومتجددة
للمصطلحات الحادثــة ،وتوضيح
موقف اإلســام منهــا للحد من
شيوعها.

آل الشيخ :انخراط
بعض الشباب في
حرب أفغانستان دون
تحصنهم بالعلم
الشرعي وضع بذور
انحراف الصحوة
الدكتور هشام بن عبد امللك بن
عبد الله بن محمد آل الشيخ حاول أن
يقتفي أثر العالقة بني املنهج السلفي
وعالقتــه بالصحوة اإلســامية،
فاململكة العربية الســعودية مهبط
الوحي ومنبع الرسالة ودأب حكامها
منذ التأســيس األول عىل التمسك
باملنهج الســلفي والتأكيد عليه ،بل
ونــره وتدريســه يف الجامعات
واملدارس ،وبــث الدعاة يف الخارج
لتعليم الناس هذه السمات التي يتسم
بها ديننا الحنيف.
وتطرقت الدراسة إىل ما حدث
يف منتصف العقــد األول من بداية
القرن الهجري الحايل أي يف منتصف
الثمانينــات امليالديــة ويف خضم
الغزو السوفييتي ألفغانستان ،حيث
بدأت بذور االنحراف حينما شارك
بعض أبنائنــا يف ذلك الرصاع ،دون
أن يتحصنوا بالعلم الرشعي الكايف
ودون أن يكــون عندهــم القراءة
املتأنيــة بمآالت األمــور ،وال العلم
بطبيعة املعركة هناك ،وال بالجماعات
املوجودة يف الساحة األفغانية آنذاك،
والتي تبني فيمــا بعد أنها مخرتقة
من جماعــات التكفــر والهجرة،
وجماعات اإلخــوان ،وكان للدعم
املعنوي من العلماء والدعاة ،والدعم
املادي من املحسنني دو ٌر يف تسهيل
تأثر الشباب بأفكار تلك الجماعات
املنحرفة ،والتمرد عن سمات املنهج
السلفي الحق.
وحينما أقبلــت أحداث الخليج
الثانية (غزو الكويت) عام 1990م
تحركت بذور تلــك النبتة الخبيثة
والتي دعت إىل معارضــة العلماء
الكبار يف مــا هو من صميم عملهم،
فبدأت أفكار الخوارج تنشأ منادية
بخطأ الدولة يف االستعانة بالقوات
األجنبية ،وأن ذلك كفر يخرج الدولة
من رشعيتهــا ،وبدأت فكرة اإلنكار
العلني عىل الحاكم ،وتهييج العامة

من خــال الخطــب واملحارضات
والندوات التي كانت تقام يف املساجد
واملدارس ،وظهرت أصوات تصف
أعضاء هيئة كبــار العلماء املعينني
من قبل الدولة بأنهم علماء السلطان
ليضعفوا ارتباط العامة بهم.
وتوضح الدراســة أنه تم من
خالل ذلك االنحراف بالصحوة عن
طريقها املعتدل وربط هذا املصطلح
بطريقة أولئك املهيجــن للتغرير
بالعامة وتمريــر فكرهم من خالل
أن (الصحوة اإلســامية) تقتيض
أن يتم نقد مرشوع الدولة السيايس
واالقتصادي واالجتماعي والديني
من خالل مذكــرات النصيحة التي
تم نرشهــا ليطلع عليها العامة ،ويف
املقابل كان تعامل والة األمر مع تلك
الفئة املهيجة بمنتهى الحلم واألناة
فأمر خادم الحرمني الرشيفني امللك
فهد بن عبد العزيز بتشــكيل لجنة
منبثقة عن هيئة كبار العلماء سميت
يف حينها بـ (اللجنة الخماسية) للنظر
يف تجاوزات بعــض الدعاة ،وكانت
برئاسة سماحة الشيخ العالمة عبد
العزيز بن عبد الله بن باز.
وتتوصــل الدراســة بنا ًء عىل
ما ســبق إىل أن مصطلح (الصحوة
اإلســامية) خرج من تحت عباءة
الخميني الهالــك ،ووظف لصالح
املنهج الســلفي ردحــا ً من الزمن،
ثم أصبح رمزا ً وشــعارا ً للحركيني
املهيجني ،يف حني أن علماء هذه البالد
املباركة لم يوصف أحد منهم بأنه من
علماء الصحوة أو من دعاة الصحوة،
لكونهم متســمني بســمات املنهج
السلفي ،سائرين عىل الهدي النبوي،
لم تغريهم الظروف ،ولم تؤثر فيهم
األحداث ،كما تنبه الدراســة عىل أن
ال يتخــذ تجريم هذا املصطلح للنيل
والقدح مــن املســلمات والثوابت
الدينية أو الحط من املؤسسة الدينية
الرســمية باململكة ،فاملصطلحات
تذهــب وتجيء تبعا ً ملــن يوظفها
لصالحه.

السحيباني :الحزب�ية
أضعفت األمة..
والتعصب للهيئات
دفع إما إلى الغلو أو
التساهل
وتناولــت الورقــة البحثية
التي قدمها الدكتــور عيل بن عمر
السحيباني أستاذ العقيدة واملذاهب
املعارصة بجامعة القصيم ،الحزبية
التي كانت ســببا ً يف ضعف األمة،
وانحراف كثري من الشــباب املسلم
عن املنهج الحــق ،وفقدانهم طرق
االستدالل ،وقواعد معرفة الحق ،مما
دفعهم يف كثري من األحيان ،إىل الغلو
أو التساهل بسبب التعصب للهيئات،
أحزابا ً كانت أو جمعيات ،كما دفعهم
إىل التعلق باألعيــان ،قادة كانوا أو

العنقري

آل الشيخ

"المطرفي" رئيس الجلسة الثالثة

شيوخا ،األمر الذي يُذهب نور الحق،
ووضوح الطريق.
ويرى "الســحيباني" أنه لو
لم يكــن من ثمار التحزب ســوى
التفرق ،وما يرتتب عليه من الدفاع
عن الهيئات واألعيــان تعصباً ،يف
وجه الدليل لكفى بــه رشاً ،ونعوذ
بالله تعاىل منها ،وممن يدعو إليها،
فالدعوة إليها دعوة إىل باطل بنص
الكتــاب والســنة ،وكذلك أظهرت
الدراســة خطأ من احتج عىل جواز
التحــزب بأدلــة وجــوب تحزب
املســلمني جميعا ً يف مواجهة الكفر
والكافرين.
وتحــذر الورقــة البحثية من

الدعوات التي بــدأت تظهر مؤخرا ً
والتي تحــاول أن تخلط بني الدين
والصحــوة ،وأن الديــن يحارب
ويســتهدف ولذلك يجب أن يوضح
للمجتمع أن نقد الصحوة ليس نقدا ً
للدين ،أو نقدا ً للســلفية ،كما يروج
بعضهم ،وذلك لتشويه صورة الدولة
لدى املجتمع ،وقد استغل هذا الوهم
أعداء الوطن يف الخارج عرب صحفهم
وقنواتهــم الفضائيــة ووســائل
التواصل االجتماعــي ،كما يحاول
هؤالء تكريس فكرة عدوانية تجاه
الدولة ،وأنها رضخت لقوى أجنبية
تفرض عىل حكومتنا تغريب املجتمع
وتمييع الدين.
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الجلسة الرابعة

أبا الخيل :بعض الحركات
الدعوية واألحزاب
اإلسالمية ت�أثرت بحركة
اإلخوان في مصر
"إن طلــب الخالفــة يف ظل
النصوص الــواردة ليس مقصودا
بحد ذاتــه ،وإنمــا املقصود من
الخالفة هي اجتماع الكلمة لتتحقق
مصالح الدين والدولة وهذا يحصل
يف امللــك واإلمامة والرئاســة ،وملا
كانت الخالفة بهذا املفهوم يف الرتاث
اإلسالمي فلماذا تحولت الخالفة إىل
مشكلة يف خطاب الصحوة؟ وملاذا
حرض هذا املصطلح؟"
أجاب الدكتور خالد أبا الخيل
عميد كلية الرشيعة بجامعة القصيم
عىل هذه التساؤالت يف ورقته البحثية
التــي حملت عنوان "إشــكاليات
الخالفــة يف خطــاب الصحوة"،
وناقشتها الجلسة الرابعة واألخرية
من مؤتمر الصحوة  ،وترأس الجلسة
الدكتور سليمان بن عيل الضحيان
أســتاذ النحو والــرف بجامعة
القصيم ،حيــث أكد "أبا الخيل" يف
دراسته عىل أن الكثري من الحركات
الدعوية أو األحزاب اإلسالمية تأثرت
بالحركة األم يف مرص وهي جماعة
اإلخوان املســلمني ،وهــذا التأثر
قد ال يكون مبــارشا ً كما عندنا يف
السعودية ،فربما الشاب املنخرط يف
مناشط الصحوة وأعمالها ال يعرف
شيئا ً عما يســمى بجماعة اإلخوان
املسلمني ،لكنه حقيقة تشكل وعيه
عىل أدبياتها فالكتب الرتبوية التي
تصوغ رؤية الشاب للحياة هي كتب
إخوانية بامتيــاز ،ككتاب العوائق
واملنطلق ملحمد أحمد الراشد،و كتب
أحمد فايز ،وسعيد حوى وغريهم.
ويرى "أبا الخيــل" أن هذه
الكتب بــا اســتثناء تلغي هذه
الحدود بني الدول وتكرس يف وعي
الشــاب أن بالد اإلســام واحدة،
حيث تؤكد الدراســة أن هذا الضخ
الرتيوي الكبري دفعت الصحوة من
خاللها بمنظومــة كاملة من القيم
والتصورات لجميع مناحي الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وهذه املنظومة يرافقها قدرة هائلة
عــى ترويجها عرب عنــر اللغة
والبيان واإلنشاء.
ويوضــح "أبا الخيل" أن هذه
الجماعة لظروف سياســية خاصة
يف مرص أصبحت أيقونة املظلومية
واالستضعاف عند كثري من الشباب
العربي املسلم ،وتحت هذه األيقونة
جرى تمرير الكثري من أفكارها ألبناء
املجتمعات اإلسالمية دون مقاومة
تذكــر ،وبهذا نجحت يف ترســيخ
أفكارها وتصوراتهــا ،وتقديمها
للناس عــى أنها التصور الصحيح
والكامل للدين وللحياة.
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إشكاليات الخالفة في خطاب الصحوة وت�أثر الصحوة بأفكار جماعة اإلخوان
مناقشة دور علماء المملكة في توجيه الصحوة وتقويمها والتحذير من الغلو والتشدد

وتؤكــد الورقــة البحثية أن
جماعة اإلخــوان تم تأسيســها
لتعويض حالــة الخالفة العثمانية
التي ســقطت عام 1924م ،فتم
تأسيس الجماعة عام  ،1928ولذلك
حاولت هذه الجماعة أن تحافظ عىل
عدم انخــراط أعضائها يف الدولة،
نعم ال مانع لديها أن تســتفيد من
الدولة ،وتعمل يف وظائفها ،وتصل
ألعىل املراتب يف سلمها لكن مع ذلك
فهي يف حالة عزلة شعورية واغرتاب
عن الدولة ،ونتيجة لظروف النشأة
اتجهت هذه الجماعة إىل املعارضة
األزلية للدولة بمعناها الحديث ،ألنها
تنايف مفهوم الخالفة ،ولهذا يمكن
القول بكل وضوح بــأن االقرتاب
من فكر الجماعة يعني بالرضورة
االبتعاد عن مفهوم الدولة ،وقد نتج
عن هذا التأثر مجموعة من املظاهر
التي ال تخطئها العني.
وتؤكد الدراســة أن أول هذه
املظاهر هو وجود حالة من القطيعة
بني الصحــوة والدولــة ،وثانيها
محاولة عزل الشــباب عن العلماء
الرسميني الكبار ،ويف نظرة رسيعة
للعالقة بني رمــوز الصحوة وبني
العلماء الرســميني الكبار نالحظ
وجود عالقة تتسم بالحذر يف كثري
من األحيان ،فالعالقة بينهما لم تكن
عالقة حميمة تتسم بالدفء بل كانت
ترتاوح بني الحــذر والرصاع وكان
الكثري من مشــايخ الصحوة يرون
أن من الحكمة تحييد هؤالء العلماء
وعدم الدخول معهم يف أي رصاع،
إذ هم بحاجة إىل املشايخ الرسميني
أكثر من حاجة هؤالء املشايخ لهم،
وثالثها هو صناعة منطقة فاصلة
بني الدولة والشاب سموها منطقة
الحياد ،ولكن الحقيقة أنه ال توجد
منطقــة فاصلة بــن الدولة وبني
التنظيم ،إما أن تكون مع الدولة أو
ضدها ،فالــذي ليس مع الدولة هو
مع التنظيم ،هو مع الجماعة هو مع
الحزب.

السليم :لعلماء
المملكة دور كبري
في توجيه الصحوة
وتقويمها
وأوضح األستاذ الدكتور فريد
بن عبد العزيز الزامل السليم أستاذ
النحو والرصف يف كلية اللغة العربية
والدراســات االجتماعية بالجامعة
خالل الجلســة أن هذا املؤتمر جاء
ليكــون بابًا يفتحه الدارســون،
ليشــعلوا يف الطريق قنديالً ،وقدم
ورقته بعنوان "دور علماء اململكة يف
توجيه الصحوة وتقويمها" قال فيها
أن الصحوة شكلت ظاهرة تستحق
أن تدرس دراسة وافية متأنية ،فهي
إشكالية يف أســبابها ،وتاريخها،
وجوهرها ،وتطبيقاتها ،وآثارها.

جانب من الجلسة الرابعة للمؤتمر

وتوضح الدراسة أن الصحوة
اقرتنــت بالتدين ،فتأثر االســم
باملسمى ،فاتخذ أهل الباطل من هذا
االقرتان سهامً ا رموا بها أهل التدين
الحق ،بل رمى بها غالتهم اإلسالم
ً
مضيفا
نفســه ،وعلماءه وتعاليمه،
أن داللة الصحوة تعددت باختالف
االعتبارات والســياقات ،ومن هنا
كانت إشــكاال يســتحق الوقوف
عنده ،وتحليل مدلوالته ،وقد كثرت
الدراســات حول ذلك املفهوم ،من
خالل دراسة تلك الحقبة التاريخية،
التي نسب لها هذا املسمى ،متناولة
املصطلح مــن جانــب تاريخي،
واجتماعــي ،وفكــري ،وكما وقع
االختالف يف األسباب والنتائج.
ويرى "الســليم" أن تحديد
زمنها قد وقــع فيه الخالف ً
أيضا،
ويجب أن نبــن املفهوم من خالل
منظور العودة للتدين غري االنتقائي،
حيث عصفت بالنــاس ،وخاصة
الشباب ،مناهج مختلفة ،أبعدتهم
عن دينهم ،ثم عادوا إليه ملا خفتت
أصوات ذلك املنهج ،وظهر عوارها،
ولم تثبت أمــام الواقع ،تطبيقات
تلك العودة غري املوافقة ملضمونها،
حيث دخل ذلــك التدين يشء من
الجهل ،والغلو ،والنفعية ،والتحزب،
والخروج ،ممــا يخالف جوهرها،
والتــي أطلــق عليها "إفــرازات
الصحوة".
وكان الناس حولها ثالث فئات:
األوىل :من ظــل يمجدها ،ويتغافل
عن إفرازاتهــا ،والثانية :من عُ ني
بانتقادها نقــدًا موضوعيًّا ،فحذر
من إفرازاتهــا ،ودعا إىل العودة إىل
جوهرهــا ،والثالثــة :من عارض
الصحوة بمعناها األويل ،فاتخذ تلك
اإلفــرازات مدخالً للقــدح بها من
أصلها ،وبيان ضاللهــا ،وانخداع
الناس بها.
وتوصلت الورقــة البحثية إىل
أن الغلو محذو ًرا رشعيًّا كبريًا ،ألن
الله تعاىل وصف هــذه األمة بأنها
أمة وســط ،أي معتدلة مستقيمة،
وكان الوسط بمعنى االعتدال ،وملا
كان اإلقبال يف ذلك الزمن عىل أشده،
والناس تتداعى إىل الخري وتتواىص

السليم

به ،كانت الفرصة ســانحة النزياح
نحو الطــرف يف األمور كلها ،فغال
بعض الناس يف أمــر التعامل مع
املرأة ،واختل امليزان يف الدعوة بني
الرتهيب والرتغيــب ،إذ مالت كفة
الرتهيب ،وكــذا يف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وإذا تحقق هذا
االنزياح تحول املحمود إىل مذموم.

العمري :بعض الحركات
ُ
اإلسالمية استغلت
مصطلح الحاكمية
لفرض أجندتها
السياسية والفكرية
وناقشت الجلسة أيضا الورقة
البحثية املقدمة من الدكتور عادل بن
محمد العُ مري أستاذ القران وعلومه
يف كليــة العلــوم واآلداب بالرس
بعنوان "مفهوم الحاكمية لله بني
النص القرآني والتأويل السيايس"،
والتي تطرق فيها إىل أكثر املفاهيم
التي شــاعت وانترشت يف حقبة ما
يسمى بالصحوة ،وتبنَّته الجماعات
الحركية اإلسالمية أال وهو مفهوم
الحاكمية بأبعاده السياسية ،والذي
أصبحَ محركا ً لتلك الجماعات التي
اتخذت من مصطلح الحاكمية لله
ُ
شــعارا ً دينيا ً
تفرض به أجنداتها
السياســية والفكرية واالجتماعية؛
مرتع
حتى تح َّو َل هــذا املفهوم إىل
ٍ
خصب لتكفــر الدول واملجتمعات
ٍ
املسلمة ،وحجةٍ الستباحة الدماء.
كما ركز "العُ مري" يف ورقته
البحثية عــى مفهوم الحاكمية لله
ً
لغة ،ومفهومهــا يف النص القرآني
الخالص ،ثم الحديث عن مصطلح
الحاكمية لله نشأ ًة قبل ظهور هذا
املصطلح ،ثم تأصيالً بعد ظهور هذا
املصطلح الجديــد ،ثم الحديث عن
التأويل الســيايس لفكرة الحاكمية
وعالقة ذلك بالنــص القرآني ،ثم
ختام البحث بذكــر نتائج التأويل
السيايس املعارص لفكرة الحاكمية.
ومــن أبــرز النتائــج التي
خلُصت لها هذه الدراسة هو وجود
غمــوض وضبابيــةٍ
ٍ
وخلط علمي
ٍ

العمري
ُ

لدى من ِّ
ظري فكــرة الحاكمية لله
بمعناها السيايس ،معتربة أن سبب
ً
ُ
قضية
الغموض والخلط ألنها
هذا
ً
ألغراض سياسية،
دينية ت َّم توظيفها
ٍ
كما ال يختلف تفسري الحاكمية لله
بمعناها السيايس عند الخوارج عن
معناها يف العرص الحديث.
ويف ختــام الجلســة تحدث
الدكتــور ســليمان بــن محمد
املحيميد األســتاذ بكلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية بالجامعة عن
ورقته البحثية التي قدمها بعنوان
"التحزب ..قراءة يف إشــكاليات
الصحوة" أكد فيها عىل أن الخطاب
الثقايف باململكة العربية السعودية
زخر خالل الســتني سنة املاضية
بتعدد االتجاهات وتنوع العطاءات
وتبــادل املعلومــات واختالف
الطروحــات ،كمــا كان للتفاعل
الثقايف الذي شــهدته اململكة مع
بقية دول العالم بسبب االنتقال من
أدوات الحياة البدائية إىل التقنيات
املعارصة وخاصة وسائل اإلعالن
املختلفــة ،دوره يف نشــوء حراك
ثقايف كان لــه تأثريه عىل املجتمع
السعودي بجميع تياراته وطوائفه.
وجدولت دراسة "املحيميد"
املؤثرات الثقافية خالل الســتني
سنة املاضية يف أربع مراحل مهمة
كان أولها يف بداية العقد التاســع
من القرن الرابــع عرش الهجري

حيث زحــف الفكر الشــيوعي
وانتــرت موجة االشــراكية يف
البلدان العربية ،أما املرحلة الثانية
فكانت يف مطلــع القرن الخامس
عرش الهجري إذ زحفت الشيوعية
عســكريًا نحو بعــض البلدان
اإلســامية ،كما تغري نظام الحكم
يف إيران.
وبدأت املرحلة الثالثة يف العقد
الثاني من القــرن الخامس عرش
الهجري حيث ســقطت الشيوعية
بمبادئها وقيمها ســقو ً
طا مدويًا،
وأعقبه اجتيــاح العراق للكويت،
والتحالــف الــدويل يف مواجهة
العــراق ،يف حني كانــت املرحلة
الرابعة مع مطلــع العقد الرابع
من هذا القــرن ،حينما اجتاحت
الثورات كثريا ً من البلدان العربية
وانتــرت فيهــا ومازالت تزهق
األنفس وتســفك الدمــاء ويروع
األمنني وتخرب الديار وتدمر البنية
التحتية ،وقد اتسمت هذه الحقبة
الزمنية بزيادة املشــاعر الدينية
لدى جميع الطوائف العقدية إزاء
تنامي الوالء للتيارات الفكرية ،وقد
ســادت هذه الحالة جميع األديان
يف دول العالــم دون اســتثناء،
وتحــدث املثقفون عــن ظاهرة
التدين وأصوله واليقظة والصحوة
باعتبارها ظاهرة عاملية.
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ﺭﻓﻊ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﺷﻄﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً
ﻭﻃﻨﻴﺎً ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺩﻭﻟﺘﻪ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺸﺘﻴﺘﻪ
ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
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أمري القصيم يشهد ختام سباقات الفروسية بميدان الملك سعود
توّ ج صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمــر منطقة القصيم رئيس
مجلس ميدان امللك ســعود للفروســية
بالقصيــم  ,مالك الجــواد (بي عنك)
مســاعد املســاعد بكأس إمارة منطقة
القصيــم ،لتحقيقــه املركــز األول يف
سباقات ميدان امللك ســعود للفروسية
املخصص للدرجــات املفتوحة ،بعد أن
قطع مسافة 2000م بزمن وقدره 2.21
دقيقة وسط منافسة  18جواداً.
وجاءت نتائج أشــواط السباق عىل
النحو التايل  :الشــوط األول مخصص
للدرجــات املبتدئــة الجواد اســتثمار
للمالك عبدالله املنصــور  ،وحقق درع
الشــوط الثانــي املخصــص للمواليد
(حصن وأفــراس) ،الجواد بازل للمالك
فهد الحميدي ،يف حني حقق درع املركز
الثالــث املخصص للمواليــد (أفراس)
الفرس تاال رشف للمالك خالد الصغري .

أمــا درع الشــوط الرابع املخصص
للدرجــات املفتوحة للخيــل العربية فقد
حققه الجواد غريب الخالدية للمالك سالم
الطويرش  ،وذهب درع الشــوط الخامس
املخصص للدرجــة املبتدئة للجواد أرواح
للمالك أســطبل الحســام  ،وامتلك درع
الشــوط الســادس املخصص للدرجات
املفتوحة( أفراس ) الفرس نجمة بانديتي
للمالك أسطبل الحسام .
ويف نهاية الســباق أشــاد سمو أمري
القصيم بالنقلة النوعية التي شهدها ميدان
امللك سعود للفروســية ،من خالل سباقات
املوسم ،مهنئا ً منسوبي امليدان عىل ما تحقق
من نجاحات متوالية ،داعيا ً إىل بذل املزيد من
الجهود لتحقيق التطلعات والرقي برياضة
الفروســية  ،مقدرا ً ســموه للداعمني من
رجال األعمال دعمهم لســباقات الفروسية
 ،تشــجيعا ً ملالك الخيل واملدربني  ،مشيدا ً
بعمل إدارة امليــدان والحراك الذي أحدثته
يف اســتقطاب الجماهري لحضور ومشاهدة
السباقات  ،لهذه الرياضة العربية األصيلة .
فيصل بن مشعل يتابع السباق

أحد أشواط السباق

وكيل إمارة القصيم المكلف يزور جناح المنطقة
بالمؤتمر العالمي للتمور بالرياض

شرح الصورة

أكد وكيل إمــارة منطقة
القصيــم املكلــف الدكتور
عبدالرحمن الوزان  ,أن الفرص
املتاحــة والقيمــة الغذائية
واالقتصاديــة التــي تمتلكها
النخلة من خالل منتجاتها التي
تمتاز بها اململكة  ,يعكس مدى
االحتياج الفعــي لتعزيز هذا
الجانب الغذائي املهم اقتصاديا
 ,خاصــة وأن رؤيــة اململكة
 ، 2030ترسم خارطة طريق
اقتصادية معــززة لكل منتج
وطني لالستفادة منه وتطويره
عرب تمويله وتصنيعه وتسويقه
عىل مســتوى كبري  ,مؤكدا ً أن
االستهالك العاملي الكبري الذي
يحظى بــه منتج التمور يفتح
آفاقــا ً اقتصادية مذهلة والتي
ترســم رضورة استغالل مثل
هذه الفــرص االســتثمارية
املتنوعة من قبل املهتمني يف مثل
هذه املؤتمرات العاملية .
جاء ذلك خــال زيارته
أمس لركن منطقــة القصيم
املشــارك باملؤتمــر العاملي

للتمور واملقام بمدينة الرياض
 ,بتنظيم من قبل وزارة البيئة
واملياه والزراعة بالتعاون مع
املركز الوطني للنخيل والتمور
 ,والذي يعــد األول من نوعه
يف اململكــة ويهدف إىل تطوير
منصة عاملية لقطاع التمور .
وأشــاد بما شــاهده من
عمل مهنــي احرتايف اقتصادي
متنوع من خالل زيارة املؤتمر
العاملي للتمور وتعزيزه للنخلة
ومنتجها كونهــا أصالة هذا
الوطن ورمــز للعطاء وقيمة
للبذل  ,مؤكدا ً أنها ال زالت كذلك
باقية يف وجــدان وتراث قادة
ومواطني هذه البالد  ,مشريا ً إىل
أن حكومتنا الرشــيدة ـ أيدها
الله ـ بقيــادة خادم الحرمني
الرشيفني وســمو ويل عهده
األمــن ـ حفظهما الله ـ أولت
النخلــة اهتماما ً بالغا ً وحرصا ً
دائما ً عىل تعزيزها واالستفادة
من منتجها الوطني  ,مشريا ً إىل
ما تحظى بــه منطقة القصيم
مــن اهتمام بزراعــة النخيل

وجهود ســمو أمــر منطقة
القصيم وسمو نائبه يف دعمها
من خالل إقامــة مهرجانات
التمــور بمــدن ومحافظات
املنطقة .
ونوه بالجهود التي تبذلها
وزارة البيئــة واملياه والزراعة
من خــال ما تبذلــه للعناية
بالنخلة ومنتجاتهــا وقطاع
الزراعة بشــكل عام  ,كما ثمن
جهود لجنة تنمية االســتثمار
باملنطقة وما يبذله أمني اللجنة
الدكتور يوســف العريني من
أعمال موفقة وجهود ومشاركة
دائمة يف مثل هذه املؤتمرات ,
مقدما ً شكره ملدير فرع وزارة
البيئة واملياه والزراعة باملنطقة
املهنــدس ســلمان الصوينع
عىل االهتمــام الذي يبذل فرع
الوزارة يف القطــاع الزراعي
وبهذا املنتج الوطني يف املنطقة
 ،سائالً املوىل عز وجل أن يديم
عىل هــذه البــاد نعمة األمن
واألمان والســامة واالستقرار
والنماء الدائم يف كافة الجوانب.

محافظ الرس يكرم رجل
أمن وطالب ًا وطالبة من
ذوي االحتياجات

كرم محافــظ الــرس محمد بن
عبدالله العساف  ,بمقر املحافظة  ,أحد
أفراد رجال األمــن ملوقفه البطويل أثناء
أداء عملــه يف الدوريــات األمنية داخل
املحافظة ,كما كــرم طالبا وطالبة من
ذوي االحتياجــات الخاصة بمناســبة
حصولهما عىل مراكز متقدمة يف جائزة
األمري سلطان بن سلمان لحفظ القرآن
الكريم لألطفال املعوقــن التي أقيمت
باملدينة املنورة بشــهر جمادى اآلخرة
املــايض ،حيــث حقق الطالــب عزام
العماري املركــز األول بالجائزة ،فيما
حققت الطالبة شــوق الحربي مركزا ً
متقدمــاً ،وهما من مســتفيدي مركز
جمعيــة األطفال املعوقــن بمحافظة
الرس.
وأكــد محافظ الــرس أهمية دور
رجــال األمن ,وأن كل شــخص منهم
يســتحق التكريم ،مشريا ً أنهم يقومون
بواجبهــم عىل أكمل وجــه ،وأن رجال
األمن برتبهم كافة لهم كل محبه وتقدير
نظري عملهم يف خدمة الوطن.
ويف الختام قدم العســاف دروعا ً
تذكارية لكل مــن رجل األمن ،والطالب
العمــاري ،والطالبة الحربــي ،متمنيا ً
للجميع التوفيق.

غرفة القصيم تلقي الضوء على
نظام األوراق التجارية السعودي

شرح الصورة

ســلطت الغرفــة التجارية
الصناعيــة بمنطقــة القصيم
الضوء عىل نظام األوراق التجارية
الســعودي يف محارضة توعوية
نظمتها اإلدارة القانونية بالغرفة
 ،يف مقرها الرئيس بمدينة بريدة،
موضحة أن أحكام ومزايا النظام
أكســبت األوراق التجارية القوة
والثقــة ومنحتها صفة الســند
التنفيذي.
وأوضــح مســاعد األمــن
العام لقطاع الخدمات املســاندة
بغرفــة القصيــم إبراهيــم بن
عبدالله أبا الخيــل أن املحارضة
التي شــارك فيها عدد كبري من
املهتمني والقانونيني والعاملني يف
التعامالت التجارية واملالية بقطاع
األعمال تأتي يف إطار برامج الغرفة
التثقيفية وخططهــا الهادفة إىل
رفع مستوى الوعي القانوني لدى
قطاع املال واألعمال من منسوبي
الغرفة باملنطقة.
وأفاد أستاذ القانون التجاري
بقســم األنظمة يف كلية الرشيعة
بجامعــة القصيم الدكتور ذكري

عبدالرزاق خليفــة أن زيادة نمو
النشاط االقتصادي أدى بصورة
تلقائيــة إىل تطويــر األنظمــة
والقوانــن الترشيعيــة وصدور
نظام خاص بــاألوراق التجارية
(الشــيك ،الكمبيالة ،سند ألمر)
وتنظيم أحكامه بعدد من املواد بما
فيها العقوبــات الخاصة بجرائم
الشيكات ,مبينا ً أن األوراق املالية
التي تصدرها الرشكات املساهمة
تختلــف عــن األوراق التجارية
وبينهما فروقا ً جوهرية.
وأفــاد أن األوراق التجارية
أخــذت حقهــا مــن االهتمام
التنظيمي والعمــي حيث وضع
لها النظام حماية ائتمانية شاملة
من الجرائــم الجنائية ،وأن نظام
املرافعــات الرشعية الجديد أحال
اختصــاص النظــر يف قضايا
املنازعــات واألوراق التجارية إىل
املحكمة املختصة ســواء يف الحق
الخاص أو العــام بعد أن كانت
ســابقا تنظر يف لجنة الفصل يف
منازعات األوراق التجارية بوزارة
التجارة.
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لجنة التنمية السياحية بمحافظة الرس تنظم فعالية «دراجون» ضمان القصيم يدعو المستفيدين للتسجيل في
برنامج تمكني للتعليم والتدريب والتوظيف

أمريا القصيم والمدينة المنورة خالل تفقد العربة

نظمت لجنــة التنمية الســياحية
بمحافظة الرس مساء  ,فعالية "دراجون"
بنســخته األوىل بالتعاون مــع البلدية،
واملحافظة ،ومجموعــة دراجتي الرس،
وهيئة الرياضة ،بحضور وكيل محافظة
الرس بدر محمد العســاف ,وبمشاركة
أكثر مــن  ٧٠د ّراجــا ً  ،وذلك يف حديقة
الشباب .
وانطلقــت الفعاليــة بماراثــون
الدراجات الهوائية مــن رشق املحافظة

اخت�تام معرض «المتدرب
اليقظ» بالتدريب التقني
بالقصيم

أختتمت الخميس فعاليات معرض
"املتدرب اليقظ" بمعهد محمد الخضري
للعمارة والتشييد برياض الخرباء التابع
لإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني
بمنطقة القصيم  ,بمشاركة أكثر من 15
جهة حكومية وأهلية .
وأوضــح مدير املعهــد املهندس
عبدالرحمن بــن صالــح الضالع أن
مجموع الطالب الذيــن زاروا املعرض
بلغ قرابة  2375زائرا ً من  56مدرســة
يمثلون جميع املراحل الدراسية  ,مشريا ً
إىل أن املعــرض صاحبه ســت دورات
منوعة شارك فيها 120متدربا ً  ،وخمس
ندوات منوعة شارك فيها  1230مشاركا ً
 ،فيما تم نقــل  3دورات عرب اليوتيوب
,يف الوقت الذي بلغ عدد املستفيدين من
الربنامج قرابة  4570مستفيدا ً .

وحتى حديقة الشباب قطعوا فيها مسافة
 5كيلوا مرت  ،فيما كان املتسابقون يحملون
عبارة " شــكرا ً رجال قواتنا املسلحة " ،
بمشاركة شباب من بعض مناطق اململكة
ومحافظات منطقة القصيم  ،وبمساندة
من الهالل األحمر  ،واملرور  ،والدوريات
األمنية.
وأفاد أمني عام لجنة التنمية السياحية
بالرس محمد الحوشاني أن الفعالية هي
األوىل من نوعها بمحافظة الرس ،وتحتوي

مرسحا ً لألرسة والطفــل ،وفريق توازن
الصحي التطوعي ،ومشــاركة من مركز
جمعية األطفال املعوقني ،ومنطقة لياقة،
ومضمار مــي ،وأماكن مخصصة لدعم
األرس املنتجة ،الفتا ً إىل أن اللجنة ستنظم
(دراجون  )٢يف قــادم األيام بعد النجاح
والحضور الكبري الذي حققته الفعالية.
ويف الختام قام وكيل محافظة الرس
بتســليم الدروع التذكارية للمشاركني
والداعمني .

دعــا مكتب الضمــان االجتماعي
الرئييس والتابعــة لفرع وزارة العمل
والتنميــة االجتماعية بمنطقة القصيم
املستفيدين وأبناءهم للدخول عىل موقع
البوابــة الوطنية للعمــل https://
،
www.taqat.sa/web/guest
لتســجيل بياناتهــم لالســتفادة من
الفرص املتاحة يف برنامج التمكني من
خالل التعليم و التدريب والتوظيف .
وأوضــح مدير مكتــب الضمان
االجتماعي الرئيــي بمنطقة القصيم
حمد املحيميد أنه بإمكان املســتفيدين
واملســتفيدات وأبنائهم ممن يصعب
عليهم التســجيل مراجعة أحد فروع
مكاتب الضمــان االجتماعي باملنطقة
الرجالية والنســائية للتسجيل  ،مبينا ً

محافظ المذنب يرأس اجتماع لجنة
التنمية السياحية

رأس محافــظ املذنــب
ســليمان بن محمد التويجري
بمقــر املحافظة  ,اجتماع لجنة
التنميــة الســياحية ،بحضور
نائب رئيس اللجنة رئيس بلدية
املذنب املهنــدس عبداللطيف
الخطيــب ,وأعضــاء اللجنة
ومشغل مهرجان صيف املذنب
.39
واطلع محافظ املذنب عىل
الربنامج املطروح لالســتعداد
للتجهيز ملهرجان صيف املذنب
التي رافقها عدد من املقرتحات

التطويرية للمهرجان ،باإلضافة
الســتعراض عدد من البنود يف
جدول األعمال اشتملت تطوير
عدد مــن املواقع الســياحية
واملنتزهات واملساجد التاريخية
التــي تمتلكهــا املحافظة وتم
اتخاذ عدد من القرارات حيالها .
ورفع محافظ املذنب ,شكره
وتقديره لصاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم رئيس مجلس
التنمية السياحية باملنطقة ,عىل

دعمه الدائم للمناشط السياحية
واملهرجانــات يف املنطقــة
والفعاليات املختلفة ،مشــيدا ً
بالجهود املبذولة من قبل أعضاء
اللجنة مشــددا ً عــى رضورة
تظافر الجهــود وتقديم الرؤى
األفكار وتطبيقها بشكل مهني
عرب تقديم فعاليــات وبرامج
متميزة ألبناء وفتيات املحافظة،
مؤكدا ً رضورة تنشــيط أعمال
اللجنة بالتعــاون مع الجهات
الحكومية ذات العالقة  ،وتقديم
ما لديهم من مقرتحات بناءة .

أن الربنامج يدعم املستفيدين وأبنائهم
ممن تــراوح أعمارهم بني  18إىل 50
عاما ً  ،والقادرين عىل العمل ؛ ليتمكنوا
من الحصــول عىل وظائف تناســب
مؤهالتهم العلمية يف القطاع الخاص .
من جانبه أبان مســاعد مدير فرع
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية
بالقصيم لقطاع التنميــة االجتماعية
أحمد الســليم أن الوزارة تسعى من
خــال برنامج "التمكــن إىل تحويل
مستفيدي الضمان االجتماعي إىل أفراد
فاعلني يف املجتمع ،من خالل اإلســهام
يف إيجاد فرص وظيفية لهم  ،بالرشاكة
مــع الجهــات التي تمتلــك منصات
للتوظيف املبــارش أو التدريب املنتهي
بالتوظيف .

"كالسيك القصيم"2
يستقطب عشاق األصالة

شــهد مركز النخلة بمدينة
بريــدة  ,انطــاق مهرجــان
السيارات الرتاثية والكالسيكية
"كالســيك القصيم  "2حيث
اســتقطب  ,هواة الســيارات
والكالســيكية
الرتاثيــة
الستعراض الزينة والجماليات
بمشــاركة واســعة من داخل
اململكة ودول الخليج ،وينظمه
مجلــس التنمية الســياحية
بالقصيم.
وتمكــن الــزوار مــن
معاينة أكثر من  400ســيارة

قديمــة مملوكة لســعوديني
وخليجيــن  ،حيث اســتقطب
هذا الكرنفــال الفريد مختلف
الزوار من العائالت السعودية
واألجنبية اســتمتعوا بمشاهدة
الســيارات النادرة وحرصوا
عــى التقاط صــور تذكارية
مع الســيارات املعروضة التي
تعود لحقبة زمنيــة مختلفة،
باإلضافة الهتمام األطفال بتلك
الســيارات ،وحنني كبار السن
ممن تعايشــوا مع تلك الحقبة
الزمنية.

صحيفة
جامعة
القصيم
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«الركيان» يكرم الفائزي�ن
بـ«جلوب البيئي» بالمملكة
كرم املدير العام للتعليم
بالقصيم عبدالله بن إبراهيم
الركيــان الطــاب الفائزين
بمســابقة برنامــج جلوب
البيئي للمرحلتني املتوســطة
والثانويــة ،وذلــك خــال
حفل املرحلــة الختامية الذي
احتضنتــه إدارة التعليــم
بالقصيــم ممثلة بالنشــاط
الطالبي “القســم العلمي”
وذلك بحضور مرشف النشاط
العلمي بوزارة التعليم املنسق
الوطني لربنامج جلوب البيئي
الدكتــور عبداللــه الثبيتي،
ومساعد املدير العام للشؤون
التعليمية صالح الجارس وعدد
من القيادات التعليمية باإلدارة
ومكاتب التعليم.
وافتتح املديــر العام يف
البدايــة املعــرض الخاص
بعــرض األعمــال الطالبية
الفائــزة ،واملتمثلة بعرشين
عمــاً مقدمً ا مــن مختلف
اإلدارات التعليميــة ،واطلع
عــى رشح مفصل مــن قبل
الطالب الفائزين عن أعمالهم
ومنجزاتهم ،ثم بــدأ الحفل
الخطابــي ،بآي مــن الذكر
الحكيــم للطالــب محمد بن
يارس الرشــودي من مجمع
الشــيخ عبدالعزيز املســند،
أعقبه السالم امللكي ،ثم عرضا
مرئيا تعريفيا بالربنامج ،تاله
اســتعراض األعمال الفائزة،
فكلمة الطالب الفائزين ألقاها
نيابة عنهم عبداللــه العامر
من تعليم عنيــزة ،أبدى فيها

التعليم

سعادته وزمالءه بهذا الفوز
شــاكرا لوزارة التعليم ممثلة
بــإدارة التعليم بالقصيم عىل
هذه االحتفائيــة املتميزة ،تال
ذلك أوبريت إنشــادي يحكي
املســرة التنمويــة للمملكة
والــذي تضمــن عــدد من
اللوحــات الوطنية بعنوان (
اسأل املصمك ) .
ثم توالــت فقرات الحفل
بكلمة ملرشف النشاط العلمي
بــوزارة التعليــم الدكتور
عبداللــه الثبيتي أشــاد فيها
بجهود الجميــع ،مؤكدا أن
العقبــات التي تعيــق تنفيذ
مثــل هذه الربنامــج لم تكن
ســوى تحديات قادة للنجاح
والتميــز ،وموضحً ــا بأن
اململكــة العربية الســعودية
أصبحت ضمن الدول املتقدمة
يف مجال األبحــاث بربنامج
جلوب البيئي ،مبيدًا اعتزازه
وفخره بما تحقق من منجزات
طالبية ،ومقدمً ا شكره إلدارة
تعليــم القصيم نظري التنظيم
الرائــع واالحتفــاء املميــز
باملبدعني ،مؤك ًد بأن ذلك محل
تقدير قيادات الوزارة.
ويف ختــام الحفــل كرم
املدير العام للتعليم بالقصيم
الطالب الفائزين يف املسابقة،
وأعضاء لجنــة التحكيم ،كما
كرم مــرف عــام الوزارة
تقديــ ًرا لــدوره الداعم يف
الربنامج .ومشــيدًا بأعضاء
اللجان العاملة يف إظهار هذه
املناسبة بمستوى الحدث.

تعليم القصيم يدخل مرحلة دمج التقنية بالتعليم الوزارية
دخلــت اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
القصيــم مرحلة دمج التقنيــة بالتعليم التي
تستهدفها وزارة التعليم نحو استدامة تحقق
التطوير املهني للمعلمني واملعلمات ،وتكرس
توجه اململكة نحو التحول الرقمي.
وجــاء اختيــار اإلدارة العامــة لتعليم
القصيم ،ضمن خمــس إدارات تعليمية عىل
مســتوى اململكــة ،من قبل املركــز الوطني
للتطويــر املهني التعليمــي املطبق ملرشوع
“دمج التقنيــة بالتعليم” بالرشاكة مع رشكة
“مايكرو سوفت” الســعودية؛ ملا تملكه من

مبادرات تطويريــة نوعية ،تعمل عىل تحقيق
مضامــن برنامج التحــول الوطني 2020
وبهدف تحسني جودة التعليم عرب دمج أحدث
الربامج والتقنيات يف التعليم .
حيث يبــدأ تدريب املدربــن املركزيني
من قبل مرشيف التدريــب املتخصصني بدمج
التقنية بالتعليم لتطبيق املرشوع عىل مستوى
اإلدارة العامــة يف 22/7/1439هـــ ،ليتم
اســتهداف كافة معلمــي ومعلمات املواد يف
جميع املراحل الدراسية بمرحلتني تدريبيتني،

يحصل فيها املدرب املركزي عىل شهادة مدرب
مايكروســوفت صادرة مــن املركز الوطني
للتطوير املهني التعليمــي ،بعد تدريبه لعدد
 100معلم .
املدير العام لتعليــم القصيم عبدالله بن
إبراهيم الركيان أكــد أن توجه وزارة التعليم
باختيار اإلدارة العامة ضمن اإلدارات املطبقة
للربامــج التطويرية والنوعية عىل مســتوى
اململكة؛ استشــعار حقيقي باملهنية والكفاءة
التي يمتاز بها منســوبي ومنســوبات تعليم
القصيم.

 5جوائز في «القرآن والسنة» يحرزها تعليم القصيم

أو املرتشــحة واملدرسة من
النموذج رقم  1واســتكمال
نموذج رقم .2
بعدهــا تقــوم اللجنة
األوليــة يف مكتــب التعليم
دراســة امللفات واستكمال
إجراءاتها ,وإرسال مستويف
الــروط منهــا إلدارة
اإلرشاف الرتبــوي بنني أو
بنات – حســب اإلختصاص
– يف موعد أقصاه األحد 29
رجب  1439هـ مع استكمال
ما يخص مكتــب التعليم يف
النموذج رقــم  , 1ونموذج
رقم .3
وأهابــت اإلدارة العامة
بالراغبــن بالتقديم االطالع
عىل ضوابط الرتشــيح ،من
الضوابــط العامة والخاصة،
واســتكمال جميع النماذج
واالستمارات املطلوبة.

«طالبة تعليم القصيم»
تفوز بالمسابقة
الدولية لكتابة الرسائل

باركــت اإلدارة العامــة للتعليم
بمنطقــة القصيم للطالبــة وهج بنت
عبدالله الحربي من متوسطة الدليمية
التابعة ملكتب تعليــم محافظة رياض
الخرباء فوزهــا وحصولها عىل املركز
الرابع يف املســابقة الدولية الســابعة
واألربعني للرسائل الربيدية 2018م .

فتح الرتشح للعمل اإلشرافي بـ «األمن
والسالمة» وتعديل شرط التقدم
لـ«الصحة»
أعلنت لجنة التشــكيالت
اإلرشافيــة يف اإلدارة العامة
للتعليــم بمنطقــة القصيم
االحتيــاج اإلرشايف يف إدارة
األمن والســامة املدرسية ,
كما نوهــت عن تعديل رشط
الخدمة التعليمية ملرشــحي
إدارة الشــؤون الصحيــة
املدرسية حيث يكتفى بالعمل
يف التدريس مــدة ال تقل عن
خمس سنوات .
ودعــت اإلدارة العامة
كافــة شــاغيل الوظائــف
التعليميــة ملــن يرغــب يف
العمــل اإلرشايف يف اإلدارتني
وتنطبــق عليه الرشوط بعث
امللفات مستكملة ومدققة من
املدارس إىل مكتــب التعليم
الذي ترتبط به املدرســة يف
موعد أقصــاه الخميس 26
رجب  1439هـ  ،مع العناية
التامــة بما يخص املرتشــح
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حققت اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة القصيم ممثلــة بإدارة
التوعية االسالمية لقطاعي البنني
والبنات خمسة مراكز متقدمة يف
مســابقة وزارة التعليم (للقرآن
والســنة النبويــة وعلومهما) يف
عامها الواحــد واألربعني واملقامة
يف مكة املكرمة خالل الفرتة 23-
1439 /25/7هـ والتي تعكس
العمــل والجهد الــدؤوب املقدم
من قبل طالب وطالبــات تعليم
القصيم.
فقد حقــق الطالب معاذ بن
عبدالله الســلوم من ثانوية ابن
عثيمني لتحفيظ القــرآن الكريم
بربيدة املركز الثاني يف الفرع األول
(القرآن الكريم)  ،والطالب عبدالله
بن أحمد السعوي من ثانوية ابن

عثيمني لتحفيظ القــرآن الكريم
بربيدة حصل عــى املركز الثالث
يف الفــرع الثاني (القرآن الكريم)
والطالب فهد بن محمد الصقعبي
املركز الثالث الفرع الثالث (القرآن
الكريــم ) من ثانويــة ويل العهد
بربيدة.
اما يف قطاع البنات فقد فازت
الطالبة شــهد بنت عبدالرحمن
الصالل من الثانوية األوىل لتحفيظ
القرآن الكريم بربيدة باملركز الثاني
الفــرع األول (الحديث الرشيف)
كما فــازت الطالبــة ريتال بنت
محمد الســحيباني باملركز الثالث
الفرع الرابع (القرآن الكريم) من
االبتدائية الثانيــة بمكتب التعليم
بمحافظة رياض الخرباء .
مــن جهته أشــاد مدير عام

التعليم بمنطقــة القصيم عبدالله
الركيان بما حققه طالب وطالبات
تعليــم القصيم مؤكــدا ً أن هذه
املسابقة ومثيالتها من املسابقات
واألنشطة والربامج املختلفة تعمل
عىل إكمــال العمليــة التعليمية
واالرتقــاء بمســتوى الطــاب
والطالبــات العلميــة والعملية ،
مشــرا إىل أن هذه النتائج ثمرة
لجهود متميزة بذلــت من إدارة
التوعية االســامية ومدارســهم
وأرسهــم وكافة من ســاهم يف
وصولهم إىل هذه املراكز املتقدمة
 ،مثمنا جهودهم التــي كان لها
األثر البالغ يف تحقيق هذه النتائج
مهنئا ً الطالب والطالبات الفائزين
يف مسابقة وزارة التعليم (للقرآن
والسنة النبوية وعلومهما).

مديرة إدارة نشاط الطالبات صفية
الحربي ذكرت أن رسالة وهج الفائزة
تؤكد عىل أن جيل اليــوم لم يفقد فن
كتابة الرسائل ويف هذا العرص الرقمي
الذي نعيشــه اليوم فجميــل أن نرى
الشباب ما زالوا يكتبون الرسائل بخط
اليد ويرسلونها عرب الربيد.
كمــا أوضحت أن هذه املســابقة
نظمهــا االتحــاد الربيــدي العاملي
وموضوعهــا لهذا العــام “تخيل أنك
خطاب يسافر عرب الزمن ,فما الرسالة
التــي ســتنقلها إىل قرائــك ؟” حيث
تهدف إىل تحســن التعليم وتشــجيع
طالب وطالبات املرحلة املتوسطة عىل
التعبري عن روح االبتكار لديهم وتنقيح
ً
مقدمة التهنئة لوهج
مهاراتهم اللغوية
ومدرستها وأرستها عىل هذا اإلنجاز .
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الصحوه فكر ُمتج ِّدد بالتوافق
َّ

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

أحســنت جامعــة القصيم
ممثلة يف وحــدة التوعية الفكرية
وبمتابعة حثيثه من معايل مديرها
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود واملرشف العام عىل
مؤتمر الصحوة بإثــراء الواجة
العلميــة وقيــادة التغيري عىل
مســتوى الفِ كر النمطي للشباب

وبالتايل قيــادة منهــج الدولة
الجديــدة بعزيمة الرجال ُ
وصنَّاع
القرار بحجم األمري الشاب ومُلهم
الرؤية الســعودية 2030ســمو
ســيدي ويل َّ العهد األمني صاحب
الســمو امللكي األمــر محمد بن
ســلمان،الذي أ َّكد دومــا ً عىل َّ
أن
اإلســام دين الوسطية واإلعتدال
ومهما ابتعد عن آليته التي أرادها
الله سبحانه سيعود إليها بالفطرة
الســلمية والنية الطيبة،ويف هذا
الجانب أبدعــت جامعة القصيم
يف دعمها لهذا التوجه من القيادة
الرشــيدة،حيث يأتــي مؤتمــر
الصحوة برعاية كريمة من سمو
أمــر منطقــة القصيم؛صاحب
الســمو امللكي األمــر فيصل بن
مشعل بن سعود َّ
السبَّاق إىل ما من
شأنه الرقي باملنهج القويم وسالمة
الفكر وبالتايل تعزيز أمن املجتمع
وسالمة الفرد فكريَّاً،والذي يرمي

الذكرى  ٧٠لت�أسيس منظمة الصحة العالمية

محمد رشيد الجلعود
كلية الصيدلة

يف عام ألف وتســعمائة وثمان
وأربعــن (  )1948قامت جمعية
الصحة العاملية بالدعوة إىل تكريس
"يوم عاملي للصحة" إلحياء ذكرى
تأســيس منظمة الصحة العاملية.
ويف عام ألف وتســعمائة وخمسني
 ،1950جرى االحتفال سنويا بيوم
الصحة العاملي يف السابع من أبريل.
حيث يتم يف كل عام ،اختيار موضوع
ليوم الصحــة العاملي وذلك للرتكيز
عىل مجال معني مــن املجاالت التي
تثــر القلق وتحظــى باألولوية يف
سلم منظمة الصحة العاملية .ويعد
هذا اليوم مناسبة الستهالل برنامج
دعوي طويل األجل يتــم يف إطاره
االهتمام بشتى األنشطة وتخصيص
مــوارد لفرتة ال تقتــر عىل يوم
الســابع  7من أبريل ،بل تتجاوزه
إلنجاز نشــاطات أخرى عىل مدى

العام.وتدعو منظمة الصحة العاملية
يف هذا العام ،الــذي يوافق الذكرى
السبعني إلنشــائها ،دول العالم إىل
الوفاء بالتعهدات التي قطعوها عندما
اتفقوا عىل أهداف التنمية املستدامة يف
عام  ،2015وااللتزام باتخاذ خطوات
فعلية يف سبيل تحسني صحة جميع
الناس .ويعني ذلك ضمان قدرة كل
الناس يف كل مكان عىل الحصول عىل
الخدمات الصحية األساسية الجيدة
دون مواجهة صعوبات مالية .وقد
أثبتــت التجربة مــرارا ً وتكرارا ً أن
التغطية الصحية الشــاملة تتحقق
عندما تكون اإلرادة قوية .ولذا فإن
"الصحة للجميع" كانت الرؤية التي
اسرتشدنا بها عىل مدى عقود .وهي
أيضا ً الزخم الدافــع للتوجه الحايل
للمنظمة بأكملهــا إىل دعم البلدان
يف التقدم صــوب تحقيق التغطية
الصحيةالشاملة
هذا وقد أكد الدكتور تيدروس
أدهانوم ،مدير عام منظمة الصحة
العاملية ،أن الدعم الذي قدمته اململكة
العربية الســعودية ملنظمة الصحة
ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولة
(اليونيســيف) بقيمة  66.7مليون
دوالر ملكافحة وباء الكولريا يف اليمن
أسهم بشكل مبارش يف وقف انتشار
الوباء والســيطرة عليــه ،مبينا ً أن
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية كان له دور فاعل يف تقديم
الدعم اإلغاثي بشكل عام.

بمرىس اإلطمئنان يف أعماق الوطن
يف عهد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله .-
وجاء مؤتمــر الصحوة الذي
أدار جلســاته قيــادات تمتلك
األفكار اإليجابيــة ومتوافقه مع
املنهج القويــم وذلك يف مخاطبة
العقــل و تنويــر الفِ كــر تحت
العنــوان العريــض "املفهوم و
اإلشــكاالت"،والتي تتمثَّل بأزمة
فكر كانت يف توسع كبري متناغمه
مع العواطف الجيَّاشة والتي عُ زفت
عىل أوتارها تسميعات وتسجيالت
أ َّزمت أفــكار وأدلجــت مواقف
تجنَّت بعنف عىل واقع متســامح
مع نفســه فكيف مــع اآلخرين
ونتيجتها ركوب املوجـــه بدون
بوصلة نحو النهاية يف خط ســر
افتقد للتنبيهات اإليجابية معتمدا ً
دي من
عىل املنع لكل يشء دون َه ٍ

كتاب الله وال من ُســنَّة املصطفى
عليــه الصــاة والســام،وقد
شــهد املؤتمر مناقشــة أكثر من
عرشون ورقة بحثيَّة تناولت عِ دَّة
محاور وموضوعــات من أهمها:
مصطلــح الصحــوة" :الداللة
واملفهــوم" ،وتكويــن الصحوة
" ا لنشــأ ة  ،ا لتطور  ،ا المتد ا د " ،
باإلضافة إىل عالقــات الصحوة:
"التيارات/املنظمات/الدولــة"،
وإشكاالت الصحوة "اإلمامة،الخال
فة،التدين،التوجس،التطرف،اإلنتم
اء،التح ُّزب".
ً
َّ
وأجز ُم يقينا أن قيادة جامعة
القصيــم للتوعيــة الصحيحــة
والســليمة يف بيئتهــا اإليجابية
جــاءت متوافقة ومبــارشة مع
رؤية 2030باملبادرة عىل التَّهي ُء
واعتماد السلوك القويم املبني عىل
اإلعتدال والبُعد عن الضوضاء التي
ال تُفيــد وإنما ترض و تؤذي؛ َّ
وإن

بني الطموح والكسل

اإلستفادة من كونها منارة عِ لم يف
املنطقة ومُنشأة علمية يف تحقيق
ما تســمو إليه القيادة الرشيدة
مُتاح بال قيود كونها تخدم الوطن
وتُعزز املبــاديء اإليجابية،وذلك
بمشاركة عدد من ُ
الخرباء يف الرأي
واألكاديميني املتخصصني بمناهج
العلوم الدينية و الثقافة اإلسالمية
بحضور عدد مــن أعضاء هيئة
كبار العلماء يف هيئة كبار العلماء
وتقديم املحارضات وخربة السنني
لشباب الوطن وعماد األمة.
وقد شــهدت جامعة القصيم
عىل مدى يومني حِ راكا ً علميا ً ثقافيَّا ً
هادفا ً للتجديد للثقافة اإلســامية
والتــي ســارعت الجامعــة يف
معالجة مكامن َ
الخلل والنَّقص إىل
الوسطية و اإلعتدال يف كل مناحي
الحياة  ،فكانت املؤسسة العلمية يف
أوج توهجها يف التصدي للصحوة
التقليديــة بالعمل عىل التصحيح

كلية الصيدلة

هل فكــرت يف لحظة ما،
كيف سيكون شــكل حياتك
لو كنت تخليت عن الكســل
يف بعــض اللحظــات؟..
بالتأكيد يخطــر ببالك اآلن
كل اللحظــات واملواقف التي
تخاذلت بها ،ربما ســتكون
موجودا يف مــكان آخر غري
الــذي تقــف به لــوال ذلك
الكســل ،والذي هــو العدو
األول لكل خطوة نجاح.
والشــك أن لدى الكسول
طموحا ً قد يتجاوز ما يسعى
إليــه ذوو الهمــم العالية,
فاألماني واألحــام الكبرية
تمــر ببال الجميــع والقليل
من يسعى لتحويلها إىل واقع
ناجح والفرق بــن الناجح

الواضح واملبني عىل تكامل الرؤى
ووضوح الرصاط املســتقيم عىل
املنهج القويم بعيدا ً عن الضبابية
واستكماال َ للهدف املرشوع بتفكيك
خطاب ُ
الغلو الذي أرهق الفكر و
أزهق املنجرفني تحت رايته و دخل
بسببه الكثري يف نفق مظلم ما بني
تقليد بغري قناعه و واقع مختلف
مما أوجد اختالطــا ً يف املفاهيم و
سوء قرار ربما انتهى بالخروج من
الدار! وكمــا قيل قديما ً "من طلع
من داره ق َّل مقداره"،خصوصا ً و
َّ
أن فكر الصحوة املستورد قد ش َّكل
َ
خطرا عىل املجتمع وأفراده وبات
لزاما ً عىل املهتمني التَّصدي وبحز ٍم
وعَ زم لخطورته وتحييده وتجفيف
منابعــه بالفكر املتجدد واإلنفتاح
عــى الحياة الحقيقــة بعيدا ً عن
دهاليز األحــام التي كانت مجرد
كوابيس مزعجه لتحقيق بطوالت
زائفه وبعيده عن الواقع.

االختالف اليوم
والفاشــل ,أن األول تخ ّلص
من ســمة األخري ,ولم يسمح
للكســل أن يحول بينه وبني
طموحه بعكــس اآلخر الذي
اكتفى مــن أمنياته أن عاش
النجــاح يف أحــام اليقظة
فقط.

يوسف الحميد

صحيفة
جامعة
القصيم

وحني ال يتحقق ما يتمناه
الكسول  -ألنه أصال ً لم يسع
لتحقيقه  -يوهم نفســه بأن
مرد عــدم إقدامــه عائد إىل
القناعــة التــي يتحــى بها
ليسامحها عىل الدعة والكسل
والتأخر عــن ركب الناجحني
بعد اليأس من سعي النجاح
إليه دون جهد يذكر
لذلــك فــإن القناعــة
بمعناها الصحيح ال تتعارض
أبد ا ً مــع الطمــوح بمعناه
الصحيح ،بل إن القناعة هي
صمام األمان للطموح ،وهي
التي (تتوجِّ ه) بمعنى تلبســه
التاج وتجعل صاحبه يســعد
بــه ويحس بجمــال إنجازه
أو عــى األقل يكون راضيا ً ال
ســاخطا ً حــن ال يتحقق ما
أراد مــن طموح بعد أن بذل
جهده ،فالقناعة السليمة هي
التي تكون بعــد بذل الجهد
كله وليست التي تكون بديال ً
لبذل الجهد.

االختــاف بداعــي أن لكل منا
وجهة نظر والبد أن تكون وجهة
نظري معاكسة لكل اآلراء..

عبداهلل العواد
كلية العلوم واآلداب بعقلة
الصقور

نتصادم باآلراء ونختلف
وهذا أمــر طبيعي ال يمكن
تغيريه االختالف سنة برشية وهذا
أمر مفروغ منه.
االختالف يف مســائل دينية
وفقهية.
االختــاف بطريقة التعامل
والتفكري.
االختالف بالذوق ،بالرؤية ،
بالطموح  ،إلخ...
ويف الغالب االختالف محمود
فكمــا جــاءت املقولة لوال
اختالف األذواق لبارت السلع..
لذلك البد أن نؤمن باالختالف
وأن نحــرم االختالفــات بني
الناس..
لكــن املصيبــة إذا كان

العالم بتقدمه العلمي وصل
إىل القمر.
واكتشف البرش اكتشافات ال
ترى بالعني املجردة.
وجعلوا من السماء خطوطا
للطريان وطائرات تطري من دون
طيار.
وأقمار عرب الفضاء للمراقبة
والتحكم.
ومنصــات للصواريــخ
تستطيع أن تدمر العالم بضغطة
زر ،اكتشــفوا البصمــة التي ال
يمكن لبرشين اثنــن أن تكون
لهما نفس البصمة!!
جعلــوا العالم بني يديك عن
طريق ما يســمى باالنرتنت عالم
الرسعة!!
العالم يشــهد تقدما رسيعاً،
وال زلنــا نعــارض كل وجهات
النظر بعذر أنا لست مثلكم!!
الخالصة
نحن نعيش االختالف وهذا
أمر صحي وسليم..
لكن املعضلــة إذا تحول "
االختالف " إىل " خالف " ،وكان
سببا ً يف تفرقنا..

صحيفة
جامعة
القصيم

سبب
تدهور أبنائنا
ٌ
أم نتيجه ؟

الرأي
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المست�أسدون

كاريكاتري

َفرح بنت عبد العزي�ز الحميدان

ُبثينه يوسف النفيسه

علم نفس

علم نفس

كلية الرتب�ية

كلية الرتب�ية

يتبادر إىل أســماعنا الكثري
من عبارات اليأس من املجتمعات
..
تضجّ ر من انحرافات األبناء
 ,وإســتياء من االهتمام بتوافه
األمور  ,وكثرة املشــاكل األرسية
التي ال تنتهــي  ,والجهل الذي
يسيطر عىل املجتمعات  ,تفاخ ٌر
وعنرصيّة !!
والكثــر الكثري من عبارات
التذمّ ر التي ال تُنتج سوى اإلحباط
والتكاسل وكثرة املشاحنات !
لِنطرح أســئلة تتبادر إىل
أذهاننا دائما ً ؟
هل يتسائل أحدهم يف يوم ما
 ,أنه هو الســبب يف أي إخفاق !
بعيدا َ عن لوم املجتمع ؟!
هل يسائل أنه قد يكون هو
من أخفق يف تربيته ألبنائه ؟
هل نجــح بجعلهم يراقبون
الله ؟ أم مراقبة الناس ؟
أم بســبب عدم قدرته عىل
غرس القيَم بشكل صحيح ؟
او عجــزه عن حــل جذور
املشكالت ؟
البعض يكتفي بلوم املجتمع
ويقف عند هذا الحد !!  ..ألســت
فردا ً من هذا املجتمع ؟!
ٌ
بإعتقادي أنها حيلة دفاعيّه
يســتخدمها البعض للته ّرب من
الشعور بالذنب والتقصري
نحــن بحاجــة إىل معادلة
بسيطة !
حني نُحكم العقــل ونُربي
أبنائنا بوعي ونضج  ..ســينتج
لنا جيالً حكيما ً يتحمل املسؤولية
ويتخطى الصعاب  ,جيالً يسعد
بالتغيري والتطوير العقالني ..
• بالعقل ســنصل إىل أعايل
النجوم  ,ولكن إن أردنا ذلك !!

بذاءة اللسان عند بعض األطفال ( ) 1 - 1
د .رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

قد يصيب األب واألم الذهول
عندما يســمع من ابنه سالطة
لســان قبل أن يقــول له مثالً
"أنت كذاب" أو يشــتم والده
بأي نوع آخر من الشتائم التي
سمعها أو يشــتم والدته ،وقد
ينهال األب واألم بالرضب املربح
عىل طفلهما لسوء أدبه ،ويظنان
أنه ســيخرج ولدا ً قليل األدب
وهذا غري صحيح
كما يؤكد علمــاء النفس،
فالطفــل ونتيجــة لالنفعالية
وعندما يغضب بشــدة من أحد
الوالدين لســبب ما ال يجد ما
ينفس به عــن غضبه أحيانا ً إال
بكلمة أو عبــارة بذيئة يوجهها
ملن ســبب له األذى فريتاح من
بعدها مبارشة.
وليعلــم كل أب وكل أم أن

عطوه اللي يبي

أ .شقريان الشقريان
كلية الزراعة والطب البيطري

تربية االطفال مســؤلية عظيمة
وصعبة تحتاج اىل الصرب والحكمه
من مشــاهداتي للواقع من حويل
اجــد انه هناك هــروب من هذه
املسؤلية بخلق تربيرات ستزيد من
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البذاءة يشء طبيعي عند الطفل،
فهو ال يقدر معنى الشــتائم إال
أنهــا يشء يرد به عىل غريه ممن
يؤذيه ولكن ما الرد األصوب وما
ر َّد الفعل تجاه بذاءة الطفل؟
ال للعقــاب الجســدي :إن
العقاب الجســدي هــو عملية
رسيعــة للحد مــن الترصف
الســلبي إال أنها ال تنفع يف دفع
الطفــل إىل التخلص من العادة
السيئة ,باإلضافة إىل مضاعفاته
ولذا يجب إيجاد أســلوب آخر
يجــدي يف تقويــم الترصفات
السيئة.
و يمكن عالج هذا الســلوك
غري الســليم من خــال إظهار
الرفض التام لهذا السلوك وذمه
علنا ،والتحيل بالصرب والهدوء يف
عالج هذه املشكلة .
وتعويد الطفل عىل االعتذار
واألســف كلما تلفظ بكلمة غري
مســتحبة ويكون هذا التعويد
بحــزم وثبــات واســتمرار،
واســتعمال مفــردات إيجابية

داخل املنزل وتعليم الطفل منذ
البداية عبارات مثل
شــكرا ،من فضلــك إلخ
،وحرمان الطفل من املشاركة يف
األلعاب التــي يهواها وإبعادها
إىل غرفة أخرى لفرتة قصرية من
الوقت عند تلفظه بكالم بذيء.
والسؤال الذي يطرح نفسه:
ملاذا يتفــوّه الطفــل واملراهق
بالكالم النابي؟
يُفاجأ األهل بالكلمات النابية
التي يقولها أبناؤهم ،ويشعرون
بالغضب واإلحــراج عندما تقال
يف أماكــن عامة أو أمام الغرباء،
فيحاولون كبــت غضبهم الذي
يفجّ ر يف املنزل .والتفوّه بالكلمات
النابية والشــتائم ال يقترص عىل
األطفــال الصغار ،بــل يطاول
املراهقني ً
أيضا .فما هي األسباب
التي تجعل الطفــل أو املراهق
ناب؟ يرى
يشــتم ويتفوّه بكالم ٍ
اختصاصيو علم نفس الطفل ،أن
هناك أســبابًا عدة تجعل الطفل
يطلق الشــتائم ويتفوّه بالكالم

المسلمون والصيدلة
صعوبة الرتبية مستقبالً سمعتهم
يقولون "عطوه اليل يبي خل نفتك
من صياحه"وهذا ترصيح للطفل
بانه كل ما ترغــب بيش ما عليك
اال ان تبكــي فهذا كرت مضمون
للفــوز بما تريد ابكي بالســوق
علشان اللعبه ابكي عند االخرين
لتاخذ حق غريك ســمعت جدتي
تقول ( صياحه وال صياح-ن عليه
) وهذا من اســلوب الرتبية عند
اجدادنا جميعنــا يعلم ان غصن
الشــجرة تصنع منه عصا او قلم
حســب ما تبذوله من جهد وتعب
كذلك الطفل تستطيع تشكله كيف
تشــاء بتوفيق اللــه وباالخالص
اعلم بانه عندما تبدا تربية طفلك
بعطوه خل نفتك من صياحه فانك
ستنتهي بزوجه خله يعقل.

صالحه الرشيدي
طالبة كلية الصيدلة

عُ رف أن املســلمون كانوا من
املصادر األساسية التي اعتمد
عليها علماء الــرق والغرب
يف ميــدان الصيدلة ،ولقد كان
هذا العلم مــن العلوم اللصيقة
بعلم الطب طوال تاريخ العلوم
التجريبية
حيث تعــد الصيدلة من العلوم
التي ابتكرها املســلمون ،حيث
جعلوها علمــا ً تجريبيا قائما ً
عــى الدراســة واملالحظــة،
وتتصل الصيدلة
وهي علم يبحــث يف العقاقري

النابي .يف البداية ،هناك املحيط
العائيل ،فــإذا كان أحد الوالدين
ممن يتفوّهون بالــكالم النابي
أمام أبنائهــم يف حالة الغضب،
فإن من املحتمل أن يق ّلده أبناؤه،
ألنه النمــوذج األول الذي يقتدي
به األبناء.
أما إذا لم يكن هذا هو الحال
يف املحيــط العائــي ،فإن هناك
احتمال تقليد األقران يف املدرسة،
أو أنه ،أي الطفل ،يشعر بالتوتر
والقلق اللذيــن يجعالنه أحيانًا
ّ
يعب بشكل غري الئق.
أما إطالق املراهق العبارات
النابيــة أو املهينــة ،فمردّه إىل
ميله يف هــذه املرحلة من العمر،
إىل التم ّرد ورفض وصاية األهل
ونصائحهــم .فمــن املعلوم أن
املراهق يحاول بشــتى الوسائل
االنفصال واالستقالل عن العالقة
التبعية التي تربطه بوالديه.
لكن ملــاذا يتفــوه الطفل
بالكلمــات البذيئــة إذا كان ال
يفهمها؟

لتتمكن من االنجاز والتأثري يجب
ان تكــون البيئة املحيطة مهيئة
لذلك ،لنفــرض أنه تم قبولك يف
أحد املجاالت املهنية التي تُناسب
ميولــك ،كل يشء جميل كما يف
مُخيلتك..
لكن واجهتك مشــكلة بسيطة
لم تكن يف الحســبان ،رئيسك يف
العمل ذا شــخصية مُستأسدة،
هل راودتك يومً ــا أفكا ًرا كيف
ستتعامل مع هذه الفئة بذكاء؟
دعنا ً
أول نلقــي نظرة عىل من
هم فئة املستأسدين  :وهم الذين
يسعون إللحاق األذى باالخرين
ويســببون توتر يف جو العمل،
يبــدو وكأنه تحيــط به غمامة
من الســلبية ،ومبعث سعادته
يكون يف التســبب يف مشــاكل
لآلخريــن وإثــارة غضبهــم،
يتهمون ،ويهددون ،ويزعجون،
ويضايقــون ،ويفضحــون،
ويرفعــون أصواتهم ،ويلوحون
بقبضاتهم ،وأحيانا ً يتســمون
بالعنف.
تنشــأ فئــة املستأســدين من
االشــخاص الذيــن يجارونهم
دائمً ا.
لذلك ،إن أفضل دفاع هو الوقوف
أمامهم والتعامل بذكاء وعقالنية
ً
فمثل عندما يخرج املوضوع عن
السيطرة ،يجب أن تقول بهدوء
أنا استحق احرتام ومعاملة أفضل
من هذه ..
الحل ليس املواجهة برفع الصوت
أو الهرب ،الحل يكمن يف الهدوء
والسيطرة عىل املوقف.
لذلك عزيزي يجب أن يكون لك
رد فعل إذا كان الترصف فظا ،ال
ينبغي عليك أن تهرب من مواجهة
ً
ســابقا
املوقف ،فهم كما ذكرت
نتيجة ملن ال يتّخذ موقف.

طائرات اإلنذار المبكر
وخصائصهــا وتركيب األدوية
وما يتعلق بهــا اتصاال ً وثيقا ً
بعلمي النبات والحيوان؛ إذ إن
معظم األدوية ذات أصل نباتي
أو حيواني ،كما ترتبط ارتباطا ً
قويا ً بعلم الكيمياء ،ألن األدوية
تحتــاج إىل معالجــة ودراية
باملعادالت والقوانني الكيميائية
كما تكمــل الصيدلة علم الطب
الذي يُشخص املرض ويصف
العالج ويحتــاج إىل من يركب
له ذلك الدواء ويصنعه.
اســتطاع علماء املســلمني أن
يميــزوا عــر حضارتهــم
باعتباره أول عرص من عصور
الحضــارة عُ رفت فيه املركبات
الدوائية بصورة علمية وفعالة.

عمر عبدالرحمن محمد الربيكان
كلية اللغة العرب�ية
والدراسات االجتماعية

طائــرات اإلنــذار املبكــر (
 ) AWACSمن نــوع بوينق
 747دخلــت يف نظام القوات
الجوية السعودية عام 1986
ميــادي  ،وعددها  ٥طائرات
 ،وهــو نظــام رادار محمول
جــوا ً يهدف إىل الكشــف عن
الطائرات والســفن واملركبات
عىل مسافات بعيده والسيطرة
والقيادة يف ســاحة املعركة ،
ويف اإلشــتباكات الجوية عن
طريــق توجيــه املقاتالت (

 ) 15-Fو (  ) Terrnadoو
(  )TAPHONوهي طائرات
مقاتلة .
طائرة (  ) AWACAتحمل يف
متنها  32شــخص من أفراد
وضبــاط فنيني  ،لــكل منهم
تخصص يقو ُم بــهِ  ،علما ً بأن
توجيه املقاتــات اليتم إال عن
طريق الضباط الفنيني وسبب
ذلك بــأن قائــدي الطيارات
املقاتلة ضبــاط طيارين لذلك
اليوجههــم إال ضبــاط فنيني
إحرتامــا ً للمراســيم امللكية
ونظام القــوات الجوية  ،ويف
النهايــة ندعوا لهــم بأن الله
يســدد رميهم ويكتــب لهم
األجــر يف املرابطــة والحماية
بعد الله .
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صحيفة
جامعة
القصيم

بدر بن سلطان يرعى حفل تخري�ج  4733طالب وطالبة طالب «جامعة هارفارد األمريكية» يزورون مقر
البنك اإلسالمي للتنمية
بجامعة الجوف

أمري الجوف خالل تسلمه درع ًا تذكاري ًا من الجامعة

رعى صاحب الســمو امللكي
األمــر بدر بــن ســلطان بن
عبدالعزيز أمــر منطقة الجوف
مســاء الخميس حفــل تخريج
الدفعــة الثانية عــر من طلبة
جامعة الجــوف  ,وذلك يف املدينة
الجامعية بسكاكا.
وشــاهد الحضــور عرضا ً
مرئيا ً عن إنجازات الجامعة خالل
السنوات املاضية  ،ثم ألقى خريج
كلية الطب تركي بــن دخل الله
الشــمدين كلمة الخريجني أعرب
خاللها عن عزمه وزمالءه مواصلة
تحصيلهم املعــريف ليكونوا َل ِبنات

بناء يف مسرية الوطن .
بعد ذلك ألقــى معايل مدير
الجامعة الدكتور إســماعيل بن
محمد البــري كلمة أعرب فيها
عن ترحيبه بســمو أمري الجوف
 ،رافعا الشــكر للقيادة الرشيدة
عىل ما توليه مــن اهتمام ودعم
ومتابعة للتعليم وشؤونه  ،مقدما
شكره ومنسوبي الجامعة لسمو
األمري بدر بن ســلطان عىل هذه
الرعاية ودعمه لطلبة الجامعة .
واســتعرض معاليه جملة
املنجزات التي تحققت هذا العام
 ،والتــي كان من أهمهــا بناء

مهارات التعامل مع المكتبات الرقمية
بالجامعة اإلسالمية

جانب من الندوة

نظمت الجامعة اإلســامية
باملدينــة املنورة مؤخــرا ندوة
بعنــوان (مهــارات التعامل مع
املكتبات واملحتويــات الرقمية)
وذلــك ضمن فعاليــات معرض
الكتاب واملعلومات  35املقام حاليًا
بالجامعة تحــت رعاية صاحب
الســمو امللكي األمري فيصل بن
سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة
املدينة املنورة ،والذي يستمر حتى
السبت املقبل.
وقدم الندوة مستشــار وزير
التعليــم واملرشف عــى املكتبة
السعودية الرقمية الدكتور سعود
الصالحي ،وأدارها الدكتور محمد
وصل الله املطريي ،بحضور عدد
من مســؤويل الجامعة واملهتمني
والباحثني وزوار املعرض.
وتحــدث الدكتور ســعود

الصالحي عــن أبــرز مكونات
ومحتويات املكتبــة الرقمية التي
تعد رائــدة يف خدمــات اقتناء
وإتاحــة مصــادر املعلومــات
الرقميــة عىل املســتوى الوطني
والعربــي والعاملي .مشــرًا إىل
دور املكتبات الرقمية يف تخفيف
األعباء االقتصادية وتقليل الجهود
واختصار الزمن.
وقــال إن املكتبات الجامعية
تعد أساس حراك املكتبة الرقمية
ال سيما مكتبة الجامعة اإلسالمية
التي تعترب منارة تعليمية ورشيك
فعال مع بقية مكتبات الجامعات
السعودية.
وبني أن املكتبة الرقمية تتيح
أكثر مــن  ٣٠٠قاعــدة لخدمة
الباحثــن االجتماعيني،ومن أجل
رفع الوعي املعريف.

الخطة االسرتاتيجية للجامعة عىل
ضوء مــا ورد يف الرؤية الوطنية
الطموحــة  ،ومراجعــة جميع
الخطط األكاديميــة يف الكليات
وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف
الرؤية .
واختتــم الحفــل بترشف
املتفوقني بالسالم عىل سمو أمري
املنطقة واستالم وثائق تخرجهم
من يد ســموه  ،ثم تسلم سموه
من معايل مديــر الجامعة درعا
تذكاريا بهــذه املناســبة  ,ثم
التقطت الصورة الجماعية لسموه
مع أعضاء مجلس الجامعة .

جامعة الحدود
الشمالية تسري
قافلة طبية
ســرت جامعة الحدود
الشــمالية األربعــاء املنرصم,
القافلة الطبيــة املتنقلة للعام
الرابع عىل التــوايل إىل هجرة
الكاســب لتقديــم الخدمات
الطبية وإجــراء الفحوصات
املخربيــة لألهــايل وتقديم
الخدمات العالجية ملحتاجيها .
واستقبلت الحافلة عرشات
من املرىض من مختلف الفئات
العمرية وطلبة مدارس املنطقة
برفقة معلميهــم ،حيث قدم
الكادر الطبي الخدمات الطبية
والعالجيــة لهم ،باإلضافة اىل
إجــراء العديد مــن التحاليل
املخربيــة املســتعجلة وعالج
األســنان ضمــن اإلمكانات
والتجهيــزات الطبية املتاحة
التي زودت بها القافلة.
وأوضح املرشف عىل إدارة
العالقــات العامــة واإلعالم
بالجامعــة الدكتور مفيض بن
رطيان الــراري ,أن القافلة
تم دعمها بالتجهيزات الالزمة
التي تشــمل املعــدات الطبية
والعالج الخاص باإلسعافات
األوليــة ،والعقاقــر لبعض
الحــاالت املرضيــة ،وأجهزة
اتصال بمستشفيات املنطقة.

زار وفد مــن طالب مركز
بلفــر بكلية كينــدي بجامعة
هارفارد األمريكية مقر مجموعة
البنك اإلســامي للتنمية بجدة
للوقوف عــى تجربــة البنك
يف مجــال التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة وتطوير الرشاكة
والتعاون بني الجانبني .
وقدم معايل رئيــس البنك
الدكتــور بندر حجــار  ،للوفد
رشحا ً عن توجه البنك اإلسالمي
للتنمية لتشــجيع البحث العلمي
واالبتــكارات التكنولوجيــة
الستكشــاف حلــول التنمية
ومعالجة التحديات التي تواجه
الــدول األعضــاء بمجموعــة
البنــك  ,مؤكدا ً حرص البنك عىل

الرشاكة مع الجامعة لتوفري املنح
الدراسية للطالب وتبادل األفكار
البحثية بني الجانبني.
وتطــرق الدكتــور حجار
ملســاهمة البنــك يف تأهيــل
وتوظيف الشباب من خالل عدد
من الربامج مثــل برنامج الدعم
االقتصادي للشباب والتعليم من

أجل التنافسية وبرنامج التعليم
ثنائي اللغة ،وقدم رشحا ً للوفد
عن برامج البنك للمنح الدراسية،
وتطــرق لربامج تمكــن املرأة
وبرامــج التمكــن االقتصادي
للشعب الفلسطيني وبرامج البنك
للمعونة الخاصة واملســاعدات
اإلنســانية يف حاالت الكوارث
الطبيعية والنزاعات مثل محاربة
الجفاف يف الصومال ومساعدة
املترضريــن مــن الفيضانات
وإعانة النازحني والالجئني جراء
النزاعات.
كما اطلع الوفد عىل أنشطة
البنــك مــع رشكاء التنمية يف
مجال القضاء عىل شلل األطفال
وبرامج البنك للمعونة الخاصة .

أثناء الزيارة

برامج جديدة للدراسات العليا بـ«جامعة الملك خالد»

جامعة الملك خالد

عقــد مجلس جامعــة امللك
خالــد بأبها ،اجتماعه الســابع
للعام الجامعي 1439هـ برئاسة
مديــر الجامعة الدكتــور فالح
بن رجاء الله الســلمي بحضور
األمني العــام للجنــة (املؤقتة)
ملبارشة االختصاصات املســندة
ملجلس التعليم العــايل الدكتور
محمد بن عبدالعزيــز الصالح،
ووكالء الجامعة ،وعمداء الكليات
والعمادات املساندة ،كما شاركت
يف االجتماع ،من خالل الشــبكة،
عميدات كليــات البنات عضوات
املجلس.

وافتتــح الســلمي االجتماع
بكلمة ترحيبية ،ثم اســتعرض
وكيل الجامعة للدراســات العليا
أمــن املجلس املكلــف الدكتور
سعد العمري موضوعات الجلسة
املدرجة عىل جدول األعمال.
وأوضح العمري بأن مجلس
الجامعة أوىص يف نهاية االجتماع
بتحويل وحدة الذكاء االصطناعي
إىل مركــز الــذكاء االصطناعي
وتوصية بإقرار برنامج دكتوراه
الفلســفة يف الرتبيــة تخصص
(أصول الرتبية اإلسالمية) بقسم
الرتبية بكليــة الرتبيــة بنظام

املقررات الدراســية والرســالة،
وأيضا إقرار برنامج ماجســتري
إدارة األعمال األكاديمي بقســم
إدارة األعمــال بكليــة األعمال
وتحويل (وحدة املقررات العامة)
بكليــات املجتمــع بالجامعة إىل
قسم مساند ال يمنح درجة علمية
بمسمى (قســم املقررات العامة)
وتوصية بدراسة وإقرار الحساب
الختامــي لعــدد مــن الجهات
بالجامعة وكذلــك ضم عدد من
أعضاء هيئــة التدريس لعضوية
مجلس كليــة العلــوم واآلداب
بظهران الجنوب.
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األنشطة الطالبية
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فعالية قسم رياض األطفال «نقرأ لرنتقي»
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شيء هني

أ.د .فهد الضالع

جانب من الفعالية

دالل الرشيدي

تحت شــعار "نقرأ لنرتقي"
انطلقت رســالة وفعالية قســم
رياض األطفال بكلية الرتبية تزامنا
مــع اليوم العاملــي لكتاب الطفل
تحت رعاية عميــد الكلية الدكتور
ســامي فهد السنيدي يف الفرتة من
 18 - 16رجــب 1439هـ بمقر
مكتبة امللك سعود بربيده من خالل
معرض و برنامــج عمل أفتتحه
وكيل كلية الرتبية الدكتور عبدالله
الربيعان بحضــور مدير املكتبة
األستاذ عبد العزيز املحسن وذلك
مســاء اإلثنني  ، 7/16وقد بدأت
األنشطة وبرنامج العمل صباح يوم
الثالثاء 7/17بحضور وكيلة كلية

الرتبية املنتزة ورئيسة قسم رياض
األطفال ورئيسات ومنسقات أقسام
وأعضاء هيئة تدريس كلية الرتبية
 ،وطالبات قســم رياض األطفال ،
كما حرضت الفعالية وكيلة عمادة
النشــاط الطالبي  ،و مديرة إدارة
ريــاض األطفــال ومرافقات من
اإلدارة التعليمية وكذلك مرشفات
القسم النسائي بمكتبة امللك سعود
 .وقد تضمنت الفعالية باليوم األول
 :حفل اإلفتتــاح وجولة باملعرض
املصاحب وورش العمل
واحتــوت أركان املعــرض
عــى ركن إبداعــات فنية ،وركن
ألعاب الرمل ،وركن اإلســعافات
األوليــة ،وركن املكتبــة والكتب
التفاعلية وركن الوسائل التعليمية

كلية التمريض تشارك في «كيف
تصبحني قيادية ناجحة»
حنان عبدالعزي�ز

أتمت طالبات الســنة الثالثة
بكليــة التمريض يف بهو الجامعة
نشــاط "كيف تصبحني قيادية
ناجحة"  وذلــك يــوم الثالثاء
 17من رجــب 1439هـ  بهدف
تثقيف قرابــة  ١٥٠طالبة  من
طالبــات الجامعة شــاركن يف
النشــاط ،والذي ينــدرج تحت
مواضيع (القيــادة ،التخطيط،
التواصل ،التحفيــز) وتم رشح
القيادة ،بأنهــا محاولة التأثري يف
الناس املحيطني بالقائد ومحاولة
توجيههم إلنجاز الهدف املطلوب
وتوضيح الفرق بــن مفهومي
اإلدارة والقيادةّ ،
وبي أن  التحفيز
يظهر املبــادرة املســتمرة من
الفــرد للوصول  لإلبداع املتجدد
واملســتمر وإظهار  العديد من
املقرتحات البناءة وطرق تحسني
جوانــب القصــور الواضحة يف
العمــل ،وأن التخطيط يتضمن

مجموعة من األهداف التي تمكنك
من إنجاز املهام بســهولة ويتم
فيها وضع خطة ناجحة واالبتعاد
عن مضيعات الوقت فهي تحفظ
الوقــت والجهد واملــال ،وكيف
أنه بالتواصــل يتم تبادل األفكار
واملعلومات واآلراء بني طرفني أو
أكثر عن طريق أساليب ووسائل
مختلفة مثل اإلشــارة ،والكالم،
والقراءة والكتابة ،والذي تكمن
أهميته يف إشــباع حاجات الفرد
البيولوجية والنفســية وتحقيق
مشاعر االنتماء لجماعة أو ملجتمع
ما وفــق ضوابطــه املتمثلة يف
حسن البيان واملخاطبة واملجادلة
بالحســنى والرفــق باملتلقــي
واستعمال الكلمة الطيبة وتجنب
األلفاظ الجارحة وأيضا ً حســن
االســتماع واإلنصــات والتتبع
والتثبت مــن الكالم مع الحرص
ّ
ّ
والتحقق عند حدوث
التبــن
عىل
مشــكلة يف الفهــم ،للوصول إىل
مفهوم األمة النافعة واملنتفعة .

 ،وركن التعريف بالقسم وتضمن
ورش عمل :ورشــة عمل التعلم
املرح  ،ورشــة عمل لعبة وفكرة ،
ورشــة عمل لغتي الجميلة ،حيث
صاحب ركن الفنون عرض وتنفيذ
رسم تشــكييل كما نفذت طالبات
ركن اإلسعافات األولية بيان عمىل
لألســعاف يف حــاالت اإلختناق
والتنفس الصناعي  .وقد صاحب
جميع األركان وورش العمل رشح
وتقديم الطالبات ألعمالهن.
حيــث اســتضافت الفعالية
باليوم الثاني قرابة ال 50طفل عىل
مدار ثالث ساعات منهم مجموعة
زائرة مــن روضة أســماء بنت
أبي بكر ومجموعــة من األطفال

زائري املكتبة وقد قدمت طالبات
القســم برنامج حافــل يف أجواء
مرحة حفتها ضحــكات الطفولة
تضمن  :عــرض ملرسحية الجزرة
الكبــرة من آداء طالبات القســم
بمشاركة األطفال الزائرين  .عرض
ألنشــودة ألوان من آداء طالبات
القسم بمشاركة األطفال الزائرين
 .وتفعيــل أنشــطة ورش العمل
وتوزيع الهدايا التذكارية لألطفا ًل
 .كما اســتمر جناح املعرض لليوم
الثالث عىل التوايل مستقبال نخبة من
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و
مسؤوالت القسم النسائي بعمادة
خدمة املجتمع ومعلمات وقائدات
بعض الروضات ومجموعة من أرس
الطالبات .

«لن يسيطر السكري على حياتي»
فعالية بتمريض عنيزة

شاركت عمادة خدمة املجتمع
بالتعــاون مع كليــة التمريض
والثانويــة السادســة بعنيزة
بفعالية "لن يســيطر السكري
عىل حياتي" يــوم الخميس 19
من رجب 1439هـ  واستهدف
طالبــات املرحلــة الثانويــة
ومعلماتها ،وذلك للتثقيف حول
طرق الوقاية والعــاج وكيفية
التحكم والســيطرة عىل السكر
وتم توزيع املنشورات واملطويات
التثقيفية تخلل ذلك ورشة عمل
لرشح طرق قياس السكري عىل
الطالبات ليقمــن بتطبيق ذلك
عىل ذويهن يف الحيــاة اليومية،

وشــملت الفعالية إرشــادات
حول األكل الصحي مع توضيح
الفائدة التي يعــود بها عىل هذه
الرشيحة املصابة بمرض السكري
وللتحكم بمســتويات السكر يف
الدم ،وأيضــا طرق العناية بقدم
مريض الســكر وتفقدها بشكل
ً
وخاصة أطراف
يومي قبل النوم
األصابع والكعبني وغسل القدمني
يوميا ً باملاء الدافئ والصابون مع
تجفيف القدمني جيــدا ً وارتداء
الجوارب القطنية ودور الرياضة
الفعال يف املحافظة عىل مستويات
مناسبة من السكر للمحافظة عىل
حياة سليمة وخالية من األمراض.

مطلقة !!..
أنس وشــعاع نور
يف ظالم الليل الدامس ..تقلب كل حالك فيه إىل معطف ٍ
ِكر وطاعة وأنس وبهجة ..
يلف مكان روحني ها هناك ..من بني ذ ٍ
ْ
أفاقت من جديد عىل
عيني رىض ..فلما
حتى دب النوم دبيب النســمة عىل
َّ
عزف صوت الكروان ..عىل أوتار خيوط الشــمس ..املرشقة من جديد وهي
ترنو إىل سعدها ..ونعيمها الدنيوي لتعود إليها عينها الحوراء ..روضا باردا
..بالسعادة ..
ولكن  !..قبل أن تفتح عينيها مدت يدها تتحس املكان لم ترد يدها الخرب !..
ثم أرســلت طرفها ..فلم تجد القمر  !..ثم توسعت وتروعت بكل إحساس
..من كل عرق نابض  ..فمات من كل خلية منها حية  ..ألف ميتة  ..وذهبت
تبحث عن بدر الليايل ..فإذا لهيب الشمس املحرقة ..يجتاله ..بعيدا بعيييدا
..عنها ..
وبينما هي تسائل وحدتها
وجدت عىل حافة الهاوية ..عفوا ..عىل حافة املنضدة ..
ورقة تتدىل ..قد رسم عليها بد ُرها خارطة السعادة ..بهذا الشكل ..
" أن ت طالق ..أن ت طالق أن ت طالق "
مطلقة ..وردة قد ُرها أن تعيش يف أرض قاحلة ال ترحم ..
ْ
التفتت إىل األرض من حولها ..لفحها ســموم موسوم بغياب الوعي..
فإن
ومرسوم بقلة األمانة من الكثريين والكث ريات ..
وإن لم تلتف ت ..ورفع ت رأسها إىل السماء ..وقال ت :
رب لك الحمد ..أنني مسلمة فلم أرشك بك شيئا ..
رب لك الحمد بما أعطيت ..ولك الحمد فيما ابتليت
ولك الحمد حني أستلهم قوتي من كالمك  " :واستعينوا بالصرب والصالة "
مطلقة ..تعرفني من نفسك كماالت حَ رمها الله ذلك الرجل الذي طلقك ..فال
تكرهي  ..ولعل يف علم الله أنك لك خ ريا من ذلك ..فعىس أن تكرهوا شــيئا
ويجعل الله فيه خ ريا كث ريا ..
فكوني واثقة بالله ثم بنفسك وكماالتك التي وهبها الله لك والتي رصف
عنها رجل من الناس فلم يرها ..وما رأى منها ..سيعرفه حني يفقده ..فال
تبأيس  ..!..تبسمي ..ألنك حرة لس ت يف أسار كاره !..
وألنك عزيزة ويف ظل من يفرش لك قلبه وفاء وحفظا ..
ابتسمي  ..ستجدين االبتسامة ..حديقة غناء ..تتوسع بقدر ما تعبئني بها
روحك  ..ابتسمي ..واجعيل من ابتسامتك ..
شعارا للرىض عن الله ..ي راه الله سبحانه  ..وابتسمي واجعيل من ابتسامتك
 ..قوة ألحبابك القريبني منك وخصوصا والديك ..
ابتســمي واجعيل من ابتسامتك ..رسالة رىض عن النفس ..وثقة بكمالها
..تشخص لها األبصار إعجابا ..
تبســمي واجعيل من ابتســامتك  ..حياة جديدة مرشقة بنور الفأل الذي
وصاك به نبيك ..
ابتســمي  !!..ولو تكلفا ..حتى تنطلق االبتسامة التلقائية ..ألن الحلم با
لتحلم ..
ابتسمي ألنك مؤمنة وألن كل دمعة حزن يخرج معها ذنب ..بل ذنوب ..
ابتسمي إذن ..
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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خالل رعايته حفل مهرجان تراث الشعوب و ختام األنشطة الطالبية لعام  39هـ

مدير الجامعة يعلن عن زيادة مكافآت مسابقة القرآن والسنة بنسبة %100
افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيــم حفل مهرجان
تراث الشــعوب وختام األنشطة
الطالبية لعــام  1439هـ بالبهو
الرئيس وذلك صباح يوم االثنني
 23من رجــب 1439هـ والذي
نظمتــه عمادة شــؤون الطالب
ممثلــة بإدارة إســكان الطالب
بمشــاركة  25دولة من مختلف
دول العالم حيــث مثل كل دولة
 ٥طالب من طلبة املنح الداخلية
والخارجيــة ليعرضــوا فيــه
منتجاتهــم وأكالتهم الشــعبية
ونافذة مــن معالــم وحضارة
دولهم.

 125طالب ًا يمثلون
 25دولة من مختلف
العالم
شهد املعرض مشاركة كل من
اململكة العربية السعودية  وسوريا
وأفغانستان وكوسوفا والبوسنة
وباكســتان واليمــن والصــن
وتونس وألبانيا  والفلبني وتايلند

وأندونوسيا وبنني والهند وغينيا
والهند ومالوي وتركيا وتشــاد ،
وبمشاركة  125طالبا باملعرض،
وقدم طــاب املنح الفتة تعرب عن
شكرهم لحكومة خادم الحرمني
الرشيفني إلتاحتهــا الفرصة لهم
بالدراســة يف اململكــة العربية
السعودية يف الوقت الذي قدم فيه
الطالب املشاركون عروضا ً شعبية
تمثل دولهم.

بشارتني يزفها
«الداود» لطلبة
الجامعة
وتحدث "الداود" عن جزيل
شكره لكل عمل وبذل من طالب
وأعضاء هيئة التدريس واملشاركني
يف مهرجــان تراث الشــعوب أو
األنشــطة الطالبية والذي يجمع
مختلف إدارات وكليات الجامعة
بعمل مستمر وتخطيط مدروس.
وفريــق عمادة شــؤون الطالب
حارضين دائما يف املناهج العلمية
والثقافية واألنشطة الالصفية وقد
حققوا جوائز وبطوالت للجامعة
من أبرزها املركز األول يف بطولة

أتحاد الجامعات السعودية لكرة
الصــاالت وغريها من األشــياء
املميزة.
وأعلن "الداود" عن بشارتني
لطلبــة الجامعــة األول زيادة
مكافأت الطالب للقرآن والســنة
بنســبة  100%ألهميــة هاتني
املســابقتني ولتحفيز الطلبة عىل
املشاركة باملسابقات الخرية وبني
أن الجامعة تسعى دائما لتشجيع
منســوبيها عىل حفظ كتاب الله
وسنة رسوله ،دستور هذه البالد
املباركــة والذي تحــرص عليه
قيادة هذه البالد وعىل رعاية مثل
هاتني املســابقتني بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز وســمو ويل عهده
صاحب الســمو امللكــي األمري
محمد بن ســلمان  -حفظهم الله
  والجامعة جزء من هذا الوطنالغــايل .أملنا أن تقــوم عمادة
شــؤون الطالب بالتوسع يف هذا
املجال واستقبال أكرب عدد ممكن
من منســوبي الجامعة ،والبرشى
األخرى إنشــاء صندوق خريي
لطــاب املنح وســيكون ريعه
لهــم ومســاعدتهم والقيام عىل

الداود خالل االفت�تاح

احتياجاتهم ومناشطهم وسيكون
له إعالن قادم بكامــل تفاصيله
لخدمتهم وأوضــح "الداود" أن
الجامعة تحتضــن طلبة من أكثر
من  75دولة حــول العالم متمنيا
اســتفادتهم من األنشطة املقدمة
ليعود إىل بالدهم باملنفعة.

و أكد محمد العمر مدير سكن
الطالب واملــرف عىل مهرجان
تراث الشعوب :أن فكرة املهرجان
منطلقة من تمثيــل طالب املنح
لعرض تراث شعوبهم يف مهرجان
يجمع الثقافــات املختلفة لطلبة
جامعة القصيم وتشــهد الجامعة

احتضان طالب أكثر من  75دولة
ويتم عرض تاريخ الدولة و أبرز
الرتاث واملعالم واألكالت الشعبية
ليســتفيد منهــا الطلبــة وآلية
املشــاركة تكمن يف تقديم طلب
من الطلبة ويتم دراسة املعروض
ومن ثم املوافقة عليه.

تقري�ر الدول المشاركة في مهرجان تراث الشعوب

تم تعريف زوار املعــرض عن موقع الدولة الجغــرايف والواقع يف
قلب جنوب رشق آســيا والتي يبلغ عدد ســكانها  67مليون نســمة،
وهي دولة مُتعددة الديانات ،وتشــتهر الدولة يف التوســع يف الجوانب
السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية ،باإلضافة إىل عرض األطعمة
وامللبوسات الرتاثية ورشح العادات والتقاليد لدى البالد.

نفذ املشــاركون باملهرجان قسمني األول املجلس السعودي ،واآلخر
الرتاث الســعودي ،وتم خالله تقسيم املجلس عىل مناطق اململكة من كل
منطقة عادة معينة ،منها الجلسات الحجازية ،والتمر  ،والسمن  ،والقهوة
العربية ،والصقور ،والدالل املشهورة باملجلس السعودي.

تم تقديم بعض الرتاث الصيني من أدوات تحضري الشاي التقليدية،
واملالبس الشــعبية ،باإلضافة إىل عرض نموذج من سور الصني العظيم
وعمارة صينية تقليدية ،باإلضافــة إىل بعض األطعمة ،وبعض الصور
التعريفيــة من خالل تاريــخ الصني  ،باإلضافــة إىل التعريف بأبرز
الشــخصيات الصينية ،وخدمة كتابة األســماء باللغة الصينية باألقالم
الرتاثية مجاناً.

قدم خالل املعرض للزوار األدوية الشعبية ،واملالبس الرتاثية ،وأبرز
القطع الرتاثية التي تشتهر واســتعراض لوحة توضح مناطق سياحية
وأخرى تاريخية ،توضح كيفية بناء البيوت ،باإلضافة إىل أنواع الحيوانات
وطرق التعامل معها ،ويتم رشح طرق عيش القبائل وملبوســاتهم يف
الحفالت ،وتقديم عصا الزعماء.

تم عرض أبرز املأكوالت املعروفة من األطعمة والحلويات ،واملالبس
التي تســتعمل يف أقاليم باكســتان ،وعرض الصور لألماكن التاريخية
والســياحية ،والتي من أبرزها كشــمري وناران وســوات وإسالم آباد
والهور ،كذلك عرض صور األلعاب الشهرية ،واستعراض النشيد الوطني
الباكستاني باللغة العربية ،وتقديم امللبوسات اليدوية للزوار من الثقافة
الباكستانية.

تم إنشاد النشيد الوطني لزاور املعرض ،وعرض أربعة عرش نوعا ً من
أنواع املكرسات ،وثمانية أنواع من األكالت الشعبية ،وصور معالم الدولة
التاريخية والسياحية ،وجسد املعرض "املجلس األفغاني" باإلضافة إىل
املالبس الرجالية والنســائية واألطفال ،وتم عرض صور كبرية للعالقات
السعودية وأفغانستان ،إضافة إىل املشاركة بمرسحية واأللعاب األفغانية
للزوار.
شهد المعرض تفاع ً
ال كبري ًا من الزوار

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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قدم الركن عرضا مرسحيا طيلة أيام املهرجان ،ونبذة عن التشاد عن
طريق بنرات تتكلم عن املســاحة والطقس ،وبعض املعلومات األخرى،
كذلك عرضا مرئيا يتحدث عن التعليم والجانب االقتصادي ،واالجتماعي،
وإظهار صــور األماكن التاريخية والطبيعية ،وإنشــاء نموذج مصغر
عن املنزل التشــادي يف األرياف ،وإنشاء نموذج برئ يظهر به آلية سحب
املياه الجوفية من األرض ،وكذلك عرض كتب مؤلفة من خريجي الطلبة
بالجامعة.

تم خالل الركــن التعريــف بالجمهورية من خــال املطبوعات
والربشورات وشاشــة العرض الجوانب الثقافية والسياحية والتعليمية
والتاريخية والجغرافية ،وعرض العالقات بني البلدين السعودية والهند،
وجهود الهند يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،باإلضافة إىل مرسحية وألعاب
مختلفة ولم تتأخر البهارات الهندية عن الحضور يف هذا الركن  ،وكذلك
املنتجات الهندية من الشاي والجوز الهندي ،وقصب السكر وصناعاته.

تم عرض السفينة التي استخدها األجداد هناك للوصول إىل الفلبني،
والرتاث الفلبيني والصور التاريخية لبعض املناطق والبحريات الطبيعية،
والثقافات األخــرى املتنوعة بطابع فلبيني ،تزين هــذا الركن بالصور
واملنتجات املختلفة التي تستخدم قديما ً وحديثاً.

تم خالل املعرض توزيع املطويات التعريفية بمدن تركيا السياحية،
وتقديم أنواع الحلويات الشــهرية لديهم لــزوار املعرض منها البقالوة
الرتكية ،وامللبوســات الشعبية والحديثة ،وخريطة تركيا القديمة ،مع ما
يتضمنه من تعاريف ملدن تركيا.

قدم الجناح اليمني صورا تاريخية وأكالت شــعبية وقصائد نبطية
عىل خشــبة املرسح باإلضافة إىل تقديم املنتجــات اليمنية كالحلويات
وأنواعها ،واألواني املنزلية والتحف الرتاثية ،واملالبس الشــعبية ،وأنواع
الخنجر اليمني.
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عرض الزي األلباني الشــعبي بأشــكالها املختلفة حسب املنطقة،
وخريطة ألبانيــا وموقعها والدول املجاورة لها مــع بعض املعلومات
األساســية عن البالد مثل نسبة املســلمني وعدد املساجد وعدد السكان
واملســاحة وغريها ،وصور العمالت األلبانية القديمة والحديثة ،ومطوية
تعريفية عن ألبانيا ،والشخصيات اإلسالمية ذات أصول ألبانية ،واألكالت
األلبانية املتنوعة ،باإلضافة إىل النشاط املرسحي.

قدم املشــاركون به خريطة بالدهم وتراثها الشعبي واملصنوعات
اليدوية من الجلــد وغريها ،واألدوات التي كانت تســتخدم يف القرون
السابقة ،وأبرز املعالم هناك واملشغوالت لديهم ،والصور التوضيحية عن
غينا ،والدول املجاورة لها.

قدم خالله املأكوالت البوســنية ،واألغراض الرتاثية واآلالت الشعبية
املســتخدمة قديماً ،باإلضافة األخرى للوحة بالخط العربي والرســم
اليدوي واللوحات الجغرافية ،ولوحة عرض فيها رؤساء وعلماء البوسنة،
والخريطة الجغرافية ،والغرفة البوســنية ،واملشاركة بالعرض املرسحي
للزوار.

ٌقدمت بعض اإلبداعات منها املأكوالت الشعبية ويشمل عدة أنواع من
األطعمة الخفيفة والثقيلة ،وتقديم املرشوبات الشعبية للزوار ،باإلضافة
إىل عرض األسلحة املستخدمة قديماً ،فضال عن بعض البيوت الشعبية،
وبعض الصور املتعلقة باألماكن الســياحية والحيوانات النادرة التي ال
توجد إال بها ،وكذلك الفيديوهات املرئية املتعلقة بجمال طبائع إندنوسيا،
وإنشاء بســتان صغري يف شــال ُ
صنع بأيدي الطالب واملتخصصني
بالديكور ،وتعريف الزوار بموقع إندنوســيا الجغرايف من خالل تمثال
الكرة األرضية.

قام العاملون بالركن بإنشــاء منصة للتعريف ببالدهم وتاريخها،
واملعالم التاريخية ،مثل جامــع الزيتونة وجامع عقبة بن نافع ،وبعض
األعمال التقليدية كالنقش عىل النحاس ،والفخار ،واألكالت التونســية
الشهرية كالكسكيس والطاجني.

تم خالل املعرض عرض املعلومات العامــة وخارطة للجمهورية،
وأبرز الشــخصيات الذين بذلوا جهودا كبرية دفاعا ً عن الدين والوطن،
باإلضافة إىل املســاجد والعلماء ،وبعض الصور التاريخية والطبيعية،
والسجاد واألواني.

الفتة شكر للقوات المسلحة

طفلة تلقي قصيدة وطنية خالل حفل االفت�تاح

جانب من مسرحية ذات اإليقاع ضمن فعاليات ختام األنشطة

المجلس األفغاني بجناح دولة أفغانستان

أحد المشاركني في جناح الصني يستعرض للزوار زي بالده الشعبي

جانب من جناح جمهورية اليمن
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دراسة  :الذكاء االصطناعي يشكل مستقبل طالب
الجامعات
كشــفت دراســة حديثة َّ
أن
 % 81من طــاب إدارة األعمال
يف كــرى الجامعــات العاملية،
يعتقــدون َّ
أن الذكاء االصطناعي
سيؤثر بشكل كبري عىل مستقبلهم
الوظيفي خالل الســنوات العرش
القادمــة ،تليها تقنيــات البلوك
شني والروبوتات بنسبة تصل إىل
 59يف املئة.
وتوصلــت الدراســة التي
أجرتها رشكة كــي بي إم جي
العامليــة ،املتخصصة باملراجعة
والرضائــب واالستشــارات،
إىل أن  % 50مــن طــاب إدارة
األعمال يف  22دولة عىل مستوى
العالم ،يــرون أن تقنيات الذكاء
االصطناعي ستزيد من مستوى
املسؤولية لدى الخريجني الجدد،
فيما رجحّ نحو  % 25من الطالب
أن تســاهم مثل هذه التقنيات
يف زيادة فــرص العمل رشيطة
تعلم مهــارات جديــدة بغية
مواصلة االنخراط يف سوق العمل
ً
مستقبل .

وشــملت الدراسة نحو 88
طالبًا متمي ًزا يف كربى الجامعات
العامليــة ،وذلك ُقبيــل إنطالقة
نهائيات مسابقة رشكة كي بي إم
جي العاملية يف العاصمة املاليزية
كواالملبور ،والتي تبدأ فعالياتها
يف التاسع من الشهر الجاري ملدة
أربعة أيام ،إذ سيجتمع الطالب
املتميزون مــن كربى الجامعات

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

نقطة بداية الكون
ونهايته

العاملية للمنافســة عىل تطوير
حلول مبتكرة وحقيقية يف قطاع
األعمال.
ووفقــا ً لنتائج الدراســة،
َّ
فإن طالب الجامعــات العاملية
َّ
واثقون للغايــة من أن التقنيات
الجديــدة ســتفتح إمكانيات
واسعة لحياتهم املهنية ،إذ توقع
 % 35بأن تســاهم يف تمكينهم
مــن القيام بأعمــال ذات قيمة
مضافة وذات تأثري أكرب ،ويرى

 % 21أن هذه التقنيات ســتوفر
لهم فرصة للرتكيــز عىل املزيد
من االهتمــام بالعمل اإلبداعي،
يف حني أكــ َّد  % 20قدرة تقنيات
الــذكاء االصطناعــي والبلوك
شــن والروبوتات عىل تمكينهم
من تطويــر مهاراتهم وقدراتهم
باستمرار.
ويف هذا السياق ،أكد عبد الله
الفوزان ،رئيــس مجلس إدارة
كي بي إم جي الرشق األوســط
وجنوب آســيا وكي بي إم جي

يف الســعوديةَّ ،
أن طالب إدارة
األعمــال يف كربى الجامعات عىل
مســتوى العالم يدركون جيدا ً
الفــرص الهائلة التــي يمكن
أن توفرهــا التقنيــات الحديثة
ملســتقبلهم الوظيفــي ،خاصة
تقنيــات الــذكاء االصطناعي
والبلوك شــن والروبوتات ،كما
َّ
أن هنــاك مجموعة من املهارات
األساسية التي ســتوفر األسس
لحياتهم املهنيــة ،بغض النظر
عن تأثري مثل هذه التقنيات.

الجلوس لفرتات طويلة يضر بصحة الدماغ
ح ّذرت دراســة أمريكية
حديثة من أن الخمول البدني
والجلوس لفرتات طويلة ،يؤثر
بالســلب عىل صحــة الدماغ،
وخاصــة املناطــق املرتبطة
بالذاكرة.
الدراســة أجراها باحثون
بجامعــة كاليفورنيا ،ونرشوا
نتائجها يف دوريــة (PLOS
 )ONEالعلمية.
وأوضــح الباحثــون أن
الدراســات السابقة كشفت أن
الجلوس لفــرات طويلة يزيد
من خطر اإلصابــة بأمراض
القلــب والســكري والوفاة
املبكرة ،لكن تأثريه عىل الدماغ
لم يعرف بعد.
ولرصــد تأثــر الخمول
البدني عىل صحة الدماغ ،راقب
ً
شــخصا ترتاوح
الباحثون 35
عامً
أعمارهم بني  45إيل  75ا.
ورصد الفريق مســتويات
نشاطهم البدني ومتوسط عدد
الســاعات اليومية التي كانوا
يقضونها جالســن ،باإلضافة
إيل إجراء مســح للدماغ يقدم
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نظــرة مفصلة عــى الفص
الصدغي اإلنيس ،وهي منطقة
دماغيــة تشــارك يف تكوين
الذكريات الجديدة.
ووجــد الباحثــون أن
الجلوس لفرتات طويلة ارتبط
مــع ترقــق منطقــة الفص
الصدغــي ،وذلــك يؤثر عىل
صحة الدماغ  ،خاصة املناطق
ذات األهمية البالغة يف تكوين
الذاكرة.
ً
أيضا أن
ووجد الفريــق
النشــاط البدنــي ،حتى عند
ٍ
كاف
مستوياته املرتفعة ،غري
لتعويض اآلثار الضارة املرتتبة
عىل الجلوس لفرتات طويلة.
وقال الدكتور ديفيد مرييل،
أحد أعضاء فريــق البحث إن
"ترقق منطقة الفص الصدغي
يمكن أن يكون مقدمة للرتاجع
املعريف والخرف لدى البالغني
يف منتصــف العمــر وكبار
السن".
وأضــاف أن "الحــد من
السلوك املستقر قد يكون هدفا
محتمال لتحسني صحة الدماغ

السمَ ا َء َك َ
 .:قال تعاىل( :يَ ْو َم ن َ ْ
ط ِوي َّ
ط ِّي ِّ
الس ِج ِّل ِل ْل ُكتُ ِب
ْ َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ِ
اعِ
ُ
ْ
عَ
عْ
َ
ــق نُّعِ ي ُده و دًا لينا إِنــا كنا ف لني)،
َكمَ ا بَدَأنَا أ َّو َل َخ ْل ٍ
((قد)) تكون نهايــة الكون والوجود (وعملية الطي) عرب
ثقب أســود عمالق ،وذلك عندما تتاعظم كثافته بابتالعه
ثقوبا ً أصغــر منه ،فيقوم بإيقاف توســع وتمدد الكون
املســتمر؛ بســبب جاذبيته العظيمة (وإنا ملوســعون)،
فيتوقف توســع الكون جربيا ً بقدر من الله تعاىل عرب ثقب
أسود جبار ،ليعود الكون كما كان ( َرتْ ًقا)( ،أ َ َو َل ْم يَ َر ا َّل ِذ َ
ين
ات َو ْال َ ْر َ
ض َكانَتَا َرتْ ًقا َف َفتَ ْقن َ ُ
السمَ ا َو ِ
َك َف ُروا أ َ َّن َّ
اهمَ ا) حيث
يُطــوى ويُعاد الكون والوجود إىل مقــرة كونية عظيمة
مخيفة (الثقب األسود ربما) ،ومن ثم يتحقق قوله تعاىل:
الســمَ ا َء َك َ
(يَ ْو َم ن َ ْ
ط ِوي َّ
ط ِّي ِّ
ــج ِّل ِل ْل ُكتُ ِب َكمَ ا بَدَأْنَا أ َ َّو َل
الس ِ
ُ
َخ ْل ٍق نُّعِ يدهُ) صدق الله العظيم.
 .:وأتوقــع إن صحت النظرية تلــك أن يكون مكان
ومركز الثقب األسود العمالق ،املكان نفسه الذي بدأ فيها
خلق الســماوات واألرض عندما كانتا ( َرتْ ًقــا) (أ َ َو َل ْم يَ َر
ات َو ْال َ ْر َ
ا َّل ِذ َ
ض َكانَتَا َرتْ ًقا َف َفتَ ْقن َ ُ
السمَ ا َو ِ
ين َك َف ُروا أ َ َّن َّ
اهمَ ا)
والله وحــده أعلم  ..وبعد مرحلة الطــي يموت كل حي
سواه عز وجل ،فيقول:
ملن امللك اليوم؟
ملن امللك اليوم؟
ملن امللك اليوم؟
ثم يجيب نفسه قائال (لله الواحد القهار).
 .:وبعد أن تُطوى الســماء وتعاد كمــا كانت ،يعقب
هذا الحدث العظيم املخيف املهيب والذي ثقل يف السموات
واألرض يعقبه يوم الحســاب والجزاء عندها (يَ ْو َم تُبَ َّد ُل
ْال َ ْر ُ
الســمَ ا َو ُ
ــر ْال َ ْر ِض َو َّ
ات َوبَ َر ُزوا ِل َّلــهِ ا ْل َواحِ ِد
ض َغ ْ َ
ار) لتبدأ أرض جديدة ،وسماء جديدة ،وحياة جديدة،
ا ْل َقهَّ ِ
وسنن ونواميس جديدة

لــدى األشــخاص املعرضني
ملرض الزهايمر".
ويأمل الباحثون بعد ذلك
أن يراقبــوا مجموعة أكرب من
األشــخاص ملدة أطول لتحديد
مــا إذا كان الجلــوس يؤدي
إىل التأثري الســلبي عىل صحة
الدماغ.
وكانت دراســة ســابقة
أظهرت أن الخمــول البدني
لفرتات قصرية يؤثر بالســلب
عىل قــوة العضالت واألطراف

الســفلية ،التــي تســاعد
األشــخاص عــى الحركــة،
وخاصة صعود الدرج.
وحســب منظمة الصحة
العاملية ،فــإن الخمول البدني
يمثــل الســبب الرئييس الذي
يقف وراء حدوث نحو 21%
إىل  25%من حاالت رسطاني
القولــون والثدي ،و 27%من
حاالت السكري ،وقرابة 30%
من أمراض القلــب واألوعية
الدموية.

اس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم إ َِّن َز ْل َز َل َة َّ
(يَا أَيُّهَ ا الن َّ ُ
ش ٌء عَ ِظي ٌم
الساعَ ةِ َ ْ
ضعَ ْت َوتَ َ
يَــ ْو َم تَ َر ْونَهَ ا تَذْ َه ُل ُك ُّل ُم ْر ِضعَ ةٍ عَ مَّ ــا أ َ ْر َ
ض ُع ُكلُّ
ذَ ِ
ات حَ مْ ٍل حَ مْ َلهَ ا َوتَ َرى الن َّ َ
اس ُســ َكا َرىٰ َومَ ا ُهم ِب ُس َكا َرىٰ
َ
َ
َّ
َّ
هِ
ِ
ابَ
عَ
َو َٰلكِن ذ الل شديدٌ).
دمتم مؤمنــن ،متأملني ،متفكريــن ،متدبرين خلق
وآيات الله تعاىل.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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ﺑﻬﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﴘ

صحيفة
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أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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األخرية

العدد  29 | 74رجب  15 | 1439أبري�ل 2018

كاريكاتري

صحيفة
جامعة
القصيم

من اآلخر

فهد بن نومه

الشعوب وجامعة القصيم

الجامعة تقيم يوم المهنة العاشر لتحقيق التواصل
بني أصحاب األعمال وخري�جيها
تنظم الجامعة فعاليات يوم
املهنة العارش تحت رعاية صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبد العزيز أمري منطقة القصيم،
يف الفرتة من 1-2/8/1439هـ،
يف بهو الجامعة الرئيس باملليداء،
وذلك يف إطار تواصلها الدائم مع
أبنائها من الخريجني والخريجات
وملســاعدتهم يف الحصول عىل
فرصة عمل وتســهيل تواصلهم
مع الرشكات واملؤسسات العاملة
يف السوق الســعودي ،حيث تم
تخصيــص الفــرة الصباحية
الســتقبال الطالب الباحثني عن
عمل ،فيما ســتخصص الفرتة
املسائية الســتقبال الخريجات
والعوائل.
وتسعى الجامعة من خالل
يوم املهنــة إلطــاع الطالب

والطالبات عىل الفرص الوظيفية
والتدريبية املتاحة يف سوق العمل
يف اململكة العربية الســعودية،
وتوعيتهم بالطــرق الفعالة يف
البحث عــن وظيفة مناســبة،
باإلضافــة إىل كيفيــة إعــداد
السرية الذاتية وإجراء املقابالت
الشــخصية  ،كما يهدف إلقامة
رشاكات يف مجــاالت التوظيف
والتدريب بني الجامعة والجهات
املشــاركة ،وإتاحــة الفرصة
لهــذه الجهات لعــرض فرص
العمل والتدريــب املتاحة لديها،
والتعريف بأنشطتها وإسهاماتها
يف تنمية االقتصاد الوطني ،فضال
عن عمل مقابــات مع خريجي
الجامعة واالختيــار من بينهم
لشغل الوظائف املتاحة لديهم.
"اللجنــة
وأوضحــت
التنظيميــة" ليــوم املهنة أن

الجامعة وجهــة دعوتها لكافة
املؤسســات والرشكات يف داخل
منطقــة القصيــم وخارجها
للمشــاركة يف فعاليــات يوم
املهنــة العــارش ،الــذي يفتح
مجــاال كبريا لكافة املشــاركني
للتعريف بأنشــطتهم املتنوعة
والدعاية لهم يف أوســاط طالب
الجامعة وخريجيها من مختلف
التخصصات ،حيــث يوفر لهذه
املؤسســات الفرصة للتواصل
مع خريجــي الجامعة املتميزين
واملؤهلــن لاللتحاق بســوق
العمــل ،كما يمكــن للرشكات
واملؤسسات تأســيس رشاكات
فيمــا بينها وبــن الجامعة بما
يضمن لها االستفادة من الربامج
والدورات التدريبية التي تنفذها
الجامعة عىل مدار العام.
وأكدت "اللجنــة" أن يوم

املهنــة فعالية ســنوية تعقدها
الجامعة للتأكيد عــى اهتمامها
وحرصها عىل مستقبل خريجيها،
حيث ال تحــرص إدارة الجامعة
عىل استمرار عالقتها مع طالبها
وطالباتهــا عقــب التخرج وال
ترتكهــم يواجهــون مصريهم
وحدهــم ،بل تظــل إىل جانبهم
وتساندهم وتدعمهم وتعمل عىل
تحقيــق التواصــل بينهم وبني
جهات العمل ،وترشدهم دوما إىل
تنمية قدراتهم ومهاراتهم ملواكبة
ســوق العمل ،مشريا إىل أن دعم
الخريجني يف الحصول عىل فرصة
عمل مناسبة يأتي امتدادا للدور
املتميز الذى تقــوم به الجامعة
نحو الطالب يف سنوات دراستهم
واســتكماال ألهــداف العملية
التعليميــة وتنويــع الخدمات
املقدمة للطالب والطالبات.

انطلق األســبوع املــايض باملقر الرئيــي بالجامعة
مهرجان تراث الشعوب الذي تنظمه عمادة شؤون الطالب،
بمشــاركة أكثر من  115طالب من طالب املنح بالجامعة،
يمثلون  25دولــة موزعة عىل دول العالــم ،قدموا خالله
ً
تعريفــا بثقافات بلدانهــم عن طريق عــروض مختلفة
ثقافية وفنيــة وتراثية ،حيث تســعى إدارة الجامعة من
خالل إقامتها لهــذا املهرجان إليجاد نافذة لطالب الجامعة
ومنسوبيها وزوارها لالطالع عىل ثقافات الشعوب املختلفة
والتعرف عىل أبرز مالمح الحياة فيها.
وظهر خالل املعــرض الذي اقيم لطــاب املنح بهذه
املناسبة التنوع الكبري الذي تشهده الجامعة من حيث تعدد
الثقافات واختالف األعراق والجنسيات،
حيث عــرض الطالب فيه لجوانب من تــراث بلدانهم
وعاداتــه وتقاليده ،ونماذج من األزياء الرتاثية والشــعبية
فيها ،باإلضافة إىل أهم وأشــهر األكالت والوجبات الشعبية
التــي تتميز بها هــذه البلدان ،وأهم مالمحهــا التاريخية
والجغرافية بما يحقق املزيد من يبادل املعلومات والخربات
بني طالب الجامعة ومنسوبيها.
وتضم الجامعة طالبا وطالبــات يمثلون أكثر من 70
جنسية مختلفة ،قدموا من شــتى بقاع األرض للدراسة يف
تخصصات عــدة ،علمية وأدبية ورشعية وفقهية ،ويحظون
باهتمام كبري وعناية فائقة من قيادات ومنسوبي الجامعة،
ويتمتعون بكافــة الخدمات األكاديميــة والتعليمية التي
تنافس مثيالتهــا يف أعرق وأكرب جامعــات العالم ،ومنها
إتاحة الجامعة لهؤالء الطالب هذه الفرصة لعرض ثقافات
وتراث بلدانهم.
وتويل حكومــة خادم الحرمــن الرشيفــن بقيادة
امللك ســلمان بن عبــد العزيز اهتماما كبــرا جدا لطالب
املنح باململكــة ،وتحرص عىل تقديم الخدمــات التعليمية
واألكاديميــة لهم يف كافة التخصصات التي يدرســون بها
وتقدم يف سبيل ذلك الدعم املايل املطلوب بهدف تذليل كافة
العقبات التي قد تعيق انتظامهم يف دراستهم أو تحصيلهم
العلمي لتحقيــق أمانيهم وطموحاتهــم يف الحصول عىل
شــهادات علمية تؤهلهم للعمل يف بلدانهــم ،وتجعل منهم
ســفراء للمملكة يف بلدانهم يف املستقبل ،حيث يساهم هؤالء
الطالب بشــكل كبري يف رســم صورة صحيحة عن اململكة
وحضارتها وتاريخها وحارضها وتعــزز من مكانتها عىل
مستوى العالم.
وكان ملبادرة معايل مدير الجامعة عن إنشــاء صندوق
خريي لطالب املنــح أثرا كبريا عليهم وحافــزا لحثهم عىل
مزيد من التفوق والنجاح.
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