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الثالثاء 1431/01/19هـ
املـوافق 2010/01/05م

�سمــو الأميــر خـــالــد الفي�صـــل يــرعــى حفــل تــد�شيــن
كــر�ســي تــ�أ�صيــل منهــج االعتــدال ال�سعــودي
: έΎόθϟ ϥϮϟ ΔϟϻΩ

كلمــة العــدد
يعترب االعتدال من ال�سمات الدينية واحل�ضارية
التي تطمح كثري من املجتمعات الظهور بها وبلورتها
على �أر�ض الواقع من خالل �سلوك �سيا�سي واقت�صادي
واجتماعي م�س�ؤول ,بالن�سبة للأفراد واجلماعات
على حد �سواء ,وقد ال يكون من باب الت�ضخيم �إذا
ذكرنا �أن الأمة الإ�سالمية هي �أكرث الأمم و�سطية
واعتدا ًال ,م�صداق ًا لقوله تعاىلَ } ,و َك َذل َِك َج َع ْلن ُ
َاك ْم
َّا�س َو َي ُكونَ ال َّر ُ�س ُ
ول
اء َع َلى الن ِ
�أُ َّم ًة َو َ�س ًطا ِّل َتكُونُو ْا ُ�ش َهدَ َ
َع َل ْيك ُْم َ�شهِيدً ا{.
لقد تبنت القيادة ال�سعودية منهج االعتدال يف كافة
�ش�ؤونها منذ بزوغ فجر الدولة ال�سعودية الأوىل,
وهذا ما �أكده الحق ًا القائد امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز
ـــ رحمه اهلل ـــ الذي ر�سم مالمح هذا املنهج َّ
و�سطر
وحد هذه البالد وجمع �شتات
�صور ًا عديدة له منذ �أن َّ
�شملها حتت راية التوحيد ,وا�ستطاع ــ رحمه اهلل ــ
هو و�أبنا�ؤه امللوك والأمراء من بعده �أن يلتزموا بهذا
املنهج مهما كانت الظروف ومهما تعددت اخلطوب ,
فكانوا يف كل �ش�ؤون الوطن وحتى يف نوازله يحتكمون
�إىل و�سطية املنهج و�سيا�سة االعتدال وال يحيدون
عنها مطلق ًا.

�أخبار اجلامعة:

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
�أم�ير منطقة مكة املكرمة حفل تد�شني (كر�سي
الأم�ي�ر خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي) وذل��ك يوم الثالثاء 1431/1/19ه���ـ
ال�ساعة الواحدة ظهر ًا بقاعة االحتفاالت ومركز
امل�ؤمترات باجلامعة.
وك��ان �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل
�أم�ير منطقة مكة املكرمة ق��د وق��ع عقد �إن�شاء
الكر�سي يوم الثالثاء 1430/8/6ه��ـ مبقر �إمارة
منطقة مكة املكرمة ،و�سعي ًا من اجلامعة لإعطاء
خ�صو�صية مميزة لهذا الكر�سي العلمي وحتقيق ًا
لأهدافه املر�سومة مت ت�شكيل جلنة �إ�شراف عليا
على الكر�سي ب��ق��رار م��ن معايل مدير اجلامعة
و مت �صياغة الهيكل التنظيمي برئا�سة معاليه

وع�ضوية كل من وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع
املعريف ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ,وكذلك ع�ضوية �أربعة من عمداء اجلامعة,
وهم ٌ
كل من :عميد البحث العلمي وعميد معهد
البحوث واال�ست�شارات وعميد كلية االقت�صاد
والإدارة وعميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية,
�إ�ضافة �إىل �أن هذا الهيكل التنظيمي �ضم �أ�ستاذ
الكر�سي وامل�شرف الإداري للكر�سي ,كما ُحددت
املهام وجرى تو�صيفها جلميع �أع�ضاء فريق العمل,
وك��ذل��ك �أ�ضيفت هيئة ا�ست�شارية تدعم عمل
الكر�سي لتحقيق الأهداف املر�سومة له ,وت�ضم يف
ع�ضويتها جمموعة من �أ�صحاب املعرفة و الإطالع
بحقيقة منهج االع��ت��دال ال�سعودي ,وتقوم هذه
الهيئة بدعم الكر�سي بالر�أي وامل�شورة يف حماوره
العلمية وخطته الإعالمية التوعوية لتحقيق
�أف�ضل النتائج املمكنة ,كما ت���ؤدي دور ًا مهم ًا يف

عملية الإم���داد املعلوماتي واملعريف لفريق عمل
الكر�سي حول ال�صورة احلقيقية ل�سيا�سة االعتدال
ال�سعودي عرب امتداده الزمني :وقد �شكلت الهيئة
اال�ست�شارية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة وع�ضوية
كل من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي الفي�صل
ومعايل مدير اجلامعة �أ.د �أ�سامة بن �صادق طيب
ومعايل �أ.د �أحمد بن حممد علي و معايل �أ.د عبد
اهلل بن عمر ن�صيف ومعايل �أ.د حممد بن عبده
مي��اين و معايل �أ.د �أحمد بن عبد اهلل ال�ضبيب
ومعايل د بندر بن حممد حجار و معايل �أ.د �سليمان
�أبا اخليل و معايل �أ.د.حمود بن عبد العزيز البدر
و معايل �أ.د حممود بن حممد �سفر و�سعادة الدكتور
�سعد بن حممد مارق و�سعادة �أ.د عدنان بن حمزة
زاه��د و�سعادة د �أحمد بن حامد نقادي و�سعادة
د� .سعيد بن م�سفر املالكي .

�إن حقيقة تطبيق اململكة العربية ال�سعودية ملنهج
االع��ت��دال والو�سطية ال حتتاج ل�براه�ين و�أدل���ة ,
ف�صورها وا�ضحة ,ومظاهرها ال تخفى على العيان,
فقد تبنت اململكة �سيا�سة احل���وار والتفاعل مع
الثقافات املختلفة  ,وجنحت �إىل دعوة العامل ب�أ�سره
�إىل التعاي�ش احل�ضاري ال��واع��ي ,ونبذ كل �أ�سباب
الفرقة والتع�صب ومظاهر الظلم واال�ستبداد,
وال�سعي �إىل االن��ف��ت��اح ح��ول تقبل الآخ���ر وبناء
العالقات الإن�سانية ومد ج�سور التوا�صل واالحرتام
املتبادل ,لكن ذلك كله يف حاجة �إىل ت�أ�صيل معريف
�أكادميي ,ي�سهم يف زيادة �إبراز جهود اململكة يف نهج
�سيا�سة االعتدال وتو�ضيح �أبعاده املختلفة ,وي�سعى
�إىل تر�سيخ هذا املنهج يف فكر النا�شئة من �أبناء هذا
الوطن حلمايتهم من الفكر املتطرف وتيارات الغلو
واالنحراف ,ويقوي االنتماء للوطن ويعزز من وحدة
املجتمع.

2
هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي
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كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�س
�أهم املحاور التي ميكن درا�ستها عرب
هذا الكر�سي:
�أو ًال  :املحــــور الـــتاريخي :ا�ستقراء ور�صد تاريخ منهج
االعتدال ال�سعودي .

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف عبداهلل ن�صيف

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

ثاني ًا  :املحور االجتماعي :موقف منهج االعتدال ال�سعودي
يف التعامل مع الق�ضايا االجتماعية مثل التطرف
والعنف يف املجتمع .
ثالث ًا  :املحور ال�سيا�سي :
•القيادة ال�سعودية ودورها يف منهج االعتدال .
•العالقة بني النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية
ال�سعودية ومنهج االعتدال .
•حتليل مواقف اململكة �سيا�سي ًا يف الداخل واخل��ارج يف
�ضوء منهج االعتدال ال�سعودي .
رابع ًا  :املحور االقت�صادي  :حتليل ال�سيا�سات االقت�صادية
للمملكة يف �ضوء منهج االعتدال ال�سعودي .
خام�س ًا :املحور الثقايف :منهج االعتدال ال�سعودي و�أثره على
حركة الفكر الثقايف يف اململكة العربية ال�سعودية.

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589

الأهداف والطموحات املتوقعة:
يطمح كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي �إىل احل�صول على جمموعة م��ن ال��ف��وائ��د ,من
�أهمها:
1.1انت�شار ثقافة االعتدال وانح�سار التيارات التي تدعو
�إىل التطرف والغلو والتغريب.
2.2تنمية �شعور املواطنة وزيادة قوة االنتماء الوطني .
3.3تعزيز و�إي�ضاح ال�صورة احلقيقية والواقعية عن اململكة
العربية ال�سعودية وت�شريعاتها ونظمها داخلي ًا وخارجي ًا
يف �ضوء �سيا�سة االعتدال التي تنتهجها.

هاتف 6952350

فريق العمل :

فاك�س 6952907

ي�ضم فريق العمل �أ�ستاذ كر�سي ,مميز ًا يف تخ�ص�ص الكر�سي ,
و�سيقوم مبتابعة �سري الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات لتحقيق
�أهداف الكر�سي ونتائجه املرجوة  ,كما �سيكون لهذا الكر�سي
م�شرف ًا لتنفيذ اخلطة املر�سومة له  ,وكذلك متابعة فريق
العمل والوقوف بدقة على خطوات الكر�سي التنظيمية
والتنفيذية  ,من جهة �أخرى �سيتم ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية
ت�ضم يف ع�ضويتها جمموعة من الأع�ضاء من �أ�صحاب املعرفة
و االطالع بحقيقة منهج االعتدال ال�سعودي.

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

الطالب امل�شاركون :
ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري
ري����ـ����م الأح�����م�����دي
م���������روج ب���اع�������ش���ن
ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

خرجات املن�شودة:
ُ
امل ْ
1.1مو�سوعة �شاملة حول منهج االعتدال ال�سعودي  ,مبنية
على �أ�س�س علمية وم�صممة بطريقة ع�صرية وجذابة.
2.2درا�سات علمية قيمة ور�صينة حول منهج االعتدال
ال�سعودي يف خمتلف حماوره؛ ت�صبح مرجع ًا علمي ًا موثق ًا
للتطبيق العملي والتخطيط امل�ستقبلي.
3.3برنامج ثقايف توعوي م�ستمر لت�أ�صيل ثقافة االعتدال
ال�سعودي يف املجتمع .
4.4منهج درا�سي لربامج التعليم العام والعايل لت�أ�صيل ثقافة
االعتدال ال�سعودي .
5.5منهج للأن�شطة الال�صفية يف برامج التعليم العام والعايل
لت�أ�صيل ثقافة االعتدال ال�سعودي .
مدة الكر�سي:
خم�س �سنوات ت��ب��د�أ بعد ث�لاث��ة �أ�شهر م��ن توقيع عقد
الكر�سي.
اللجنة الإ�شرافية العليا :
نظر ًا للأهمية الق�صوى التي توليها جامعة امللك عبدالعزيز
لكر�سي الأم�ي�ر خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي  ,و�سعي ًا من اجلامعة لإعطاء خ�صو�صية مميزة لهذا

((�إننا يف هذه البالد جمتمع يقول و بكل
ثقة وبكل ثبات :ال للتطرف ال للتكفري
ال للتغريب نعم ل�لاع��ت��دال يف الفكر
وال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة �إنه
الدين واحلياة �إنه الإ�سالم واحل�ضارة
�إنه منهج االعتدال ال�سعودي))
الأمري خالد الفي�صل

الر�ؤية:

الت�أ�صيل العلمي ملنهج االع��ت��دال ال�سعودي
ٌ
تعزيز للوحدة الوطنية.

الر�سالة:

ن�شر ثقافة االع��ت��دال ال�سعودي ؛ ملواجهة
التحديات النابعة من تيارات التطرف والغلو
والتغريب.

الأهداف:

•�إظهار ال�صورة ال�صحيحة ملنهج االعتدال
ال�����س��ع��ودي وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه ع�بر االم��ت��داد
التاريخي للمملكة العربية ال�سعودية.
•ت��ع��زي��ز االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ل���دى �أف����راد
املجتمع.
•رف��ع وع��ي وثقافة املجتمع جت��اه الأفكار
ال�ضارة بكيانه وا�ستقراره ,كالتطرف والغلو
والتغريب.

الكر�سي العلمي؛ وذلك ل�ضمان �سري العمل فيه وحتقيق �أهداف
املر�سومة ,فقد مت �صياغة الهيكل التنظيمي بقرار معايل
مدير اجلامعة رقم /13419 :ق ,وتاريخ 1430/9/2 :هـ
وبرئا�سة معاليه وع�ضوية كال من وكيل اجلامعة للأعمال
والإب��داع املعريف ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ,وكذلك ع�ضوية �أربعة من العمداء ,وهم ٌ
كل من:
عميد البحث العلمي وعميد معهد البحوث واال�ست�شارات
وعميد كلية االقت�صاد والإدارة وعميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية� ,إ�ضافة �إىل �أن هذا الهيكل التنظيمي �ضم �أ�ستاذ
الكر�سي وامل�شرف الإداري للكر�سي ,كما ُحددت املهام وجرى
تو�صيفها جلميع �أع�ضاء فريق العمل  ,وقد جاء ذلك على
النحو التايل :

مدير اجلامعة
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف
د�.أحمد بن حامد نقادي
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي
�أ.د .عدنان بن حمزة زاهد
عميد البحث العلمي
�أ.د .يو�سف بن عبد العزيز الرتكي
عميد معهد البحوث واال�ست�شارات
�أ.د .عبد امللك بن علي اجلنيدي
عميد كلية االقت�صاد والإدارة
�أ.د .ح�سام بن عبد املح�سن العنقري
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي
د� .سعيد بن م�سفر املالكي

رئي�س ًا
نائب ًا
للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمين ًا

الهيئة اال�ست�شارية
هيئة ا�ست�شارية تدعم عمل الكر�سي لتحقيق �أهدافه
املر�سومة له ,وت�ضم يف ع�ضويتها جمموعة من �أ�صحاب
املعرفة و االطالع بحقيقة منهج االعتدال ال�سعودي ,وتقوم
ه��ذه الهيئة بدعم الكر�سي ب��ال��ر�أي وامل�شورة يف حماوره
العلمية وخطته الإعالمية التوعوية؛ لتحقيق �أف�ضل النتائج
املمكنة ,كما ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف عملية الإمداد املعلوماتي
وامل��ع��ريف لفريق عمل الكر�سي ح��ول ال�صورة احلقيقية
ل�سيا�سة االعتدال ال�سعودي عرب امتداده الزمني:
�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري  /خالد الفي�صل
�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري  /تركي الفي�صل
معايل �أ.د� /أ�سامة بن �صادق طيب
معايل �أ.د� /أحمد بن حممد علي
معايل �أ.د /عبداهلل بن عمر ن�صيف
معايل �أ.د /حممد بن عبده مياين
معايل �أ.د� /أحمد بن عبد اهلل ال�ضبيب
معايل د /بندر بن حممد حجار
معايل �أ.د� /سليمان �أبا اخليل
معايل �أ.د /حمود بن عبد العزيز البدر
معايل �أ.د /حممود بن حممد �سفر
�سعادة الدكتور � /سعد بن حممد مارق

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

ب���ان���ورام���ا
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سعودي  ..م�شروع علمي كبري لتعزيز االنتماء ونبذ التطرف والغلو
�أ�ستاذ الكر�سي
معايل �أ.د حممود بن حممد �سفر

خطة العمل (املقرتحة)

الأوىل
الثانية

حر�صت جامعة امللك عبد العزيز على �إعداد خطة
�إعالمية مدرو�سة لتنفيذ �أهداف كر�سي الأمري خالد
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االع��ت��دال ال�سعودي  ,التي
تتمحور حول التعريف بالكر�سي ون�شاطاته املختلفة

الثالثة

اخلطة الإعالمية :

الثالثة

�سعادة �أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
�سعادة د� /أحمد بن حامد نقادي
�سعادة د� /سعيد بن م�سفر املالكي

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمين ًا

ون�شر ثقافة االعتدال ال�سعودي يف املجتمع  ,وقد
�أولت اجلامعة �أهمية كبرية لتنوع الو�سائل الإعالمية
لهذه اخلطة؛ حتى ت�صل �إىل �أكرب عدد من الفئات
امل�ستهدفة  ,و�سوف ت�ستخدم اجلامعة يف تنفيذ هذه
اخلطة خرباتها وطاقاتها و�ست�ستعني كذلك بخربات
ال�شركات الإعالمية املرموقة يف تنفيذ بع�ض عنا�صر
اخلطة الإعالمية .
الربنامج الثقايف التوعوي :
ي�ضم ال�برن��ام��ج ال��ث��ق��ايف ال��ت��وع��وي جم��م��وع��ة من

الرابعة

•ت�شكيل فريق العمل
•اختيار �أ�ستاذ الكر�سي
•ت�شكيل الهيئة اال�ست�شارية
•الإعداد وجتميع البيانات
•و�ضع اخلطة التنظيمية والتنفيذية لعمل الكر�سي (اجتماعات
فريق العمل)
•تد�شني الكر�سي والإعالن عن بدء الربنامج التنفيذي
•تف�صيل حماور البحث العلمي للكر�سي
•اختيار وحتديد مواعيد املحا�ضرات والندوات
•انطالق الربنامج التوعوي (من خالل و�سائل �إعالمية خمتلفة:
�صحافة� ,إذاعة ,تلفزيون ,موقع �إلكرتوين)
•عقد ال��ن��دوة العلمية الأوىل ح��ول منهج االع��ت��دال ال�سعودي
( ُتخ�ص�ص جوائز لأف�ضل الأبحاث املقدمة ويتزامن تنفيذها مع
منا�سبة وطنية )
•عقد اللقاء الأول ملتابعة اجن��ازات الكر�سي بح�ضور �سمو الأمري
خالد الفي�صل .
•مناق�شة وحتكيم مقرتحات البحوث العلمية للكر�سي
•�إقامة حما�ضرات عن منهج االعتدال ال�سعودي
•عقد ال��ن��دوة العلمية الثانية ح��ول منهج االع��ت��دال ال�سعودي
( ُتخ�ص�ص جوائز لأف�ضل الأبحاث املقدمة ويتزامن تنفيذها مع
منا�سبة وطنية )
•عقد اللقاء الثاين ملتابعة اجن��ازات الكر�سي بح�ضور �سمو الأمري
خالد الفي�صل .
•�إن�شاء قاعدة بيانات (مو�سوعة) عن منهج االعتدال ال�سعودي
•�إقامة حما�ضرات عن منهج االعتدال ال�سعودي
•عقد ور�شة عمل حول ن�شاطات الكر�سي وتقييم اجلهود ال�سابقة

•عقد ال��ن��دوة العلمية الثالثة ح��ول منهج االع��ت��دال ال�سعودي
( ُتخ�ص�ص جوائز لأف�ضل الأبحاث املقدمة ويتزامن تنفيذها مع
منا�سبة وطنية )
•عقد اللقاء الثالث ملتابعة اجن��ازات الكر�سي بح�ضور �سمو الأمري
خالد الفي�صل .
•�إ�صدار( مو�سوعة )االعتدال ال�سعودي
•-ن�شر �أب��ح��اث علمية عن منهج االع��ت��دال ال�سعودي يف املجالت
املتخ�ص�صة وفق حماور الكر�سي
•عقد ال��ن��دوة العلمية الرابعة ح��ول منهج االع��ت��دال ال�سعودي
( ُتخ�ص�ص جوائز لأف�ضل الأب��ح��اث املقدمة ويتزامن تنفيذها
مع احتفال �سفارات خادم احلرمني ال�شريفني ب�إحدى املنا�سبات
الوطنية يف� :أمريكا� ,أوروبا � ,شرق �آ�سيا)
•عقد اللقاء الرابع ملتابعة اجن��ازات الكر�سي بح�ضور �سمو الأمري
خالد الفي�صل .
• -عقد الندوة العلمية اخلام�سة حول منهج االعتدال ال�سعودي
( ُتخ�ص�ص جوائز لأف�ضل الأبحاث املقدمة ويتزامن تنفيذها مع
منا�سبة وطنية )
• -ت�صميم برامج ثقافية توعوية لت�أ�صيل ثقافة االعتدال ال�سعودي
يف املجتمع
• -ت�صميم منهج درا�سي لربامج التعليم العام والعايل لت�أ�صيل ثقافة
االعتدال ال�سعودي
• -ت�صميم منهج للأن�شطة الال�صفية يف برامج التعليم العام والعايل
لت�أ�صيل ثقافة االعتدال ال�سعودي
•عقد اللقاء اخلام�س ملتابعة اجنازات الكر�سي بح�ضور �سمو الأمري
خالد الفي�صل وحت��دي��د الآف���اق امل�ستقبلية لكر�سي االعتدال
ال�سعودي.

اخلام�سة

املرحلة

ال�سنة

املرحلة

ال�سنة

الفعاليات املختلفة التي �سيتم تنفيذها بالتعاون مع
جمموعة من القطاعات احلكومية واخلا�صة مثل:
•املطبوعات التفاعلية.
•م�سابقة للفن الت�شكيلي .
•�سل�سلة �أفالم وثائقية.
•�سل�سلة �أفالم ق�صرية توعوية .
•ملتقيات طالبية .
•معار�ض متنقلة .
•م�سابقة تد�شني (�سل�سلة م���ؤل��ف��ي امل�ستقبل)
بالتعاون مع �ش�ؤون الطالب.

امل�ؤهل العلمي :
•بكالوريو�س الهند�سة
امل���دن���ي���ة م���ن كلية
الهند�سة بجامعة
القاهرة 1964م .
•درج����ة املاج�ستري
يف ميكانيكا الرتبة
وهند�سة الأ�سا�سات
م����������ن ج�����ام�����ع�����ة
«�ستانفورد» بكاليفورنيا ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
•درج��ة الدكتوراه يف هند�سة «اجليوتكنيكال»
من جامعة والية كارولينا ال�شمالية بالواليات
املتحدة الأمريكية 1972م .
•دب��ل��وم الإدارة العليا م��ن جامعة «�ستانفورد»
بكاليفورنيا ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
1980م.
املهام الأكادميية والعملية :
•تقلد مهام ًا �أكادميية و�إداري���ة بجامعة امللك
�سعود.
•الأمني العام للمجل�س الأعلى للجامعات ال�سعودية
بوزارة التعليم العايل عام 1396هـ .
•وكيل وزارة التعليم العايل 1397هـ .
•���ش��ارك يف ت�أ�سي�س ال��ن��دوة العاملية لل�شباب
الإ�سالمي.
•رئي�س جامعة اخلليج العربي من عام 1984وحتى
عام 1988م .
•وزير احلج من عام 1414هـ وحتى عام 1420هـ .
•ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية للمجل�س الأعلى
ملجل�س التعاون اخلليجي من عام 1427هـ وحتى
تاريخه.
•وملعاليه الكثري من ع�ضويات الهيئات واجلمعيات
املحلية والعربية والعاملية  ,ول��ه جهود علمية
و�أكادميية يف جمال الإ�شراف على الر�سائل العلمية
( ماج�ستري – دكتوراه)  ,كما �أن ملعاليه جمموعة
من الأبحاث املتخ�ص�صة وامل�ؤلفات الفكرية .

امل�شرف الإداري على الكر�سي
د� /سعيد بن م�سفر املالكي

امل�ؤهل العلمي :
•دك���ت���وراه يف الأدب الأن��دل�����س��ي م��ن (جامعة
كومبلوتن�سي) مبدريد �إ�سبانيا  2007م .
•ماج�ستري يف الأدب الأن��دل�����س��ي م��ن (جامعة
كومبلوتن�سي) مبدريد �إ�سبانيا  2004م .
•ماج�ستري يف الأدب الأندل�سي م��ن جامعة �أم
القرى2002م .
•بكالوريو�س لغة عربية من جامعة امللك عبد
العزيز 1998م .
•دبلوم الن�شر االل��ك�تروين من مركز ريبولي�س 
للدرا�سات مبدريد 2007م .
املهام الأكادميية والعملية :
•رئي�س ق�سم اللغة العربية .
•م�ست�شار غري متفرغ مبعهد البحوث واال�ست�شارات.
•من�سق اتفاقيات التعاون مع اجلامعات الإ�سبانية.
• رئي�س اللجنة الثقافية العامة بعمادة �ش�ؤون
الطالب.
• امل�شرف على الن�شر الإل��ك�تروين بعمادة تقنية
املعلومات�( .سابق ًا).
•�شارك يف العديد من امل���ؤمت��رات وور���ش العمل
واللجان ,ول��ه جمموعة من الأب��ح��اث العلمية
املن�شورة .
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ح�������������وار

معــالــي مــديــر اجلـــامعــة �أ.د� .أ�ســامـــة بن �صــادق طيب :

ال�شكر والتقدير ل�سمو الأمري خالد الفي�صل على تبنيه كر
�أجرى احلوار الطالب
عي�سى الكثريي – ق�سم الإعالم

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة
مكة املكرمة ،حفل تد�شني كر�سي (الأم�ير خالد الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االع��ت��دال ال�سعودي) ،وذل��ك ي��وم الثالثاء
1431/1/19ه����ـ ،وبهذه املنا�سبة �أج��رت �صحيفة �أخبار
لقاء �صحفي ًا مع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
اجلامعة ً
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،الذي عرب عن �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل ال��ذي اختار
جامعة امل�ؤ�س�س مقر ًا للكر�سي ،وداعي ًا الباحثني للإ�سهام يف
�أبحاث الكر�سي يف املحاور التي مت حتديدها ،فجرى احلوار
على النحو التايل:
�شرفت اجل��ام�ع��ة با�ست�ضافة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة
امل��ك��رم��ة ب��ت��اري��خ 1430/3/20ه������ـ ،حيث حتدث
�سموه عن (ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي)،
ويف نهاية حديث �سموه �أع��ل��ن تبنيه لكر�سي
ع��ل��م��ي ح��م��ل ع���ن���وان( :ك��ر���س��ي الأم��ي��ر خالد
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي)،
كلمة من معاليكم حول هذه املبادرة؟

�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل ،قبل �أن
يكون كفاءة �إدارية حمنكة ،فهو مفكر مطبوع و�أديب
�أ�صيل ،و�شاعر جميد تنداح له القوايف طيعة .وقبل
هذا وذاك فهو وطني غيور افرت�ش تراب هذه الأر�ض
املعطاء ،وتلحف ب�سمائها ،ومتنطق بعقيدتها ،وتدثر
بعباءة تقاليدها ،وت�شرب م��ن ك���ؤو���س �شريعتها،
وترعرع يف ربا عبد العزيز ،ون�ش�أ يف كنف والده الذي
يقول عنه بعد وفاته:

م������ن �أول���������وي���������ات ال����ك����ر�����س����ي غ�����ر������س ث����ق����اف����ة االع��������ت��������دال يف ن����ف����و�����س ال����ن���������شء

ومل���ح���ت يف غ�����ور ال���ع���ي���ون ت�������س���ا�ؤ ًال
ه���ل �أجن����ب ال���رج���ل ال��ع��ظ��ي��م رج����ا ًال
مل �أ����س���ك���ب ال���دم���ع احل���زي���ن و�إمن����ا
رم�����ت امل����ث����ال م����ن ال���ع���ظ���ي���م م���ث���ا ًال

خم���������رج���������ات ال������ك������ر�������س������ي م�������ت�������ع�������ددة الأن����������������������واع وم�����ت�����������ش�����ع�����ب�����ة الأمن��������������اط
ج��ام��ع��ة امل���ؤ���س�����س ح��ظ��ي��ت ب��ق�����ص��ب ال�����س��ب��ق ب��اح��ت�����ض��ان��ه��ا ل��ك��ر���س��ي ت���أ���ص��ي��ل م��ن��ه��ج االع���ت���دال

ال ي��ن��ث��ن��ي ع���زم���ي وف��ي�����ص��ل وال����دي
ال ع�����ش��ت �إن ال �أح���ت���ذي���ه خ�����ص��ا ًال
فو�ضع خ�صال والده العظيم قدوة وتوجه ًا .وبخا�صة
يف حب الوطن والعمل من �أجل االرتقاء به ،فلذلك
جن��د �أن حما�ضراته الوطنية كلها ت�صب يف هذا
االجتاه.
ومل ت�ست�ضيف اجلامعة �سموه الكرمي ،ف�صاحب الدار
ال ي�ست�ضاف يف داره ،فقد �ألقى حما�ضرته من واقع �أن
�سموه جزء من هذه اجلامعة التي حتمل ا�سم امللك
امل�ؤ�س�س وكفى بذلك مدعاة للفخر واالعتزاز.
وم��ب��ادرة �سموه الكرمي بتبني كر�سي علمي يبحث
يف ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي ،كان ا�ستمرار ًا
وتوا�ص ًال لآرائه التي طرحها يف املحا�ضرة ،ف�إن�شاء
الكر�سي كان تعزيز ًا لر�ؤاه التي طرحها يف املحا�ضرة،
وكانت حكمته يف ذلك �أال يت�سرب ما طرح يف املحا�ضرة،
وي�ضيع ،كما يف معظم املحا�ضرات التي تتناول �أمور ًا
حيوية ،ولكنها ال جتد التفعيل والت�أطري والإبراز.
مت توقيع عقد الكر�سي بني �سمو الأمري خالد
الفي�صل واجلامعة بتاريخ 1430/8/6ه���ـ� ،أين
و�صلت اال�ستعدادات اخلا�صة بالكر�سي؟

بعد تد�شني الكر�سي (كر�سي الأم�ير خالد الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي) وبعد �أن مت توقيع
العقد بني اجلامعة و�سموه الكرمي يف 1430/8/6هـ
كان البد من البدء الفوري لتفعيل ن�شاطات الكر�سي.
ومن ثم مت و�ضع اخلطط الآنية وامل�ستقبلية للكر�سي

وبد�أ الكر�سي يف حتديد املجاالت البحثية ،واختيار
الباحثني من �أجل البدء يف �إجراء الأبحاث العلمية
يف هذا املجال .وقد مت ت�شكيل جلنة علمية برئا�سة
�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ملتابعة الأبحاث يف املحاور العلمية .وبالفعل
فقد مت �إطالق برنامج البحث الأول للكر�سي ،حيث
مت ن�شر �إعالن يف ال�صحف املحلية و�أر�سلت خطابات
لكل جامعات اململكة واملراكز البحثية ببدء تدعيم
الأبحاث العلمية يف حماور الكر�سي.
ومت حتديد حم��ور ن��دوة علمية ( :وه��ي الأوىل)
واخ��ت�ير لها ع��ن��وان (منهج االع��ت��دال ال�سعودي:
الأ���س�����س وامل��ن��ط��ل��ق��ات) .و���س��وف ت��ك��ون ب��ع��ون اهلل
وتوفيقه مع فعاليات اليوم الوطني للمملكة يف هذا
العام 1431هـ.
مت حتديد مدة عقد الكر�سي يف خم�س �سنوات،
هل يرى معاليكم �أن هذه املدة كافية لتحقيق
�أهداف الكر�سي؟

امل��دة امل��ح��ددة للكر�سي ،ه��ي م��دة افرتا�ضية يقوم
�أثناءها القائمون على الكر�سي ببذل �أق�صى جهودهم
لتحقيق �أهداف الكر�سي املعني يف تلك املدة.
وبالطبع ف�إن حتديد املدة ال يتم ع�شوائي ًا بل من خالل
درا�سات تف�صيلية وافية ،والأخ��ذ يف االعتبار كل
مقومات النجاح ،وكذلك حتديد املعوقات وال�صعوبات
التي ميكن �أن تعرت�ض م�سرية الكر�سي.

وب�إذن اهلل تعاىل ف�إن اخلم�س ال�سنوات �ستكون كافية
لتحقيق �أهداف الكر�سي ،وذلك من خالل التخطيط
اال�سرتاتيجي املنهجي لكل خطوات الكر�سي .و�أما
�إذا حدث ما مل يكن يف احل�سبان ،ف�إن اجلامعة قادرة
على و�ضع الأمور يف ن�صابها  ،وجتاوز كل ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل التعرث يف م�سرية الكر�سي العلمي ب�إذن اهلل
تعاىل.
�شكلت اجلامعة جلاناً خا�صة للإ�شراف على
�سري �أع��م��ال ال��ك��ر���س��ي ،و���ص��ف معاليكم لهذه
اللجان ،وما �أبرز الأعمال املنوطة بها؟

مت تو�صيف الهيكل التنظيمي للكر�سي ،حيث الهيئة
اال�ست�شارية واللجنة الإ�شرافية العليا على الكر�سي،
واللجنة العلمية وم�شرف ال�ش�ؤون العلمية والبحثية،
وم�شرف �أخر لل�ش�ؤون الإدارية واملالية والفنية� .إىل
جانب املن�سق البحثي وامل�ست�شار العلمي والبحثي،
وامل�شرفني الفرعيني واملن�سق الإداري واملايل والفني،
وف��رق عمل متعددة� .إ�ضافة �إىل �أ�ستاذ الكر�سي
ومن�سقي املحاور.

ماذا عن اخلطة الإعالمية للكر�سي ،وهل من
برامج �إعالمية مواكبة ل�سري �أعمال الكر�سي؟

الإعالم اجليد لأي م�شروع هو مفتاح �أ�صيل من مفاتيح
جناحه .فلذلك كان احلر�ص على تكوين فريق عمل

للعالقات العامة والإع�ل�ام ،وكذلك االنفتاح على
الآخرين من خالل املوقع الإلكرتوين للكر�سي وبلغات
خمتلفة ،وكذلك هناك فريق عمل لتنظيم اللقاءات
العلمية من ندوات وم�ؤمترات وور�ش عمل ،لي�س داخل
اململكة بل وخارجها وبلغات متعددة.
كما �ستعمل �إدارة الكر�سي على �إ�صدار جملة علمية
تهتم بن�شر النتاج العلمي الذي ي�صدر عن الباحثني
املتعاونني مع الكر�سي.
خال�صة القول� :إننا ر�سمنا خطة �إعالمية وافية متت
درا�ستها من كل اجلوانب ب�صورة دقيقة ،وذلك بغية
�إلقاء ال�ضوء على كل فعاليات الكر�سي ون�شاطاته
كافة� .إىل جانب ت�صميم برنامج توعي ثقايف ،منها
تقدمي وعر�ض �أفالم توثيقية ،ومعار�ض وم�سابقات
�سي�شرتك فيها يف الوقت الراهن طالب جامعة امللك
عبد العزيز ،وال حق ًا �سنعمل على تعميمها لإتاحة
الفر�صة لكل طالب اجلامعات ال�سعودية لال�شرتاك
فيها.
و����ض���ع ال��ك��ر���س��ي ر�ؤي������ة مت��ث��ل��ت يف الت�أ�صيل
ال��ع��ل��م��ي مل��ن��ه��ج االع����ت����دال ال�����س��ع��ودي لتعزيز
ال��وح��دة الوطنية ،م��ا ال���دول امل��ن��وط ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني فيما يتعلق بتلك
الر�ؤية؟

ر�ؤية كر�سي الأمري خالد الفي�صل تتمثل يف �أن ت�أ�صيل
منهج االعتدال ال�سعودي علمي ًا �أمان للوطن وللأمة

ح�������������وار
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ر�سي ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي
يف حا�ضرها وم�ستقبلها .ومبا �أن اجلامعة قد ت�شرفت
باحت�ضان الكر�سي ،فعليها (وبالطبع على �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني والطالب) تقع م�س�ؤولية
تفعيل دور الكر�سي يف تعزيز ال��وح��دة الوطنية
ويف تعميق االنتماء للوطن ،كل يف جماله ،وح�سب
قدراته .فعلى ه�ؤالء جميع ًا تقع م�س�ؤولية حتقيق
�أه��داف الكر�سي من خالل تنمية ال�شعور باملواطنة
والتم�سك بالو�سطية واالعتدال يف كل �أمورنا الدينية
والدنيوية.
ن�شر ثقافة االع��ت��دال مطلب �إن�ساين وواجب
وطني ،كيف ميكن للجامعات باعتبارها �إحدى
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة �أن ت���ؤدي هذا
الواجب؟

عندما قدم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
حما�ضرته ال�شهرية يف رح��اب اجلامعة عن ت�أ�صيل
منهج االعتدال ال�سعودي ،مل يكن يرمي بذلك �إال
�إىل الإ�سهام يف ن�شر ثقافة الإعتدال والو�سطية من
منطلق �أن ذلك واجب على كل وطني مثقف خمل�ص
لوطنه ولأمته.
واجلامعات كم�ؤ�س�سات تربوية وتعليمية البد و�أن
ت�شمر عن �سواعد اجلد للذهاب هذا املذهب ،واخلو�ض
يف ه��ذا الغمار والتناف�س يف ه��ذا امل�ضمار من �أجل
تهيئة �أبنائنا وبناتنا يف املرحلة اجلامعية للنهل من
مثل تلك املحا�ضرات القيمة واالهتداء مبخرجاتها.
وها نحن يف جامعة امللك عبد العزيز نحظى بق�صب
ال�سبق يف هذا املجال ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفقنا يف
هذا امل�سعى.
وبالطبع ميكن للجامعات القيام بواجب ن�شر ثقافة
االعتدال كمطلب �إن�ساين وواجب ووطني ،و�ضرورة
عقدية ،من خالل البدء �أو ًال يف ن�شرها بني من�سوبيها
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وم��ن ثم بني الطالب
والطالبات من خالل حما�ضرات ون��دوات ،وحبذا لو
ت�شملها بع�ض املقررات الدرا�سية.
م���ن ب�ي�ن �أه������داف ال��ك��ر���س��ي �إظ���ه���ار ال�صورة
احلقيقة ملنهج االع��ت��دال ال�����س��ع��ودي ،وتعزيز
االن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ،م��ا اخل��ط��ط ال��ت��ي �سيعتمد
عليها الكر�سي لتحقيق هذه الأهداف؟

كل اخلطط التي ر�سمتها �إدارة الكر�سي ت�صب يف
الهدف الأ�سمى من �أه��داف الكر�سي� ،أال وهو �إظهار
ال�صورة احلقيقية ململكتنا الغالية و�إب��راز منهجها
االعتدايل الو�سطي منذ توحيدها على يد امل�ؤ�س�س
امللك عبد العزيز (طيب اهلل ثراه).
فهناك خطط علمية وتوعوية و�إعالمية� ،ستغطي
ب���إذن اهلل جماالت املواطنة احلقة وعمق االنتماء
والإ���س��ه��ام يف رف��ع ال��وع��ي املجتمعي ب��ه��ذا التوجه
الأ�صيل .وذلك من خالل البحوث امليدانية والدرا�سات
العلمية املتخ�ص�صة.

م��ن ب�ين خم��رج��ات ال��ك��ر���س��ي ع��م��ل مو�سوعة
علمية �شاملة حول منهج االعتدال ال�سعودي،
ما ت�صور معاليكم املبدئي لهذه املو�سوعة؟

من خالل اجلهد املبذول يف تفعيل ن�شاطات (كر�سي
الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل لت�أ�صيل منهج االع��ت��دال
ال�سعودي) �ستكون املخرجات ب����إذن اهلل متعددة
الأنواع ومت�شعبة الأمناط.
وم��ن املخرجات املهمة العمل على حترير و�إ�صدار
مو�سوعة علمية �شاملة لكل معلومات الكر�سي .و�سيتم
التكليف بهذه املهمة العلمية الأكادميية الوطنية

لفريق عمل متخ�ص�ص من ذوي الكفاءة وعمق املعارف
وغزارة العلوم .كما �سيتم توفري كل الأجهزة الإدارية
والفنية ملثل هذا العمل الذي بال �شك �سيتطلب جهود ًا
متميزة ،حتى ت�أتي املو�سوعة يف م�ستوى هذا الكر�سي
املتميز.
من بني الأه��داف �أي�ضاً دعم املناهج الدرا�سية
لربامج التعليم العام وال��ع��ايل وغر�س ثقافة
االعتدال ال�سعودي يف الن�شء ،ما الدور الذي
يقوم به الكر�سي يف هذا الباب؟

�أطروحات الكر�سي �ستتناول كل ما من �ش�أنه الإ�سهام
يف غر�س �أهداف الكر�سي يف نفو�س �أبنائنا وبناتنا يف
كل املراحل التعليمية .و�سيكون من �أوىل �أولوياته
غر�س مفهوم ثقافة االعتدال ال�سعودي يف نفو�س
الن�شء من خالل �إلقاء ال�ضوء على تاريخ هذا
ال��وط��ن الأب���ي ،وتبني ق��ادت��ه ال��ك��رام لهذا
التوجه.
و�ستتناول الأب��ح��اث �ضمن م��ا تتناول
املرئيات واملقرتحات التي ميكن �أن
تغذي ه��ذا االجت���اه ،للو�صول �إىل
الهدف الأ�سمى من �إن�شاء الكر�سي،
وه��و تو�ضيح ال�����ص��ورة املثالية
ل��ب�لادن��ا م��ن خ�ل�ال التثقيف
والتوعية لكل الفئات العمرية
وبخا�صة الن�شء وال�شباب.
ك����ل����م����ة �أخ�������ي������رة من
معاليكم

�أوج���ه �شكري وعظيم
ت���ق���دي���ري ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري
خ����ال����د ال��ف��ي�����ص��ل
على رعايته لهذا
ال��ك��ر���س��ي ،ول��ه��ذا
احل��ف��ل املتميز،
والخ������ت������ي������اره
جامعة امل�ؤ�س�س
م��ق��ر ًا للكر�سي،
ول��ك��ل م��ن �أ�سهم
يف �إن�������ش���اء ه��ذا
ال��ك��ر���س��ي العلمي
و�صو ًال �إىل تفعيل
ن�������ش���اط���ه ال��ع��ل��م��ي
وال��ب��ح��ث��ي ���س��واء من
داخ�����ل اجل���ام���ع���ة �أو
خارجها.
وال�����دع�����وة ل���ك���ل الإخ������وة
ال��ب��اح��ث�ين ال���ق���ادري���ن على
الإ�سهام يف �أبحاث هذا الكر�سي،
يف كل �أرجاء الوطن �أن يبادروا
باالت�صال ب�����إدارة الكر�سي،
م��ن �أج��ل الإ���س��ه��ام ب�أبحاثهم
يف امل��ح��اور التي مت حتديدها
ومت الإع�ل�ان عنها يف ال�صحف
امل��ح��ل��ي��ة ،وك��ذل��ك يف اجل��ام��ع��ات
ومراكز الأبحاث.
�أ����س����أل اهلل ت��ع��اىل �أن يوقفنا يف
اجل��ام��ع��ة لتحقيق �أه�����داف ه��ذا
الكر�سي والو�صول �إىل الطموحات
التي نطمح لها جميع ًا .وما التوفيق �إال
من عند اهلل،،،
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˾˻ϊϘΗ ϲΘϟ ΔΜϳΪΤϟ ϲϧΎΒϤϟ ΪΣ΄Α ϚϟΫϭ ˬ ˰ϫ˺˽˼˹/˺˹/
Ϩϔϟϭ ΔϴΒΘϜϤϟ ΕΰϴϬΠΘϟ ΙΪΣ΄Α ΓΩϭΰϤϟ ΐΗΎϜϤϟ Ϧϣ ΪϳΪόϟ

اجلامعة تد�شن املقر الإداري واملوقع الإلكرتوين لكر�سي الأمري خالد الفي�صل
مت تد�شني املقر الإداري لكر�سي الأم�ير خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج
االعتدال ال�سعودي يوم الأربعاء 1430/10/25هـ  ,وذلك ب�أحد املباين
احلديثة التي تقع و�سط املدينة اجلامعية  ,حيث ي�ضم املقر العديد من
املكاتب امل��زودة ب�أحدث التجهيزات املكتبية والفنية ويت�ألف املقر من
التايل:
قاعة اجتماعات :

: ϲγήϜϟ ΫΎΘγ ΐΘϜϣ
مكتب�:أ�ستاذ الكر�سي :
ϲγήϜϟ ΫΎΘγ ΐΘϜϣ

˵ρΎθϨϟ ΔϬΑΎθϤϟ ΔϴϤϠόϟ ϲγήϜϟ ΕέΎόη ϢϴϤμΘϟ ΔϘΑΎδϟ ΏέΎΠΘϟ έΎΒΘϋϻ Ϧϴϋ ϲϓ άΧ
ϝΎΠϣ ϲϓ ΔμμΨΘϤϟ ΕΎϛήθϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ϝΎμΗϻ ϢΗ Ϊϗϭ ˬ Ϟμϴϔϟ ΪϟΎΧ ήϴϣϷ ϲγήϛ
(˻̀) ΔϴϓήηϹ ΔϨΠϠϟ Ϟλϭϭ ˬ ϦϴϓήΘΤϤϟ ϦϴϤϤμϤϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ϝΎμΗϻ Ϛϟάϛϭ ˬ ϢϴϤμΘϟ
˭ ϲϟΎΘϟ έΎόθϟ ϰϠϋ έΎϴΘΧϻ ϊϗϭϭ ˬ ΔϣΪϘϤϟ ϢϴϣΎμΘϟ Ϟϛ ΔθϗΎϨϣϭ ΔγέΪΑ ΖϣΎϗ ΚϴΣ ˬ ˱έΎόη
من ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال الت�صميم  ,وكذلك االت�صال مبجموعة
 : ϱΩϮόδϟ ϝΪΘϋϻ ΞϬϨϣ Ϟϴλ΄Θϟقنوات التوا�صل
Ϟμϴϔϟ
ήϴϣϷلΪϟΎΧ
امل�صممني ϲϤγήϟ
έΎόθϟ ϥϮϜϴϟ
(� )27شعار ًا  ,حيث
إ�شرافية
 ϲγήϜϟللجنة ا
املحرتفني  ,وو�صل
من
قامت بدرا�سة ومناق�شة كل الت�صاميم املقدمة  ,ووقع االختيار على ال�شعار
التايل ؛ ليكون ال�شعار الر�سمي لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج
االعتدال ال�سعودي :

املوقع الإلكرتوين :
اخل�صائ�ص الفنية للموقع الإلكرتوين :
مت ت�صميم املوقع وفق برجمة  , asp.netوهي من �أحدث برامج �إدارة
املواقع الإلكرتونية التي تتيح الكثري من الإمكانات الفنية  ,ومتنح فريق
�إدارة املوقع �سهولة يف رفع البيانات وحتديثها وذلك عرب خا�صية نظام
�إدارة املحتويات  ,كما �أن برجمة املوقع تعطي م�ساحة كبرية لتخزين
البيانات ورفع الت�صميمات الفال�شية وت�صميمات اجلافا �إ�سكربت  ,وحتميل
امللفات مبختلف �أنواعها .
حمتوى املوقع الإلكرتوين:
ي�ضم املوقع عدد ًا من املحتويات  ,وهي كالتايل :
مت و�ضع حمتوى املوقع باللغتني العربية والإجنليزية
�صممت الواجهة العلوية الرئي�سة للموقع (ب�نر) من �شعار اململكة
(ال�سيفان والنخلة) وعلم اململكة و�صورة لق�صر امل�صمك �إ�ضافة لعنوان
الكر�سي .
و�ضع ت�صميم فال�شي يحتوي على �صورة امللك عبد العزيز – رحمة اهلل–
وعبارة م�ؤ�س�س منهج االعتدال ال�سعودي  ,كما ي�صحب ذلك وعند مرور
امل�ؤ�شر �صوت لكلمة امللك عبد العزيز التي يدعو فيها ال�شعب �إىل الوحدة
والت�آلف والت�آخي .
و�ضع ت�صميم فال�شي �آخر يحتوي على �صورة �سمو الأمري خالد الفي�صل
ي�صاحبها ن�ص كلمته يف االعتدال ال�سعودي  ,ويرافق ذلك وعند مرور
امل�ؤ�شر �صوت للن�ص املكتوب.
�أُدرج كذلك جمموعة من الأيقونات يف قائمة املوقع ,وهي على النحو
التايل( :ن�ص حما�ضرة �سمو الأمري خالد يف ت�صميم كتاب فال�شي  ,ر�ؤية
الكر�سي  ,والر�سالة  ,والأهداف  ,املحاور العلمية  ,النتائج املتوقعة  ,مناذج
تدعيم الأبحاث العلمية  ,قنوات التوا�صل )
قنوات التوا�صل الأخرى:
الهاتف 6951147 :الفاك�س 6952774 :اجلوال0599101112 :
ϞλϮΘϟ ΕϮϨϗ
�ص.ب  80200 :الرمز الربيدي21589 :
: ϲϧϭήΘϜϟϹ
ϊϗϮϤϟ
إلكرتوينkhalidchair@kau.edu.sa :
الربيد ال
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داللة �ألوان ال�شعار :

مكاتب ال�ش�ؤون الإدارية واملالية :
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�شعار الكر�سي:
�أُخذ يف عني االعتبار التجارب ال�سابقة لت�صميم �شعارات الكرا�سي العلمية
امل�شابهة لن�شاط كر�سي الأمري خالد الفي�صل  ,وقد مت االت�صال مبجموعة

اللون الأخ�ضر:
وهو لون الوطن ورمز للمملكة العربية ال�سعودية ،ويدل هذا اللون على
العطاء والت�سامح.
اللون الأبي�ض:
ويظهر هذا اللون يف ر�أ�س الفنار ،يرمز لنور العلم الذي �سي�شع خلدمة
ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي.
الرمادي: έΎόθϟ ϥϮϟ:
اللون ΔϟϻΩ
وه��ذا اللون ا�ستخدم للتعبري عن ال�ضبابية وع��دم الو�ضوح يف تيارات
التطرف والغلو والتغريب ويعك�س كذلك ما حتمله هذه التيارات من
�أخطار ج�سيمة على املجتمع.
داللة عنا�صر ال�شعار :
النخلة :ترمز على �شعار اململكة وتعطي داللة لثمرة النتاج العلمي الذي
�سيحققه الكر�سي ومدى انت�شار ثقافة االعتدال يف املجتمع ال�سعودي مما
ينتج عنه انح�سار التيارات ال�ضارة بكيانه.
الفنار :من عنا�صر �شعار جامعة امللك عبدالعزيز ،وهو رمز للعلم واملعرفة
ال��ذي ي�سعى لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي ،وتقوده جامعة امللك
عبدالعزيز.
امل�سارات :يرمز الأو�سط �إىل منهج االعتدال ال�سعودي ،وهو وا�سع ولونه
الأخ�ضر يدل على العطاء والت�سامح� ،أما امل�سارات اجلانبية ف�إنها ترمز
لتيارات التطرف والتغريب .و�ألوانها ال�شائبة تعك�س ما حتمله من خطر
�ضد املجتمع.
ال�سيفان :رمز �إىل �شعار اململكة ،ويدل على قوة احلق التي حتقق العدل
جلميع ال�شعب وحتمي جميع حقوقهم

م�����ش��ارك��ات

الثالثاء 1431/01/19هـ

7

املــــوافـــق 2010/01/5م

كـــر�ســي االعتــــدال بيــــن طـــرفيـــن
احلمد هلل القائل }وابتغ فيما �آتاك اهلل الدار الآخرة
وال تن�س ن�صيبك من الدنيا و�أح�سن كما �أح�سن اهلل �إليك
وال تبغ الف�ساد يف الأر���ض �إن اهلل ال يحب املف�سدين{
الق�ص�ص  ،77وال�صالة وال�سالم على نبيه القائل يف
ال�صحيحني من حديث حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه
قال« :كان النا�س ي�س�ألون ر�سول اهلل عن اخلري وكنت
�أ�س�أله عن ال�شر خمافة �أن يدركني ،فقلت :يا ر�سول
اهلل� ،إنا كنا يف جاهلية و�ش ًّر ،فجاء اهلل بهذا اخلري ،فهل
بعد هذا اخلري من �ش ًّر؟ قال :نعم .قلت :وهل بعد هذا
ال�شر من خري؟ قال :نعم وفيه دخن .قلت :وما دخنه؟
قال :قوم يهدون بغري هديي ،تعرف منهم وت ُنكر .قلت:
فهل بعد ذلك اخلري من �شر؟ قال :نعم ،دُعاة على �أبواب
جهنم ،من �أجابهم �إليها قذفوه فيها .قلت :يا ر�سول اهلل،
�صفهم لنا .ق��ال :هم من جلدتنا ويتكلمون ب�أل�سنتنا.
فقلت :فيما ت�أمرين �إن �أدركني ذلك؟ قال :تلزم جماعة
امل�سلمني و�إمامهم .قلت :ف�إن مل يكن لهم جماعة وال �إمام؟
قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو �أن ًّ
تع�ض ب�أ�صل �شجرة
حتى يدركك املوت و�أنت على ذلك» رواه البخاري.

اجلانب ,فلقد كان امللك عبدالعزيز -طيب
وال�صالة وال�سالم على �أ�صحابه �أجمعني
ً
اهلل ثراه -رجال ذو منهج معتدل ومتزن ,فهو
الذي يقول �أحدهم وهو عبداهلل بن عمر
مل يفرط يف دينه وثقافته وهو يف الوقت
بن اخلطاب «اعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش
ذاته قد انفتح على احلياة املدنية وتقدمها
�أبد ًا واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غد ًا».
و�سعى �إىل تطوير هذه البالد املباركة من
والإن�����س��ان يف ه��ذه احل��ي��اة الدنيا يعي�ش
ذل��ك املنطلق .وق��د تبعه على ذل��ك املنهج
بجناحي اخل��وف من ع��ذاب اهلل والأم��ل
�أبنا�ؤه الربرة � :سعود وفي�صل وخالد وفهد
يف ر�ضوان اهلل ومغفرته وجنته .وكل من
 رحمهم اهلل  -وال ت��زال امل�سرية املباركةاختط طريق ًا بعيد ًا عن هذا املنهج فهو ال
�أ.د .عبد امللك اجلنيدي
م�ستمرة بخطى حثيثة يدعمها امللك ال�صالح
�شك قد حاد عن جادة ال�صواب وقد �سلك
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني � -أي���ده اهلل -
طريق ًا اهمل فيه جانب ًا على الآخ��ر ,كما
يفعل العباد املنقطعون للعبادة الذين يعطلون م�صالح بن�صره وي�ساعده يف ذلك ع�ضداه � :سمو الأمري �سلطان
دنياهم ابتغاء مر�ضاة اهلل بزعمهم� ،أو مثل �أولئك النفر و�سمو الأمري نايف.
املنغم�سني يف �شهواتهم وقد �أغرتهم احلياة الدنيا حتى
فرطوا يف حق اهلل وحق �أنف�سهم وحق �أهلهم وجمتمعهم.

وكر�سي ت�أ�صيل االعتدال ال�سعودي هو �إ�ضافة ع�صرية
ملفهوم الو�سطية واالعتدال يف هذا الع�صر وحتويل هذه
الأطر الثقافية والدينية والتاريخية �إىل واقع ملمو�س
وم�شاهد يدعم ذلك جت��ارب الدولة ال�سعودية يف هذا

واليوم نحن بحاجة �إىل ت�أ�صيل ه��ذا املنهج يف ظل
ثقافة العوملة ويف ظل ثقافة م�صادرة الر�أي الآخر ويف
ظل التق ُّول على اهلل وعلى ر�سوله – �صلى اهلل عليه و�سلم
 بغري علم عند �أنا�س زلت بهم القدم فر�أوا �أن كراهيةالدنيا هي بوابة الدخول �إىل الآخ��رة وعلى النقي�ض
منهم �أنا�س رفعوا عقريتهم بالترب�ؤ من الدين ومن الرتاث

اعتـــدال املـــ�ؤ�س�س يف جـــامعـــة املــ�ؤ�ســـ�س
م��ن��ذ ب���دء ال��دول��ة ال�سعودية
الثالثة على يد امل�ؤ�س�س املغفور
ل��ه امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ،كانت
�سيا�سة االعتدال هي ال�سيا�سة
التي اتبعها رحمه اهلل واتبعها
�أب��ن��ا�ؤه من بعده .فكان اختيار
ع��ب��ارة ال��ت��وح��ي��د راي���ة ورم���ز ًا
ل��ه��ذه ال��ب�لاد ي�صب يف ت�أكيد
هذه ال�سيا�سة ،واتخاذ الكتاب
وال�سنة منهج ًا ود�ستور ًا مبثابة
تطبيق حقيقي وواقعي ل�سيا�سة
االع��ت��دال .وع��ل��ى م��ر ال�سنني،
�أخ��ذت احلكومة ال�سعودية يف
تطبيق ال��ت��ح��دي��ث والتطوير
على �أ���س��ا���س منهج االع��ت��دال.
وي��ذك��ر لنا ال��ت��اري��خ �أن ك��ل من
خرج عن هذا املنهج �سواء ميين ًا
�أو ي�سار ًا مل يجد �أم��ام��ه �سوى
اخل�����س��ران وال��ن��دام��ة .ال�سيما

د .هيثم بن �أحمد زكائي

و�أن نهج االعتدال يف هذه البالد
الطاهرة يقوم على �أ�سا�س من
القران الكرمي وال�سنة النبوية
ال�شريفة.
لذلك ،ف�إن احت�ضان جامعة امللك
عبد العزيز لكر�سي الأمري خالد
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي مل ي���أت ع�شوائي ًا� ،أو
ب��ق��رار ارجت����ايل .ب��ل ج���اء من
رجل حكمة وثقافة ،لريبط هذا
املنهج ال��ذي قام يف اململكة منذ

قيام ال��دول��ة على يد م�ؤ�س�سها
امللك عبد العزيز يرحمه اهلل
باجلامعة التي حتمل ا�سم هذا
امل�ؤ�س�س .وهذا مل يكن هو ال�سبب
الأوحد ،بل كان من �أهم الأ�سباب
الأخ����رى ثقة �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل
يحفظه اهلل ب����أم اجل��ام��ع��ات،
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز،
وقدرتها على القيام بدور فاعل
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وت�أ�صيل
ثقافة االعتدال ال�سعودي ،من
خ�لال احت�ضان كر�سي الأم�ير
خ��ال��د الفي�صل لت�أ�صيل منهج
االعتدال ال�سعودي.
�إننا يف جامعة امللك عبد العزيز
نهنئ �أنف�سنا �أن و�صلنا �إىل
هذه املكانة املرموقة يف �إن�شاء
وتفعيل الكرا�سي العلمية .بل

نهنئ �أنف�سنا �أي�ض ًا يف �أننا نقوم
وهلل احل��م��د مب��ا مي��ل��ي��ه علينا
�إمياننا ب�أهمية البحث العلمي
يف خدمة املجتمع .ونهنئ �أنف�سنا
�أي�ض ًا ب���أن العديد من الكرا�سي
العلمية التي حتت�ضنها جامعتنا
احل��ب��ي��ب��ة ق���د ب�����د�أت يف ط��رح
الثمار امل��رج��وة ،وب��د�أن��ا نقطف
تلك الثمار ،ون�ستفيد من نتائج
تلك البحوث ،تطبيق ًا على �أر�ض
ال���واق���ع .ل��ن��وف��ر ح��ي��اة �أف�ضل
للمواطن ال�سعودي.
هنيئ ًا لك يا جامعتي برجالك،
وهنيئ ًا لك ب�أبحاثك العلمية،
وهنيئ ًا لك بكر�سي الأمري خالد
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي.
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
امل�شرف العام على �إدارة الإعالم

الكــر�ســي :برنامــج علمــي يوظــف ثقافـــة الفكـــر
بادئ ذي بدء  ..هناك نظرة ثاقبة ل�صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل بن
عبد العزيز �أم�ير منطقة مكة املكرمة يف
اعتنائه باملدر�سة الفكرية للإن�سان ورعايته
للجانب ال�سلوكي املرتبط ب���إرادة الإن�سان
كون اعتداله هو اال�ستلهام ال�صادق لفكرة
ال�سلوكي وما ينبثق عنه من ر�ؤى م�ستقبلية
متفائلة يف كينونة �صيغته احل�ضارية حتى
يتحول �إىل وا ٍع ي��درك ثبات نف�سه �سلوكي ًا
ح�سب الهدف ال��ذي يرمي �إليه الدين ،ثم
بال�صفة التي متكنه من �أداء واجباته لي�صل
�إىل الهدف الذي يرمي �إليه..

العقلي الديني احل�����ض��اري ال�سلوكي التي
تنقدح �أثر ًا و�ضياء فكر وفخر ..

وجامعة امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز طيب اهلل
ثراه ،وحتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده و�سمو النائب الثاين لها
ر�سالتها التي ت�ستظل بها عمادة الدرا�سات
العليا حيث ن�ؤكد على امل�شاركة واالندماج
مبنظومة املجتمع يف ال��ك��را���س��ي العلمية
التي ترفع م�ستوى اجل��ودة بقناعة الفكر
د .عدنان بن �سامل احلميدان
وكفايته وحتليله املتو�سم بر�سم �أخالقي
مدرو�س �ضمن براجمنا الوقائية والعالجية
الداعية ل�شخ�صية الإن�سان و�شخ�صية الباحث والإفادة
من طاقاته بعملية ومنهج وقائي اجتماعي منتج ومنظم
وكر�سي علمي با�سم كر�سي الأم�ير خالد الفي�صل لت�أ�صيل
ومن�سجم مع الواقع واملو�ضوعية العلمية وتعبئته ح�سب
منهج االعتدال ال�سعودي �سيظل يزخر بتناول ال�سلوك
الن�سيج االجتماعي والتوا�صل وفق مناهج البحث العلمي يف
مع الفكر بالفاعلية والنمو والت�أثري  ،باحلكمة والفطنة
ا�صطالحها العام واخلا�ص التي تدرك �أن روافد عطاء الفكر
واجلدل املو�ضوعي ..
مو�سوم بالقيم وال�سلوكيات الإيجابية وما رافقها من ر�ؤيتنا
وتر�سخ مفهومه
�إنه برنامج علمي فكري له م�ساحة ت�ؤهله
ّ
بالعمادة التي تتو�شح بالإبداع البحثي لت�أكيد قيمنا ..
ل ُي�شارك بالدعم العلمي واملادي للباحثني حتقيق ًا لأهداف
هذه عمادتنا وهذه جامعتنا بقيادة معايل مديرها الأ�ستاذ
قوامها �سمو ورفعة املناهج العلمية و�إيجاد بيت خربة متميز
ّ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب روافد عطاء تلم ب�شخ�صية
يف ابتكار الآليات والربامج املنا�سبة للتعامل مع ق�ضايا الفكر
الإن�سان لأن ر�سالتنا التطوير املعريف بالأبحاث العلمية
وتعزيز مي�س جوهر الرتكيب احل�ضاري للذات النف�سية
الرائدة وحتقيق التفاعل والوفاء باحتياجات املجتمع.
الب�شرية وجملة الذوات الأخرى ،وتزويد املجتمع بخطاب
علمي فكري يف املعاجلة ال�سلوكية ذات الآفاق الإبداعية
عميد الدرا�سات العليا
وجاذبيتها  ..ثم توظيف ثقافة الفكر غاية يف االرتباط

والتاريخ ون��ادوا ب���أن الإن�سان حر فيما يقول ويعتقد
ويعمل  ,متجاهلني تركيبة الإن�سان التي هي بحاجة �إىل
غ��ذاء روح��ي �صايف وعقيدة ُت َّتبع عندما تزل الإقدام
وتزحزح الثوابت.
وقد �أح�سن �سمو الأمري خالد الفي�صل وهو من هو يف الفكر
والتطوير والتجديد يف تبني هذا امل�شروع الفكري الرائد
حتى ت�شب النا�شئة وهي على علم بالطريق الو�سط الذي
يحافظ على الدين وينفتح على احلياة دون ترغيب
مك�شوف �أو ترهيب منفر ،ولي�ؤ�صل هذا املنهج على �شكل
منتجات ملمو�سة من دليل يقر�أ وتاريخ ي�سطر ومعجم
يحفظ للم�ستقبل معامل هذا اخلط ،هذا املنهج امل�ستقيم
يف امتداده ال�سوي يف منهجه الو�سطي يف طرحه فال هو
باملغايل املنفر املتطرف وال باملت�ساهل املفرط املن�سلخ من
دينه وعقيدته.
هذا وباهلل التوفيق وعليه التكالن وهو الهادي �إىل �سواء
ال�سبيل.
عميد معهد البحوث واال�ست�شارات

البعـــد ال�سيـــا�ســي والقـــانـــونــي
لكــر�سي الأميــر خالـــد الفي�صــل
ت��ع��د كلية االق��ت�����ص��اد والإدارة يف
جامعة امللك عبدالعزيز من الكليات
الرائدة يف خمتلف تخ�ص�صات العلوم
الإداري���ة واالقت�صادية والقانونية
وال�سيا�سية ،حملي ًا و�إقليمي ًا .هذه
الكلية العريقة والتي يعود ت�أ�سي�سها
ملا يربو عن الأربعة عقود ،متتاز ب�أنها
ت�سري على خطى ثابتة نحو حتقيق
متطلبات االعتماد الأكادميي املحلي
والدويل ،م�ستندة يف ذلك �إىل الدعم
غري امل��ح��دود التي تلقاه من الإدارة
العليا باجلامعة ،طموح يرقى مل�ستوى
ما تزخر به هذه الكلية من مقومات
�أكادميية و�إداري���ة فريدة ،ب��دء ًا من
تنوع و�شمولية الربامج الأكادميية،
وم��رور ًا بتوافر االمكانات التعليمية
وانتهاء مبا تزخر
املتقدمة واحلديثة،
ً
به الكلية من كوادر �أكادميية وطنية
رفيعة امل�ستوى.

�أ.د .ح�سام بن عبداملح�سن العنقري

وبكل ت���أك��ي��د ،ف���إن كلية االقت�صاد
والإدارة تعتز مب��ا ل��دى من�سوبيها
الأك��ادمي��ي�ين م��ن خلفية �أكادميية
وخ�ب�رة بحثية وعملية يف جمال
منهج االعتدال ال�سعودي ،خ�صو�ص ًا
�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سمي العلوم
ال�سيا�سية والأن��ظ��م��ة ،للإ�سهام يف
�أعمال كر�سي الأم�ير خالد الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي.
عميد كلية االقت�صاد والإدارة

�أميـــر (املــواطنـــة واالعتــــدال)
وي��ب��دوا �أن الأم�ي�ر خالد الفي�صل مل
ميثل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
يكتف مبا نهله من مدر�سة والده امللك
الفي�صل بعيد ًا عن املنا�صب احلكومية
في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود (رحمه
�أحد رموز الفكر الوطني ،ويظل �سموه
اهلل) �أحد م�ؤ�س�سي فكر املواطنة املبنية
الكرمي �أحد املنافحني واملدافعني عن
على االحرتام وتكاف�ؤ الفر�ص بل يظل
فكر االعتدال الذي تنادي به املنابر
نابغ ًا يف امل��در���س��ة التنويرية خلادم
الوطنية.
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
ومتثل جامعة امللك عبدالعزيز �أحد
عبدالعزيز �آل �سعود (حفظه اهلل)
منابر االعتدال يف وطننا ال�شامخ من
د .خالد بن �سامي حممد
من خالل مطالباته املتكررة باحلوار
خالل ما تزرعه يف �أبنائها اخلريجني
الهادف الذي يكفل للجميع حرية الر�أي
من فكر وطني يكر�س مفهوم الوحدة
وموا�صلة امل�سرية ،وت�أتي فكرة كر�سي الأمري خالد يف هذا الوطن ،ومن خالل مناداته امل�ستمرة بات�ساع
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي ،والتي دائرة الفكر واملعرفة بتبنيه مل�شاريع تنويرية م�ؤثرة
انبثقت من خالل زي��ارة �سموه الكرمي م�ؤخر ًا لهذا يف احلراك الوطني فهو �صاحب فكرة �صحيفة الوطن
ال�صرح العلمي نتاج ًا طبيعي ًا لرائد الفكر ورائد ال�صحيفة املجددة واخلالقة وهو رئي�س جمل�س �إدارة
الكلمة ابن امللك ال�شهيد ،وردة فعل طبيعية لرائدة م�ؤ�س�سة الفكر العربي التي متتد خيوط تنويرها
الفكر والتعليم جامعة امل���ؤ���س�����س ،فكال الطرفني لت�شمل اجلغرافيا العربية من املحيط �إىل اخلليج.
يهدفان لت�أ�صيل مفهوم الوحدة الوطنية ون�شر ثقافة واملتتبع مل�سرية الأمري ال�شاعر يعلم ب�أن الأفكار تولد
االعتدال التي تظل مطلب ًا ملح ًا يف الوقت الراهن مع �سموه الكرمي لت�صبح منهج ًا م�ؤ�س�ساتي ًا وهذا ما
حدث مع دورة اخلليج ،وهذا ما حدث مع الوطن ،وهذا
الذي ي�شهد عامل من بحر التحديات.
ومثل هذا التوجه من رجاالت الدولة �سيكون له املردود ماحدث مع ع�سري ،وهذا ما يحدث مع جدة هذه الأيام،
الكبري يف الق�ضاء على الغلو والفكر املتطرف وكل ما ف�أهال بفكر الأمري تلميذ مدر�سة املواطنة ممثلة يف
يدعو لنبذ الآخر ،وهذه ال�سيا�سة هي من حفظت لهذه امللك ال�شهيد وتلميذ مدر�سة االعتدال ممثلة يف امللك
الدولة بقاءها وا�ستمرارها فهي دولة �إ�سالمية قابلة العادل بيننا.
للتجديد والتطوير ولي�ست بالدولة الطاردة.

عميد تقنية املعلومات
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ت���أ���ص��ي��ل م��ن��ه��ج االع���ت���دال ي��ر���س��خ م��ف��ه��وم��ه يف ف��ك��ر النا�شئة
�إن �إط�ل�اق كر�سي علمي بجامعة امللك عبد
العزيز حتت ا�سم ( كر�سي الأمري خالد الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي)� ،إمنا ميثل
برناجم ًا علمي ًا له م�ساحة ت�ؤهل وتر�سخ مفهوم
امل�شاركة وال��دع��م العلمي وامل���ادي للباحثني
حتقيق ًا لأه��داف قوامها �سمو ورفعة املناهج
العلمية و�إيجاد بيت خربة بحثي متميز ،فمنذ
ب��زوغ فجر ال��دول��ة ال�سعودية الأوىل وهي
تتخذ الو�سطية واالعتدال منهج ًا لها يف كل
�ش�ؤون الدولة م�ستمدة �أبعاده وتعاليمه من روح
الإ�سالم اخلالدة التي جعلت من �أهل هذا الدين
(�أمة و�سط ًا).

مبد�أ الغلو يف الأحكام واملبالغة يف تطبيقها
دون �أي �إخ�لال مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية
و�أ�صولها ال�سمحة.

�إن اململكة العربية ال�سعودية يف تطبيقها
لتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية مل تتجاوز حدود
منهج الو�سطية واالع��ت��دال ،بل ابتعدت عن

�إن حقيقة ت�أ�صيل اململكة العربية ال�سعودية
ملنهج االعتدال والو�سطية ال حتتاج لرباهني
�أو �أدل��ة ف�صورها وا�ضحة ،وم��ن مظاهرها ال

�أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد

تخفي على العيان لكنها يف حاجة �إىل ت�أ�صيل
معريف �أكادميي ي�سهم يف زيادة �إبرازها وتو�ضيح
�أبعادها كافة ،وي���ؤدي لرت�سيخ هذا املنهج يف
فكر النا�شئة من �أبناء الوطن ،حلمايتهم يف
الفكر املتطرف وتيارات الغلو والت�شدد خا�صة
يف ع�صر املعلومات وتقدم االت�صاالت ،كما �أن
هذا الت�أ�صيل الأكادميي �سي�ساعد ب�إذن اهلل يف
رفع م�ستوى �شعور االنتماء الوطني لدى �أطياف
ال�شعب وفئاته املختلفة ال �سيما وق��د ر�أوا
مالمح منهج االعتدال ال�سعودي ترت�سم ب�أقالم
العلماء املن�صفني والدار�سني املتميزين .واهلل
املوفق،،،
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي

ك��ر���س��ي الأم���ي��ر خ���ال���د ال��ف��ي�����ص��ل ب�ي�ن ال��ع��ل��م والإب�������داع
ُتثمن جامعة امللك عبدالعزيز تبني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �إن�شاء كر�سي
علمي لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي  ,ومل
يكن ذلك م�ستغرب ًا على �أمري الفكر والثقافة
والإب��داع واملعرفة  ,فجهود �سموه الكرمي يف
ه��ذه امل��ج��االت وا�ضحة للعيان  ,التي ت�سعى
لالرتقاء بفكرنا وثقافتنا .
�إن وج��ود كر�سي علمي يحمل ا�سم �سموه
الكرمي يف جامعة امل�ؤ�س�س جامعة العلم ومنارة
املعرفة �سيفتح �آفاق ًا علمية ومعرفية لدرا�سة
وت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي الذي ت�شكلت
بناء على ما جاء به ديننا
عنا�صره ومظاهره
ً
احلنيف يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ و�سار عليه ملوك و�أم��راء الدولة
ال�سعودية على مدى امتدادها الزمني ,فكان
امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ث���راه -مثا ًال
ُيحتذى يف االع��ت��دال والو�سطية و�سار على

الكر�سي :التاريخي وال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والثقايف  ,و�ستكون مو�سوعة
الكر�سي مكان ًا خ�صب ًا �-أي�ض ًا -ليقدم املهتمون
�إبداعاتهم يف هذا املجال  ,حيث �سيتم ت�صميم
و�إع��داد هذه املو�سوعة وفق �أف�ضل امل�ستويات
م��ن حيث ج��ودة املحتوى وب��راع��ة الت�صميم
والإخراج .

د� .أحمد بن حامد نقادي

هذا النهج �أبنا�ؤه من بعده وحتى يومنا هذا يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ق��ائ��د االع��ت��دال
ال�سعودي.
�إن كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج
االعتدال ال�سعودي �سيفتح املجال وا�سع ًا �أمام
املبدعني من الباحثني ليتناف�سوا يف تقدمي
�أف�ضل الأبحاث العلمية الر�صينة يف حماور

ولن يتوقف الإب��داع يف هذا الكر�سي الذي
يحمل ا�سم �أم�ير الإب��داع والفكر ,بل �سيكون
الربنامج الثقايف والتوعوي ميدان ًا ف�سيح ًا
للمبدعني لكي ير�سموا �صور ًا رائعة ملظاهر
االعتدال ال�سعودي  :لوحات فنية و�إبداعات
ت�أليفية و�أفالم ًا وثائقية و�أخرى توعوية وغري
ذلك الكثري من العنا�صر التثقيفية والتوعوية
التي �صممها فريق عمل الكر�سي .

الأخيـــرة

االعتدال ال�سعودي منهج يعتمد
على الدين الإ�سالمي القومي
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني،
ج����اء (ك��ر���س��ي الأم��ي��ر خالد
الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي) مببادرة كرمية من
���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
خ��ال��د الفي�صل �أم�ي�ر منطقة
م��ك��ة امل���ك���رم���ة ح��ف��ظ��ه اهلل،
�أث��ن��اء زي��ارت��ه للجامعة حيث
�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
تبنى �سموه فكرة كر�سي يقوم
على ت�أ�صيل منهج االع��ت��دال
ال�سعودي ،وكما يعلم اجلميع ف�إن هذه الدولة رعاها اهلل قائمة
على نهج االعتدال منذ ت�أ�سي�سها على يد امللك عبد العزيز رحمه
اهلل ،وهو منهج ثابت ،رغم ال�صيحات التي ظهرت والقوميات
وال��ت��ي��ارات ،لكن وهلل احلمد ظلت اململكة �صامدة �أم��ام هذه
التيارات ودائم ًا ت�ؤكد على االعتدال يف كل �شيء ،وهو منهج
الدين الإ�سالمي القومي الذي يعتمد عليه نظام احلكم يف اململكة
العربية ال�سعودية.
لقد ردد �سموه يف حما�ضرة ع��ب��ارة (ال للتطرف ال للتكفري
ال للتغريب) وهو بذلك ي�ؤكد على �أننا ل�سنا منجرفني وراء
احل�ضارة الزائفة التي ت�ؤثر على قيمنا وال نحن مت�أخرين عن
كل العلوم الع�صرية ،هذا منهجنا منهج االعتدال ال�سعودي ،وهو
منهج قومي يعتمد على الدين الإ�سالمي والو�سطية واالعتدال
التي متيزت بها اململكة العربية ال�سعودية منذ �إن�شائها.
كل ال�شكر والتقدير والعرفان ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل على تبنيه هذه الفكرة ونرحب ب�سموه يف جامعة
امل�ؤ�س�س ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن تكون اجلامعة على م�ستوى وقدر
امل�س�ؤولية ،و�أنا على يقني �أن جميع الإخوان القائمني على هذا
الكر�سي �سيكونون ب�إذن اهلل يف م�ستوى احلدث ،و�ستكون خمرجات
الكر�سي بتوفيق من اهلل على امل�ستوى امل�أمول ال��ذي يتوخاه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل ،و�أن يكون الكر�سي �إن
�شاء اهلل عام ً
ال م�ؤثر ًا يف التذكري بهذا املنهج القومي ،خ�صو�ص ًا
لدى الن�شء الذي مل يعاي�ش اململكة منذ ن�ش�أتها للحفاظ على
هذا املنهج يف كل �أمور حياتهم.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف

االعتــــدال قيمـــة ٌ متـــ�أ�صلــة فـــي الـــدولـــة ال�سعـــوديــــة
      مل ي��ك��ن االع���ت���دال �سمة ع��اب��رة يف
تاريخ الدولة ال�سعودية على مر ع�صورها
���دءا م��ن ال��دول��ة ال�سعودية
املختلفة ب ً
الأوىل وحتى ع�صرنا احلا�ضر .

مظاهر االع��ت��دال وع��دم التع�صب لر�أي
على �آخر ،بل �إن الدليل القوي هو الذي
يفر�ض الأخذ بالر�أي حتى لو مل يكن على
مذهبه الفقهي .

     لقد كان االعتدال املُ�ستمد من كتاب
اهلل و�سنة نبيه حممد � -صلى اهلل عليه
و�سلم -هو نربا�س الدولة ال�سعودية الذي
�سارت على هداه ،يقول امللك عبدالعزيز
ـ رحمه اهلل ـ «د�ستوري وقانوين ونظامي
و�شعاري دين حممد ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ».

لقد �شهد ب��اع��ت��دال امللك عبدالعزيز ـ
رح��م��ه اهلل ـ الكثري م��ن امل���ؤرخ�ين حتى
الأجانب منهم ،فهذا امل���ؤرخ االجنليزي(
�أرم�سرتوجن) يقول عنه «كان ابن �سعود
م�� ُل��وك�� َّي�� َا ،وذا هيبة يف م��ظ��ه��ره ،يحكم
ال�صحراء بعدالة».

�إن املت�أمل ل�سرية امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
ـ رحمه اهلل ـ يجد �أن االع��ت��دال �أحد
�أبرز مظاهر �شخ�صيته الفذة ،فقد ظهر
ذلك جلي ًا يف �أفعاله و�أق��ول��ه ،ومن ذلك
قوله ـ طيب اهلل ثراه «وقد َج َع َلنا ُ
اهلل
�أن��ا و�آبائي و�أج���دادي مب�شرين ومعلمني
بالكتاب وال�سنة ،وما كان عليه ال�سلف
ال�صالح ،ال نتقيد مبذهب دون �آخر ،ومتى
وجدنا الدليل القوي يف �أي من املذاهب
الأربعة رجعنا �إليه ومت�سكنا به» �إنني
�أجد يف قوله هذا ـ رحمه اهلل ـ مظهر ًا من

وال��ي��وم جن��د �أن االع��ت��دال ه��و منهج
الدولة ال�سعودية و�أحد معاملها البارزة،
ولعل ذل��ك يت�ضح بجالء يف تعامالتنا
اليومية املختلفة� :سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
واجتماعي ًا وثقافي ًا ،وه��و كذلك القول
الذي تردده قيادتنا الر�شيدة بني الفينة
والأخ���رى يف خطاباتها ت�أكيد ًا ملظاهر
االعتدال وتطبيقاته املختلفة ،فخادم
احلرمني ال�شريفني ـ امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود �أك��د يف �أك�ثر من
مو�ضع على االعتدال و�ضرورة االلتزام به
يف كل مظاهر حياتنا والبعد عن التطرف

ن�شر هذه القيم ال�سامية لالعتدال يكمن
يف الغلو والتطرف ،فيقول �« :إن الغلو
والتطرف والتكفري ال ميكن له �أن ينبت
يف �أر����ض خ�صبة ب��روح الت�سامح ون�شر
االعتدال والو�سطية».
د� /سعيد بن م�سفر املالكي

والغلو ،ومن ذلك قوله ـ حفظه اهلل ـ «�إن
الوطن وال�شعب ال�سعودي الويف ال يقبل
بدي ًال عن الو�سطية واالعتدال ،ويرف�ض
الغلو والتع�صب بالقدر الذي يرف�ض به
التحلل» وي�ؤكد ـ حفظه اهلل ـ يف مو�ضع
�آخر على �ضرورة فتح حوار وطني بني كل
فئات ال�شعب و�أطيافه وما ذلك �إال ـ واهلل
ـ �أحد مظاهر االعتدال ،فيقول «احلوار
ال��وط��ن��ي تر�سيخ لن�شر ثقافة احل��وار
وقيم االعتدال» ويرى ـ حفظه اهلل ـ ب�أن
ال�شباب عليهم �آمال كبرية يف ن�شر مفاهيم
االعتدال ،فقال عندما التقى مبجموعة
من ال�شباب « :الأمل معقود على ال�شباب
امل�سلم يف ن�شر قيم االعتدال والت�سامح»
ويرى ـ حفظه اهلل ـ �أن اخلطر الكبري على

لقد �سارت القيادة ال�سعودية على هذا
النهج ومل حتد عنه مطلق ًا ،فقد �أكد على
ذل��ك �أي�����ض�� ًا ـ �سمو ويل العهد ـ الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه
اهلل  -يف قوله« :علينا جميع ًا �أن نوقن �أن
ال حياة ب��دون دي��ن ،وال ا�ستقامة بدون
دين ،دين الو�سطية ولي�س دين الغلو»
وي�ؤكد على ذل��ك ـ �أي�ض ًا ـ �سمو النائب
الثاين وزي��ر الداخلية الأم�ير نايف بن
عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل  -يف
�أكرث من منا�سبة ،ومنها قوله « :املرتكزات
ال�سيا�سية ور�سوخ املنطلقات الإ�سالمية
منهجنا الذي ُبني على االعتدال».
وتوا�صل قيادتنا احلكيمة ه��ذا النهج
املعتدل فع ًال وقو ًال يف العديد من املوا�ضع
واملنا�سبات ليطالعنا �سمو الأم�ير خالد
الفي�صل -حفظه اهلل � -أمري منطقة مكة

املكرمة مبحا�ضرة قيمة عن االعتدال
ال�سعودي قدمها �سموه يف رحاب جامعة
امللك عبدالعزيز ك��ان لها �صدى وا�سع
ع��ن امل�ستوى املحلي ال��ع��رب��ي والعاملي،
فقد �شهدت هذه املحا�ضرة عر�ض ًا علمي ًا
للمراحل التاريخية التي مر بها االعتدال
ال�سعودي .كما �أن �سموه ا�ستطاع برباعته
يف الإل��ق��اء والعر�ض �أن ي�ستميل �أفئدة
الكثري من حما�ضري اجلامعة.
�إن��ن��ي �أع��ت�بر �أن ه��ذه املحا�ضرة ل�سموه
ال��ك��رمي منطلق ًا م��ه��م�� ًا ل��ت���أ���ص��ي��ل منهج
االع��ت��دال ال�سعودي يف جم��االت �شتى:
اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا
وتاريخي ًا ،ول��ذا �أدع��و جميع الباحثني
لال�ستفادة من م�ضامينها الفكرية ،وهي
كذلك ت�ؤكد حر�ص القيادة الر�شيدة على
ن�شر ثقافة االعتدال بني �أطياف املجتمع
ال�سعودي ون�شر قيم الت�سامح وتعزيز روح
املواطنة.
امل�شرف الإداري على كر�سي الأمري
خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال
ال�سعودي

