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عدد خاص يصدر مبناسبة حفل تكرمي الفائزين
بجائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال
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العدد 1089

أمير مكة يك ّرم الفائزين بجائزة األميرخالد الفيصل لالعتدال

يك ّرم صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ،الفائزين
بجائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة بحضور عدد من املسؤولني وأساتذة
اجلامعة .
واستقبلت اجلائزة نحو  300عمل تنافسي ركزت يف مشاريعها على محاربة اإلرهاب والتطرف والغلو  ،فيما بلغت قيمة
اجلائزة مليون ريال على النحو التالي  200ألف ريال لألفالم القصيرة ،و 100ألف ريال للرسوم املتحركة ،و 50ألف
ريال للتصوير ،و 50ألف ريال للفنون الرقمية ،و 100ألف ريال للدراسات اإلحصائية الكمية ،و 150ألف ريال للترجمة،
و 100ألف للمبادرات اإلبداعية الفردية ،و 150ألف للمبادرات املؤسساتية اإلبداعية.
وفاز يف فرع األفالم القصيرة مناصفة كل من فهد بن عليان احلربي عن فيلم (احلقيقة) ،وكلية األعمال بجامعة جدة
عن فيلم (ممر الهالك) ،ويف فرع الرسوم املتحركة فاز باجلائزة مناصفة كل من فريق بالد اخليال عن فيلم (إرهاب
التواصل االجتماعي) ،وفيصل بن موسى بن محمد مدربا عن فيلم (القناع) ،يف حني فاز باجلائزة يف فرع الترجمة
معهد اللغة اإلجنليزية بجامعة امللك عبدالعزيز (عنوان املشاركة :ترجمة  50مقالة يف االعتدال).
وفازت املشاركة زكية بنت سهل محسن اللحياني ،بجائزة املركز يف فرع املبادرات الفردية التي جاءت بعنوان (أنا وطني)،
ويف فرع املبادرات املؤسسية فازت باجلائزة جمعية إطعام عن مبادرتها (إطعام) ،ويف فرع الدراسات اإلحصائية الكمية
فاز باجلائزة مناصفة كل من الدراسة املقدمة من الباحثني الدكتور ناصر بن محمد عبيد الساعدي والدكتورة هناء
بنت علي محمد الضحوي ،كذلك الدراسة املقدمة من الباحث محمد بن دالج النوب املطيري ،فيما ُحجبت اجلائزة يف
فرع الفنون الرقمية وفرع التصوير الفوتوغرايف.
ويجري اإلعداد إلطالق دبلوم االعتدال من مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال وهو مؤهل يتم منحه بعد دراسة عام
كامل يف جامعة امللك عبدالعزيز ،ويجري حالياً إعداد مواده النظرية والعلمية ليتناسب مع التوجه الذي يعمل عليه
املركز ،وسيتم فتح القبول العام املقبل ،والذي سيكون متاحاً للمعلمني واملعلمات ورجال األمن واألئمة وكل من له تعامل
مع قطاعات الشباب بالذات ،ثم جلميع أفراد املجتمع ،التفاصيل ص2

في داخل العدد ..
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مركز االعتدال منارة وسطية تحارب التطرف
باجنيد :توسيع نطاق الجائزة وقبول
المشاركات الخارجية

هؤالء يكتبون..

أ .د.عبداهلل ُمهرجي

أجيال محبة لالعتدال

د.شارع البقمي

مواجهة اإلرهاب
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اليوبي  :صياغة مبادرات ضدالفكر المتطرف
الفائزون ..مشاريع إبداعية ضد التطرف

د .احلسن آل مناخرة

بناء الفكر املعتدل

د .فاتن البريكان

مشروع يحفز لإلبداع

• سنعود إلى ماكنا عليه من اإلسالم الوسطي المعتدل والمنفتح.
• سوف نقضي على أصحاب األفكار المتطرفة وسنعيش حياة طبيعية.

إفتتاحية العدد
نفخر ونتباهى بهذا الصرح العلمي الكبير جامعة امللك
عبدالعزيز  ،مبا أطلقته من مبادرات وطنية واجتماعية
لنشر وتعزيز ثقافة االعتدال والتسامح ،ومحاربة الغلو
والتطرف من مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال .أحد
أهم املراكز العلمية بجامعة امللك عبدالعزيز.
يف هذا اليوم نقطف أولى ثمرات هذا املشروع باالحتفال
بتكرمي الفائزين يف مسابقة أفرع اجلائزة شركاء النجاح
مبشاريعهم ومبادراتهم من خالل عدة مبادرات أطلقت من
مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال.
تظهر اليوم أهمية املركز كمنارة لتشجيع ودعم البحوث
العلمية يف هذا اجلانب ،ودراسة تيارات الغلو التي تسعى
للتغلغل يف املجتمع ،وإظــهــار الــصــورة املشرقة لسماحة
وتعاليم الدين اإلسالمي من خــال دعــم املــبــادرات التي
تخرج من املركز.
من هذه املنارة العلمية سنواصل يف إطالق برامج ومبادرات
لتأهيل مناذج وطنية قادرة على املساهمة بشكل احترايف
يف مواجهة التطرف ونشر االعتدال ومواجهة التيارات التي
تدعو إلى التطرف والغلو ،وتساهم مبنتجاتها يف تنمية
شعور املواطنة ،وتعزيز وإيضاح الصورة احلقيقة والواقعية
عن اململكة العربية السعودية ،يف ضوء سياسة االعتدال
التي تنتهجها البالد.

2

متابعات

جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بالفائزين

أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

يك ّرم صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار
خ ــادم احلــرمــن الشريفني أمــيــر منطقة مكة املكرمة،
الفائزين بجائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال يف
مختلف فروعها بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة بحضور
عدد من املسؤولني وأساتذة اجلامعة.
واستقبلت اجلــائــزة نحو  300عمل تنافسي ركــزت يف
مشاريعها على محاربة اإلرهــاب والتطرف والغلو ،فيما
بلغت قيمة اجلائزة مليون ريال على النحو التالي  200ألف
ريال لألفالم القصيرة ،و 100ألف ريال للرسوم املتحركة،
و 50ألف ريال للتصوير ،و 50ألف ريال للفنون الرقمية،
و 100ألف ريال للدراسات اإلحصائية الكمية ،و 150ألف
ريال للترجمة ،و 100ألف للمبادرات اإلبداعية الفردية،
و 150ألف للمبادرات املؤسساتية اإلبداعية.
وفــاز يف فرع األفــام القصيرة مناصفة كل من فهد بن
عليان احلربي عن فيلم (احلقيقة) ،وكلية األعمال بجامعة
جدة عن فيلم (ممر الهالك) ،ويف فرع الرسوم املتحركة
فاز باجلائزة مناصفة كل من فريق بالد اخليال عن فيلم
(إرهاب التواصل االجتماعي) ،وفيصل بن موسى بن محمد
مدربا عن فيلم (القناع) ،يف حني فاز باجلائزة يف فرع
الترجمة معهد اللغة اإلجنليزية بجامعة امللك عبدالعزيز
(عنوان املشاركة :ترجمة  50مقالة يف االعتدال).
وفازت املشاركة زكية بنت سهل محسن اللحياني ،بجائزة
املركز يف فرع املبادرات الفردية التي جاءت بعنوان (أنا
وطــنــي) ،ويف فــرع املــبــادرات املؤسسية فــازت باجلائزة
جمعية إطعام عن مبادرتها (إطعام) ،ويف فرع الدراسات
اإلحصائية الكمية فاز باجلائزة مناصفة كل من الدراسة
املقدمة مــن الباحثني الدكتور ناصر بــن محمد عبيد
الساعدي والــدكــتــورة هناء بنت علي محمد الضحوي،
كذلك الدراسة املقدمة من الباحث محمد بن دالج النوب
املطيري ،فيما ُحجبت اجلائزة يف فرع الفنون الرقمية

وفرع التصوير الفوتوغرايف.
ويجري االعداد الطالق دبلوم االعتدال من مركز األمير
خالد الفيصل لالعتدال وهو مؤهل يتم منحه بعد دراسة
عام كامل يف جامعة امللك عبدالعزيز ،ويجري حالياً إعداد
مواده النظرية والعلمية ليتناسب مع التوجه الذي يعمل
عليه املركز ،وسيتم فتح القبول العام املقبل ،والذي سيكون
متاحاً للمعلمني واملعلمات ورجال األمن واألئمة وكل من
له تعامل مع قطاعات الشباب بالذات ،ثم جلميع أفراد
املجتمع.
ونــوه سمو أمير منطقة مكة املكرمة بالتفاف الشعب
السعودي حــول قيادته يف مشروع ال مثيل له يف عالم
مضطرب باألفكار واحلروب والسياسات والنهج املتطرف،
عـــاداً تلك الــظــواهــر الغريبة الــتــي تــدعــي فيها بعض
املجتمعات أنها صاحبة الرقي والتطور واألولوية ،بأنها يف
حقيقة األمر سعي لتحقيق مكاسب دنيوية ليس فيها من
اإلميــان واالعتدال شيء ،مؤكدا سموه تفرد اململكة بأن
جعلت كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم دستوراً
ومنهجاً لها يف سياستها وعملها وإدارتها ،قائ ً
ال" :هنيئاً لنا
بأن ننفرد بهذه امليزة بني الدول وأن دستورنا إلهي وهذا
مصدر فخر لنا .وأضــاف" :نقف كلنا صفاً واحــداً خلف
قيادتنا ونقول للعالم أجمع أننا نفخر بدستورنا ونفخر
بهذا املجتمع وهــذا الشعب ونرفع رؤوســنــا وأقــول لكل
مواطن أرفع راسك أنت سعودي".
يشار إلى أن مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال أطلق
عدة مبادرات ،كانت أبرزها مبادرة "أسرة آمنة من التطرف"
التي ركزت على توعية أولياء األمور وتثقيفهم مبؤشرات
التطرف ،وطــرق الوقاية منه وحماية األبناء من خطر
البرامج اإللكترونية ،وغيرها من الوسائل املستخدمة يف
بث هذا الفكر الدخيل على مجتمعنا .وأشارت الدراسات
االستكشافية التي أجراها املركز مع  600أسرة ،أن نسبة

% 92 من األسر ليس لديهم وعي مبؤشرات التطرف،
و % 84ليس لديهم وعــي بأساليب وقــايــة أبنائهم من
 %من املشاركني يف تلك الدراسات
التطرف،كما أبدى  91
البحثية رغبتهم يف املشاركة يف مثل هذه البرامج التوعوية،
وحرص املركز على تبني هذه املبادرة وقد مت التفاهم بني
املركز ووزارة التعليم ممثلة يف اإلدارة العامة للتعليم بجدة
على أن يتم تنفيذ هذه املبادرة خالل هذا العام الدراسي
كمرحلة أولى ،وتقييم التجربة ومن ثم تعمم على مستوى
مناطق اململكة كمرحلة ثانية.
ومتيزت املشاركة يف أفرع اجلائزة بتركيزها على بحث
أسباب الفكر املتطرف املغذي لإلرهاب واحللول املجابهة
لهذا الفكر الضال املنحرف عن تعاليم اإلسالم السمحة
من جميع أطياف املجتمع السعودي والتأكيد على التمسك
بتعاليم الدين اإلسالمي السمحة والوسطية املستمدة من
قوله تعالي ﴿ َو َك َذل َ
ِك َج َعلْنَا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ًطا ِلتَ ُكونُوا ُش َه َدا َء
َّاس َويَ ُكو َن ال َّر ُسو ُل َعلَيْ ُك ْم َشهِ ي ًدا ﴾( .البقرة )١٤٣
َعلَى الن ِ
كما متيزت املشاركات بتركيزها على أهمية إيضاح الهدف
النبيل والسامي ملنهج "االعتدال السعودي" الذي أطلقه
صاحب السمو امللكي األمــيــر خالد الفيصل مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ليحول
التحديات الفكرية املتطرفة لفرص مواتية لتعزيز الفكر
املعتدل اإلسالمي.
وهــذا نتاج حنكة القيادة الرشيدة واستجابة املواطنني
لها وهــو نتاج فريد لتالحم القيادة مــع الشعب ليصل
هــذا الــوطــن الغالي إلــى مصاف ال ــدول املتقدمة .وقد
وصف سموه الكرمي هذا املنهج يف إحدى محاضراته يف
جامعة امللك عبدالعزيز بقوله" :ال للتطرف ،ال للتكفير،
ال للتغريب ،نعم لالعتدال يف الفكر والسياسة واالقتصاد
والثقافة .إنه الدين واحلياة ،إنه اإلسالم واحلضارة ،إنه
منهج االعتدال السعودي".

يف ذات الشأن دشن صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة يف مقر اإلمارة البوابة اإللكترونية ملركز األمير خالد
الفيصل لالعتدال بجامعة امللك عبدالعزيز ،وذلك بحضور معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور يوسف التركي وعدد من عمداء الكليات وقيادات مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال.
سيسخّ
ر
يذكر أن سمو األمير قد وافق منذ فترة وجيزة على حتويل كرسي األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة امللك عبدالعزيز إلى مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال والذي
أنشطته وبرامجه كافة لتأصيل منهج االعتدال ليثبت للعالم أجمع أن الدين اإلسالمي صالح لكل زمان ومكان ،وإنه دين وسطية واعتدال ال دين إرهاب وال عبث وال استبداد.
وبهذه املناسبة أعلن سمو األمير خالد الفيصل عن فتح باب الترشح جلائزة املركز يف دورتها األولى يف  12فرعاً وميكن االطالع على التفاصيل من خالل املوقع اإللكتروني للمركز
 WWW.PKCFM.KAU.EDU.SAكما أن املركز سيوسع نطاق اجلهود التي بذلها كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي يف نشر ثقافة االعتدال.

أخبار اجلامعة | العدد  ١٠٨٩ربيع األول
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بدأت بمبادرة الحي القدوة

إطالق مبادرات وبرامج ملتقى مكة الثقافي
"كيف نكون قدوة" بجامعة الملك عبدالعزيز

بناء الفكر المعتدل

د .احلسن يحيى آل مناخرة

مدير مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

أطلق معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مؤخراً ،مبادرات وبرامج وفعاليات
اجلامعة ضمن ملتقى مكة الثقايف "كيف نكون قدوة" بحضور وكالء وعمداء الكليات ومنسوبي وطالب اجلامعة،
وعدد من عمداء األحياء واملواطنني.
ً
وشهد حفل تدشني املبادرات عرضاً مرئيا للبرامج املشاركة والفئات املستهدفة من تلك البرامج  ،التي تستمر خالل
العام اجلاري  ،متثل مبادرة احلي القدوة ،الذي يركز على حي اجلامعة املجاور جلامعة امللك عبدالعزيز  ،بعدد من
البرامج املتنوعة ،ما يهدف إلى املساهمة يف تطوير املهارات الشخصية وتنمية الثقافة ،والعمل على تقدمي اخلطط
والدراسات التي تساعد على الرقي باحلي وتطوير خدماته ،واملساهمة يف تقدمي خدمات البنية التحتية للحي
والعناية باحتياجاته األساسية ،واالهتمام باملرافق العامة كاملساجد ،واحلدائق ،والشوارع العامة والفرعية وظهورها
بالشكل الالئق اجلذاب.
وتشمل مبادرات اجلامعة هذا العام  ،مبادرة قدوة ( 360صناعة اإلنسان) تهدف إلى بناء قيادات مستقبلية ذات
هوية متزنة متوافقة ومتكاملة ومتناسقة وظائفها الشخصية واملجتمعية ،وتهيئة بيئة فاعلة توفر بيئات متكينية
محفزة لنمو وتطور الشباب ملمارسة املهارات يف املجاالت البحثية والعلمية واملجتمعية ،إضافة إلى متكني الشباب
ملعاجلة القضايا املهمة وتدعيم شعورهم باالنتماء وصياغة رؤيتهم حول التغيير االجتماعي يف عمليات التنمية
بوجود الداعمني وامليسرين من املشرفني االجتماعيني والنفسيني ،وحتديد السلوكيات غير املرغوب فيها  ،وحتديد
طرق حللها واحلد منها عن طريق فريق من اخلبراء واملختصني.
وشكر معاليه سمو أمير منطقة مكة املكرمة على هذه املبادرة الوطنية االجتماعية والثقة الكرمية يف جامعة امللك
عبدالعزيز لإلسهام يف تنفيذ هذه الفعاليات ،حيث تطلق اجلامعة برامجها وفعالياتها للعام الثاني ،ما تعد شريك
استراتيجي يف هذا املشروع احليوي واملهم ،وستسعى بكل إمكاناتها وطاقاتها إلى إجناحه وتفعيل دور أعضاء هيئة
التدريس واإلداريني والطالب والطالبات لتحقيق األهداف املرسومة له من خالل املبادرات والبرامج التي تستهدف
فئات املجتمع.
وقال الدكتور اليوبي " :إن اجلامعة تهدف إلى تطوير سلوكيات الطالب والطالبات من خالل تبني القدوات واألفكار
اإليجابية ،وتعزيز جوانب املسؤولية االجتماعية وإحترام النظام ،وترسيخ مفهوم الوطنية وروح االنتماء للوطن،
واحتواء الشباب والشابات من خالل القدوات املؤثرة علمياً وثقافياً وسلوكياً ،إنطالقاً من منهج االعتدال الذي تبنته
دولتنا املباركة حفظها اهلل  ،مضيفاً  " ،إن مشاركة اجلامعة نابعة من تعاليم ديننا احلنيف الذي حثنا على اختيار
القدوة احلسنة وذلك لألثر الذي يحدثه على الفرد واملجتمع ،األمر الذي يدفعنا إلى حتفيز أبنائنا وبناتنا على
املشاركة والتفاعل مع هذا املشروع الطموح  ،الذي سيرسم  -بعون من اهلل وقدرته -معالم القدوة احلسنة للحفاظ
على تراثنا وديننا السمح وهويتنا الثقافية".
من جانبه أوضح عميد شؤون الطالب الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني أن اجلامعة أطلقت هذا العام
مبادرتني حتتويان على برامج تتسم بالتنوع واالستدامة  ،من منطلق دور اجلامعة الوطني واالجتماعي حيث سيتم
عمل مشاريع وبرامج تستهدف األحياء  ،باإلضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج واألنشطة والدورات التدريبية يف
محافظتي بحرة ورابغ ،كما تتميز البرامج لهذا العام على الشمولية حيث مت تقسيم املجتمع إلى فئات كل فئة سيتم
تنفيذ برامج خاصة بها وتخضع جميع البرامج ملؤشرات قياس األداء وذلك لتحقيق اجلودة يف ما يتم تقدميه.
يذكر أن برنامج "أنا السعودي أنا قدوة" الذي أطلقته اجلامعة ضمن برامجها السبعة املشاركة يف ملتقى مكة الثقايف
"كيف نكون قدوة" العام املاضي حقق املركز الثاني  ،ومت تكرمي اجلامعة بهذه املناسبة من قبل سمو أمير منطقة مكة
املكرمة يف احلفل اخلتامي للملتقى.

أُســس مركز األمــيــر خالد الفيصل لــاعــتــدال استجاب ًة
ومساند ًة للجهود احلثيثة التي ترعاها الدولة رعاها اهلل
يف نشر ثقافة االعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله
من أجل مواجهة التحديات النابعة من تيارات التطرف .جاء
املركز ليواصل األعمال الكبيرة واملنجزات امللموسة التي
عمل على إجنازها كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل
منهج االعتدال السعودي قبل قرابة ثمانية أعــوام بهدف
التعمق البحثي امليداني يف مجال تعزيز مفاهيم االعتدال
وتطبيقاته وتنمية روح االنتماء الوطني لدى أفراد املجتمع.
لقد بنى مركز األمير خالد الفيصل منهجيته وانطلق فيها
من خالل إعادة تقييم االحتياجات املجتمعية والنظر بعمق
وتفحص إلــى التجارب واملمارسات املميزة ،ومت حتديد
التوجهات االستراتيجية بدقة من أجل خدمة أهداف املركز
التي تتمحور يف رفع وعي املجتمع جتاه األفكار الضارة بكيانه
واستقراره كاإلرهاب والتطرف والغلو بكافة أشكاله ،وتعزيز
قيَم االعتدال لدى أفراده ،والسعي إلبراز الصورة احلقيقية
الن ّيرة للمملكة يف مجال االعتدال باخلارج ،ولتحقق تلك
األهــداف بدأ املركز يف بناء الشراكات احمللية بد ًء مبركز
محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وغيره من املراكز يف
اجلامعات السعودية ،ثم انطلق عامليا فعقد شراكة مهمة
مع اجلمعية العلمية اليابانية لدراسات الشرق األوسط ،ثم
تبعها بتعاون مع املركز العاملي البريطاني لدراسات التشدد
والعنف السياسي ( )ICSRليكون املركز بذلك منارة إشعاع
ومنبراً لالعتدال ليس يف اململكة فحسب بل يف العالم
العربي واإلسالمي أيضاً.
لقد انطلق املركز يف التركيز على املبادرات اإلبداعية من
أجل بناء الفكر املعتدل والتحذير من الفكر املتطرف ،ومن
هذا املنطلق شرع املركز يف تبني فكرة جائزة األمير خالد
الفيصل لالعتدال التي دعمها وأشرف عليها صاحب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل والذي يحضر يف حفل تسليم
جوائزها هذا اليوم ،حيث تعتبر من أوائــل اجلوائز على
مستوى العالم يف هذا املجال ،دعما منه -يحفظه اهلل -
للجهود املبذولة يف مجال مكافحة التطرف بكافة أشكاله
فله كل الشكر والعرفان.
ً
كان البعد األكادميي حاضرا ضمن أنشطة املركز النوعية
الواعدة من خالل تبني "دبلوم االعتدال" الذي سوف يعمل
على تأهيل مناذج وطنية قادرة على املساهمة بشكل مهني
واحترايف تقنياً وعلمياً ملواجهة التطرف ونشر االعتدال
واملساهمة بشكل إيجابي يف نشر هــذا النوع من العلوم
واملعارف يف مجتمعنا .لم يغفل املركز أهمية األسرة ودورها
الفاعل يف الوقاية وحماية األبــنــاء من أخطار اإلرهــاب
والتطرف فأطلق مبادرة "أسرة آمنة من التطرف" التي تركز
على توعية أولياء األمور وتثقيفهم مبؤشرات التطرف وسبل
الوقاية منه وحماية األبناء من خطر بعض املواقع اله ّدامة
والبرامج اإللكترونية وكذلك األلعاب التي يُبث من خاللها
الفكر الدخيل واملتطرف.
نشكر كل املساهمني معنا لتحقيق رسالة املركز السامية
واســأل اهلل أن يحفظ هذه البالد وأن يدمي عليها أمنها
وأمانها يف ظل حكومة خــادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمني.
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متابعات

شراكة مؤسسية علمية مع جامعة الملك عبدالعزيز

مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال يعزز ثقافة االعتدال لمواجهة الغلو والتغريب
يعد مركز األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال
السعودي ،أحد املراكز العلمية املميزة يف نشاطها العلمي
والثقايف ،التي حتتضنها جامعة امللك عبدالعزيز وتشرف
عليها ضمن منظومة من املراكز والكراسي العلمية التي
تهتم بدفع عجلة التقدم الفكري واملعريف يف اململكة العربية
السعودية.
عمل كرسي األمير خالد الفيصل منذ نشأته وقبل حتويله
إلى مركز على أهمية إظهار الصورة املشرفة لسماحة
الدين اإلسالمي ،وتعزيز قيم االعتدال والوسطية ،كنهج
يف مختلف جوانب احلياة ،ميكن من خالله التعامل مع
املتغيرات واستيعاب املستجدات ،دون إفراط أو تفريط،
مؤكدين على أهمية دور املؤسسات التعليمية واملساجد يف
نشر الوسطية يف أوساط الشباب وحمايتهم من التطرف.
وتظهر أهمية هذا املركز يف هذه املرحلة كمنارة لتشجيع
البحوث العلمية املؤصلة القائمة على الوسطية واالعتدال
من غير إفراط وال تفريط ،من خالل بحوث علمية تتعمق
يف هذا اجلانب ،وتبني طرحاً علمياً قوياً يواجه تيارات
الغلو واجلفاء التي جتتاح األمة اإلسالمية يف هذا العصر،
وإظهار الصورة املشرقة لسماحة الدين اإلسالمي.
ويعمل مركز األمير خالد الفيصل على تأصيل منهج
االعتدال السعودي ،ال سيما وأن االعتدال يف اخلطاب
السعودي نابع من تعاليم الدين اإلسالمي والتي تقوم عليها
هذه البالد املباركة إذ إن اخلطاب الثقايف يف شموليته
خال من القصور واإلقصاء ،كما أن االعتدال سمة شاملة
يف شتى مناحي احلياة.

اعتدال منذ التأسيس

بنت اململكة العربية السعودية سياستها ومنهجها على
مبدأ االعتدال منذ تأسيسها على يد امللك عبدالعزيز -
طيب اهلل ثــراه -وذلك ألنها حتق شرع اهلل الذي جعلنا
أمة معتدلة وسطا وبالتالي جاءت عالقة اململكة مع الدول
األخرى على منهج االعتدال والتوازن ،ولهذا ترتبط اململكة
بعالقات جيدة سواء على املستوى اخلليجي والعربي أو
الدولي ،وهي تطبق منهج االعتدال عندما تسن أي نظام
وخص املولى عز
وفق مصادر التشريع (القرآن والسنة).
ّ
وجل اململكة العربية السعودية بأن تكون حاضنة ألقدس
البقاع وأطهرها على وجه األرض (احلرمني الشريفني) مكة
املكرمة حيث مهبط الوحي وبدء التنزيل ،واملدينة املنورة
حيث مثوى خامت األنبياء واملرسلني ،من أنزله اهلل رحمة
للعاملني سيدنا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ألجل
ذلك فقد تشرب إنسان هذه البالد الطاهرة كل خصائص
الدعوة احملمدية التي تتميز باحلرص على ترسيخ مفاهيم
الوسطية واالعتدال يف كل مناحي احلياة امتثاال لقوله جل
وعال "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" واستنادا إلى كثير من
الشواهد النبوية الطاهرة التي أكدت على أهمية مفهوم
الوسطية واالعتدال وجعله سلوكا يهتدي به املسلم يف كل
مناحي احلياة.
واململكة عبر تاريخها كانت دائماً بلد اعتدال ،وقد أوضح
جميع ملوكها منذ تأسيسها على يد امللك عبد العزيز
يرحمه اهلل -ويف أقــوال موثقة أن االعتدال كان نهجاًأصي ً
ال يف مسيرتها التاريخية ،وخادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -أيده اهلل -قال يف كلمة له
"نحن بلد اشتهر باالعتدال على مر تاريخه ولم نقصر
بتقدمي أي حق ألي مواطن".
وقــد كانت ومــا تــزال سياسة اململكة العربية السعودية
منذ عهد مؤسس الدولة السعودية امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود -طيب اهلل ثراه -إلى العهد الزاهر
عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
أيده اهلل -مثاالً يحتذى به؛ ألنها تهدف إلى غرس العقيدةاإلسالمية القائمة على الوسطية واالعتدال وتربية النشء

على تعاليم اإلســام وقيمه وآداب ــه ،األمــر الــذي كــان له
عظيم األثر سواء على املستوى اخلارجي أو الداخلي.

شراكة مثمرة

تقوم فكرة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال كونه
مركزاً بحثياً بجامعة امللك عبدالعزيز ،على الشراكة بني
املؤسسة األكادميية وبني شخصية أو بني جهة ما خارجها،
لدعم وتطوير مجال علمي متخصص ،بحيث تقدم هذه
الشخصية أو اجلهة التمويل الالزم لذلك ،يف حني تتولى
املؤسسة األكادميية تهيئة البيئة البحثية الالزمة لنجاح
الكرسي ،إلى جانب اإلشراف على تنفيذ الكرسي ملهامه
وحتقيق أهدافه.
ويعتبر مركز األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال
السعودي ،أحد أهم منظومات البحث العلمي.
ويأتي من ضمن أهم محاور الدراسات واألبحاث العلمية
للمركز ،احملــور السياسي ويبحث يف القيادة السعودية
ودورها يف منهج االعتدال والعالقة بني النظام األساسي
للحكم يف السعودية ومنهج االعــتــدال وحتليل مواقف
اململكة سياسياً يف الــداخــل واخلـ ــارج يف ضــوء منهج
االعتدال السعودي ..واحملور االقتصادي ،واحملور الثقايف
وأثره يف حركة الفكر الثقايف يف السعودية ،واالعتدال يف
لغة اخلطاب اإلعالمي ،إضافة إلى أثر منهج االعتدال
السعودي على اآلداب والفنون.
ويتبنى مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال منهجاً علمياً
لتأصيل منهج االعتدال السعودي ،ومنطلقاً مهماً لتأصيل
منهج االعــتــدال السعودي يف مجاالت شتى (اقتصادياً
وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وتاريخياً) ،بشكل محوري
ومهم وفاعل يف نشر ثقافة االعتدال بني أطياف املجتمع
الــســعــودي ،ونشر قيم التسامح وتعزيز روح املواطنة،
وانحسار التيارات التي تدعو إلى التطرف والغلو والتغريب،
وتنمية شعور املواطنة وزيادة قوة االنتماء الوطني ،إضافة
إلى تعزيز وإيضاح الصورة احلقيقية والواقعية عن اململكة

العربية السعودية ،وتشريعاتها ونظمها داخلياً وخارجياً،
يف ضوء سياسة االعتدال التي تنتهجها البالد.
ويهدف املركز إلى إجناز عدد من املخرجات هي موسوعة
شاملة حول منهج االعتدال السعودي مبنية على أسس
علمية ،و دراسات علمية قيمة ورصينة حول منهج االعتدال
السعودي يف مختلف محاوره؛ لتصبح مرجعاً علمياً موثقاً
للتطبيق العملي والتخطيط املستقبلي ،ووضع برنامجاً
ثقايف توعوي مستمر لتأصيل ثقافة االعتدال السعودي
يف املجتمع ،ومنهج دراسي لبرامج التعليم العام والعالي
لتأصيل ثقافة االعــتــدال الــســعــودي ،ومنهج لألنشطة
الالصفية يف برامج التعليم العام والعالي لتأصيل ثقافة
االعتدال السعودي.

اعتدال أسري

أثمرت شراكة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال مع
جامعة امللك عبدالعزيز يف جناح العديد من املبادرات
وال ــرؤى ،والتي كــان أبرزها مــبــادرات تخص املؤسسات
التعليمية ومناهجها بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة،
كونهم مسؤولني عن حتصني األبناء من التحديات الفكرية
والثقافية والتقنية واألمنية والوصول بهم إلى بر األمان يف
ظل الصراعات املتالطمة التي يعيشها العالم اليوم.
ويوصف تفعيل دور األســرة بأنه منــوذج مهم يف تشكيل
أبعاد منهج االعتدال السعودي كمنهج حياتي لألبناء ،ويف
بناء الشخصية السوية املتزنة أمر ضروري ومهم ،وعدم
االنسياق مع الفكر املنحرف الذي يدمر البالد والعباد،
ومواجهة الغلو واالنــحــراف والتعصب والــغــزو الفكري
واملمارسات املخالفة لالتزان والوسطية والقيم املزيفة
وذلك بتفعيل دور األسرة واملفاهيم االجتماعية الصحيحة
يف تشكيل أبعاد منهج االعتدال السعودي كمنهج حياتي
لألبناء ،ويف بناء الشخصية املتزنة السوية الصاحلة
بتفكيرها واتزانها ووسطيتها.
ويعتمد االعــتــدال األس ــري على منهجني األول :املنهج
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مواجهة إرهاب
التواصل االجتماعي

د .شارع بن مزيد البقمي
رئيس التحرير

التاريخي يف العقد األول للدولة اإلسالمية ،واستخالص األسس والقيم التي يقوم عليها بناء الشخصية
املعتدلة واملتزنة ،والثاني :املنهج الوصفي حول دور األسرة واملفاهيم االجتماعية الصحيحة يف تشكيل أبعاد
منهج االعتدال السعودي كمنهج حياتي لألبناء.
ومن خالل هذين النهجني يتضح أن السياسة احلكيمة التي انتهجتها اململكة العربية السعودية تشكل خطوة
إيجابية وأساسية يف تعليم األجيال منهج االعتدال ،كما أنها ساعدت على توفير القدوة لألسرة السعودية
األمر الذي ساعد على متاسكها واختفاء العنف داخلها وإشاعة الود والعطف بني أفرادها ،مما كان له
أبلغ األثر على األسرة السعودية ،إذ ساعد على قيامها برسالتها اإلنسانية التربوية على الوجه املطلوب من
تأسيس لثقافة االعتدال ،وتقبل الرأي والرأي اآلخر ،وعدم نبذ املختلف معهم ،مما أدى إلى النفع الصحيح
واخلير الكثير على كافة أفراد املجتمع وشرائحه ،وانتشار األمن يف ربوعه .باإلضافة إلى أهمية تواجد
الوالدين يف األسرة على أن يكون هذا التواجد مقروناً بأداء أدوارهما على خير وجه ،وهذا يتطلب مجموعة
من القواعد التي حتكم تصرفاتهما ،وتنشأ هذه القواعد من القيم التي حتملها من أجيالها السابقة ،التي
قد تنبع من الدين أو من ثقافة املجتمع ،ويف االرتباطات والعالقات ،كما يحث على التوازن واالتزان يف جميع
أنشطة اإلنسان يف احلياة.
وتع ّد األسرة مسؤولة عن نشأة أطفالها نشأة سليمة متسمة باالتزان ،والبعد عن االنحراف ،فهي تستطيع
أن تسهم يف بث التفكير السليم ومحاربة التفكير املنحرف من خالل اتباعها للعديد من األساليب السوية
واإليجابية فى تنشئة أفرادها ،وابتعادها عن املفاهيم االجتماعية اخلاطئة .كما أن الشخصية املعتدلة
واملتزنة هي املبنية على األسس واملبادئ التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية السمحة بتربيتها على حب
اخلير والسعي له والعمل به ،وكره الشر واجتنابه ،واكتساب األخالق الفاضلة احملمودة ،والبعد عن األفعال
املذمومة والغلو والتطرف والتعصب.

إﺛﺮاء..
ﻣﺒﺎدرة ﺗُ ﻌﻨﻰ ﺑﺈﺛﺮاء اﻟﻤﺤﺘﻮى

ﺳﻴﻦ..

ﻧﺒﺾ..
ﻣﺒﺎدرة ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى

وفــرت وسائل التكنولوجيا احلديثة وخاصة شبكات التواصل
االجتماعي آفــاقـاً غير مسبوقة نحو توفير طــرق سهلة لنقل
األفكار واملعلومات ،حتى أصبحت هذه املنصات وسيلة حيوية
للغزو الثقايف املؤثر يف عقول الشباب مقارن ًة بوسائل اإلعالم
التقليدي ..وهــذا األمــر حتم على مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال إطالق مشروع ريادي يواجه هذا الغزو الفكري.
أصبح العالم يهتم بكيفية تعزيز األمن الفكري ،بعد أن أصبحت
مواقع التواصل االجتماعي هاجساً مخيفاً لكافة املجتمعات
والشعوب ،كونها املنصة األسهل لنشر جميع األفكار ..فعدم وعي
املجتمع باألفكار الدخيلة قد يساهم يف انتشارها.
وتأتي مبادرة احملتوى االعالمي وما يندرج حتتها من أفرع مثل
التواصل االجتماعي (فيسبوك وتويتر وواتس آب )..إحدى ركائز
مبادرات مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال ،كونها أكثر القنوات
تداوالً واستخداماً بني الشباب ،ملواجهة الهجمات املنظمة جتاه
عقول أبنائنا.
تبرز أهمية هذه املبادرة كونها حتلل وتفند األكاذيب وما يروج إليه
أصحاب الفكر الضال من أفكار مغلوطة ،حيث تصحح املفاهيم
وتــرصــد السلبيات أوالً ب ــأول ..وحتصني شبابنا مــن األفكار
الهدامة الدخيلة على مجتمعنا.
من املهم اتخاذ تدابير بني مؤسسات احلكومة واملجتمع حلماية
أبنائنا من الشوائب الفكرية ،والتي قد تكون سبباً يف انتشار
التطرف والغلو الديني والقناعات اخلاطئة يف الفكر ،خاص ًة وأن
الدراسات أثبتت أن نشر معلومات خاطئة بشكل متواصل يف
وسائل اإلعالم تصبح من املسلّمات بني أفراد املجتمع ،ويصعب
تغيير أو استبدال هذا املفهوم فكرياً وتضيع املعلومة الصحيحة
بني املجتمع ،كما ال يفوتني إال أن اشكر القائمني على مركز
األمير خالد الفيصل لالعتدال على جهودهم املبذولة يف هذا
الصدد.
ولعل من املناسبات السعيدة لنا أن يأتي االحتفال بتكرمي الفائزين
بجائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال متزامنا مع إطالق
التطوير اجلديد لنشرة أخبار اجلامعة يف تبيوبيها واخراجها
اجلديد.

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﻫﻮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻤﻲ وﻓﻜﺮي

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ

وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻋﺘﺪال

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ

وﻋﻲ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه ﻣﺎﻳﺪور ﻓﻲ

اﻟﺘﺘﺒﻌﻲ ﻻﺗﺠﺎﻫﺎت وآراء

اﻻﻋﺘﺪال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف

ﺗﺤﺮﻳﺾ وﺗﺄﻟﻴﺐ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺷﺮخ

ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال

رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

أﺷﻜﺎﻟﻪ

واﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺚ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻣﻨﺘﺪى
اﻻﻋﺘﺪال..
ﺳﻨﻮي ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻋﺘﺪال
ﻟﻺﺳﻬﺎم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات

وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف
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حوار العدد

معالي مدير الجامعة في حوار العدد:

•سنطلق العديد من المبادرات للمساهمة في حل القضايا االجتماعية
•نعمل على صياغة العديد من المبادرات ضد الفكر المتطرف

أكد معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن عبيد اليوبي أن جامعة امللك عبد العزيز تخطط
لتنفيذ العديد من املبادرات الوطنية التي ستساهم يف
حل القضايا االجتماعية ووضع استراتيجيات العمل يف
املرحلة القادمة للعديد من املؤسسات التعليمية
وأشار معاليه يف حوار مع أخبار اجلامعة إلى أن جامعة
امللك عبدالعزيز تعمل حاليا على عــدد مــن املــبــادرات
والبرامج والفعاليات ،منها مشروع «كيف نكون قــدوة»
ضمن ملتقى مكة الثقايف التي تستمر خالل العام اجلاري
ومتثل مبادرة احلي القدوة ،الذي يركز على حي اجلامعة
املــجــاور جلامعة امللك عبدالعزيز ،ومــبــادرة قــدوة 360
(صناعة اإلنسان) ،التي تهدف إلى بناء قيادات مستقبلية
ذات هوية متزنة متوافقة ومتكاملة ومتناسقة وظائفها
الشخصية واملجتمعية،إضافة إلى متكني الشباب ملعاجلة
القضايا املهمة وتدعيم شعورهم باالنتماء وصياغة رؤيتهم
حول التغيير االجتماعي يف عمليات التنمية.
وبني معاليه أن اجلامعة تساهم يف العديد من صياغة
استراتيجيات التعليم منها مشروع لكليات ومعاهد السياحة
يف اململكة وغيرها من املــبــادرات الوطنية واالجتماعية
والتعليمية.

• ب ــداي ــة ك ـيــف ت ـق ــرأ وج ـ ــود م ــرك ــز األمـ ـي ــر خــالــد
الفيصل لالعتدال؟ ودوره يف نشر ثقافة االعتدال
بني فئات املجتمع؟

املركز يع ّد امتداداً لكرسي األمير خالد الفيصل لالعتدال،
والذي قدم عددا من األبحاث العلمية والدورات التدريبية
وال ــن ــدوات يف مــجــال االع ــت ــدال والــوســطــيــة عــلــى مــدى
السنوات املاضية ،كما أن حتول الكرسي إلى مركز يف
1437/11/7ه ـ ـــ ،عــزز من دور املركز البحثي يف رصد
وتشخيص املشكالت ذات العالقة بالفكر الضال ووضع
احللول العلمية والعملية ملواجهته ،واإلسهام يف بناء أرضية
صاحلة لزرع الوسطية واالعتدال بني الشباب.
ودور املركز ووجوده مهم جداً يف مواجهة التطرف ،وحتقيق
رؤيــة األمير خالد الفيصل يف تأصيل منهج االعتدال
السعودي ونشر ثقافته ،وهو املنهج الذي تأسس عليه كيان
الدولة السعودية ،خاصة يف ظل ما تشهده املنطقة من
تطورات مقلقة تتطلب دراسات وأبحاثا وأفكارا من شأنها
مواجهة الفكر الضال والقضاء على الفوضى والتخريب،
كما يرتكز عمل املركز على تعزيز ثقافة االعتدال والتصدي
بكل الوسائل واألساليب للفكر التخريبي ،من خالل تكثيف
األنشطة واألبحاث العلمية والدراسات األكادميية لتأصيل
االعتدال ومكافحة التطرف.

• ه ــل تـ ــرى أن امل ــرك ــز س ــاه ــم يف ج ـعــل اإلن ـس ــان
السعودي أمنوذجا يف القدوة احلسنة والوسطية؟

بالطبع ،خاص ًة وأن املركز سخر وسائل التقنية احلديثة
لنشر األفكار والرؤى التي تصدر عن مركز األمير خالد
الفيصل لالعتدال ،وأهمية توجيه البرامج واألنشطة لفئة
الشباب من اجلنسني وتأصيل منهج االعتدال وإثبات أن
الدين اإلسالمي صالح لكل زمان ومكان ،وأنه دين وسطية
واعتدال ال دين إرهاب وال عبث وال استبداد.
كما أن املركز ارســل رسائل مكثفة يف وسائل التواصل
االجتماعي تعالج قضايا محددة ،وانتج مــواداً إعالمية
عال وحلقات تلفزيونية بأسلوب رصني،
هادفة ذات تأثير ٍ
وتنظيم «مسابقة ابتكر» والتي تهدف إلى إيجاد حلول
تطبيقية لقضايا التطرف ،وإقامة «لقاء االعتدال» عبر

سلسلة من اللقاءات بني قــادة فكر االعــتــدال والشباب
والفتيات ،كذلك تصميم تطبيقات ذكية هادفة ،وتبني
مشروع «قدوة يف االعتدال» ،واستغالل الفعاليات املتنوعة
يف املناسبات الوطنية والدينية لنشر ثقافة االعتدال بني
الشباب السعودي وإقامة ورشة عمل «مبادرات االعتدال
يف وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي» ،وإجــــراء دراســـات
الستطالع الرأي واستشراف املستقبل إلى جانب إقامة
منتدى تفاعلي يف االعتدال موجه للشباب.

دور المركــز مهــم جــدًا فــي
مواجهــة التطــرف ،وتحقيــق
رؤيــة األميــر خالــد الفيصــل
فــي تأصيــل منهــج االعتــدال
الســعودي
• ومــاذا عن تواجد مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال يف مخاطبة العالم اخلارجي؟

هناك حرص شديد من جانب القائمني على مركز األمير
خالد الفيصل للتواصل مع العالم اخلارجي ومخاطبة
اإلعالم الغربي مبا يحتويه اإلسالم من وسطية وتسامح
وتعامل مع اآلخر بكل محبة ومودة ،وخالل الفترة املاضية
عمل املركز على تنفيذ مشاركات موجهة لوسائل اإلعالم
بثالث لغات (إسباني ،إجنليزي ،فرنسي) ،بجانب عقد
لقاءات يف محافل دولية ،ونشر مقاالت دورية يف صحف
عاملية (مختارة) ،وإنــشــاء «مرصد االعــتــدال» ويتضمن
قاعدة بيانات بالتعاون مع اجلامعات العاملية ..والهدف من
التواصل مع اإلعالم اخلارجي هو رفع وعي املجتمع جتاه
األفكار الضارة بكيانه واستقراره ،كاإلرهاب والتطرف
والغلو بكافة أشكاله ،وتعزيز قيم االعتدال وروح االنتماء
الوطني لدى أفراد املجتمع ،بجانب إبراز الصورة احلقيقية
للمملكة يف مجال االعتدال باخلارج.

• هل تكشف لنا عن توجهات وأهداف املركز خالل
املرحلة املقبلة؟

هناك مشروع ضخم يتم اإلعداد له حالياً وسوف ينطلق
بداية العام املقبل  -بإذن اهلل -ويسمى «دبلوم االعتدال»
من خالل جامعة امللك عبدالعزيز ،وهو مؤهل يتم منحه
بعد دراس ــة عــام كــامــل ،ويــجــري إع ــداد م ــواده النظرية
والعلمية ليتناسب مع التوجه الذي نعمل عليه ،وسيكون
متاحا للمعلمني واملعلمات ورجال األمن واألئمة وكل من
ً
له تعامل مع قطاعات الشباب ،ثم جلميع أفراد املجتمع،
وسنمنح مقاعد دراسية لبعض الدول التي ترغب يف ذلك.
ويسعى املركز وفقاً لهذا املشروع أن يكون له أثر حقيقي
يف ظل كل املتغيرات التي يشهدها العالم ومحاولة الكثير
من اجلهات من اجلماعات والتنظيمات وحتى الدول يف
استهداف أفــراد مجتمعنا ،بالتعاون مع عدة جهات يف
مقدمتها وزارة التعليم واجلامعات والعديد من اجلهات
لتنفيذ مبادرات قابلة للتنفيذ تؤثر بشكل إيجابي على أبناء
املجتمع مبختلف فئاته.

ً
وخاصة
• برأيك كيف يتم استثمار شباب الوطن
الـفــائــزيــن يف جــوائــز االعـ ـت ــدال لـنـشــر الوسطية
واالعتدال؟

هناك تفاعل كبير بني مختلف شرائح املجتمع وليس الفائزين
فقط يف جوائز االعتدال ،لنشر الوسطية واالعتدال يف
كافة األمور الدينية واالجتماعية واالقتصادية ،..والشباب
يقدم بــا استثناء جــهــوداً كبيرة لنشر الفكر الوسطي
املعتدل وحتصني األسرة والشباب ،وإذا استطعنا جمي ًعا
واع معتدل ومحصن بفكره ومعرفته وتربيته،
خلق جيل ٍ
فإننا سنقطع الطريق على كل أشكال التطرف ومحاوالت
استغالل أبنائنا وتوجيههم إلى األفكار املنحرفة.

• منذ حتويل كرسي األمير خالد الفيصل إلى
مركز ،كيف تقيم أداء املركز خالل الفترة املاضية؟

منذ أن بدأ املركز ككرسي علمي يف جامعة امللك عبدالعزيز
بتوجيه من األمير خالد الفيصل لتقدمي الدراسات العلمية
واألبحاث املتعمقة ،كانت هناك حاجة ماسة وملحة بسبب
املتغيرات العاملية وظروف املنطقة إلى توسيع نطاق عمل
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ﻣﺤﻄﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺧﻤﺲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ

1
2
3
4
5

ﻋﺎم

1387

ﻫـ

ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -
ﻋﺎم

1394

ﻫـ

ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫﻠﻴﺔ إﻟﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
– رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -

الكرسي للتوعية بخطر التطرف والفكر الشاذ ،وبالتالي
كانت هناك رؤية من جانب األمير خالد الفيصل بتحويل
الكرسي إلى مركز علمي لألبحاث يستطيع أن ينفذ أفكاره
ومبادراته وأبحاثه بشكل أشمل وأعمق وبتأثير كبير.

• كيف يتم التنسيق والتكامل مع مركز االعتدال
العاملي بالرياض ملواجهة التطرف؟

أعتقد أن وجود مركز االعتدال العاملي بالرياض أضاف
قوة ودعماً كبيراً ملركز األمير خالد الفيصل لالعتدال،
ووجود املركزين منح أهمية كبيرة للمملكة يف نشر ثقافة
التسامح والوسطية واالعتدال سواء على النطاق احمللي أو
اإلقليمي أو العاملي ،وهدفنا يف مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال أن نرسخ الفكر املعتدل بني الشباب السعودي
من خــال إطــاق مــبــادرات بالتعاون مع جهات متعددة
لتعزيز الفكر الوسطي وقطع الطريق على جميع األفكار
املنحرفة اإلرهابية.

• هــل تكشف لنا عــن خطط املــركــز يف التصدي
للفكر املتطرف من خــال التكنولوجيا ووسائل
التقنية احلديثة؟

الشك أن التكنولوجيا احلديثة ساهمت يف نشر الكثير
من األفكار بني الشباب حول العالم ،فهناك أفكار جيدة
وأخرى سيئة ،والعالم االفتراضي بيئة خصبة لنشر جميع
األفكار بسهولة لدى الشباب ،سواء على املستوى املقروء
أو املسموع أو الوسائط املتعددة ،ولذلك كان مركز األمير
خالد الفيصل على أهبة االستعداد يف ظل هذا التوسع
التقني واإللكتروني جلميع شرائح املجتمع ،وهناك برامج
لنشر االعــتــدال من خــال وسائل التواصل االجتماعي
ملعاجلة قضايا التطرف واإلرهاب ،وهناك أفالم وثائقية
وتــوعــويــة ،ونحن نستخدم كــل وســائــل التقنية احلديثة
واإلعالم اجلديد لتعزيز الفكر املعتدل.

• مــا هــي الــدوافــع وراء م ـبــادرات املــركــز يف مطار
املؤسس ويف عقد شراكة مع معهد «اإلجنليزية»
بجامعة املؤسس؟

خالل الفترة املاضية وحتديداً يف موسم احلج أقام مركز
األمير خالد الفيصل لالعتدال يف إطــار جهوده لتوديع
حجاج بيت اهلل احل ــرام ،معرضاً بصاالت مطار امللك

متاحا
دبلوم االعتدال سيكون ً
للمعلمين والمعلمات ورجال
األمن واألئمة
عبدالعزيز الدولي بجدة عبر منفذ مغادرة احلجاج إلى
بلدانهم من خالل توزيع برشورات حتوي معلومات عن
االعتدال؛ لتعريف احلجاج بأهميته وتعريفهم أيضاً بجهود
السعودية يف تعزيز منهج االعتدال والوسطية ومكافحة
الفكر املتطرف.
واستطاع هذا املعرض بفضل اهلل أن ينقل حقيقة املنهج
السعودي املعتدل والوسطي ،والذي ملسه احلجاج من خالل
وجودهم يف األراضي السعودية ،كما أبرز دور اململكة يف
مكافحة التطرف ،ونقل هذا الفكر واملشهد إلى بلدانهم
وحول الشراكة مع معهد اللغة اإلجنليزية بجامعة املؤسس،
فــإن االتفاقية تهدف إلــى بناء شراكة من خــال تقدمي
خــدمــات الترجمة والــرصــد والتحليل اللغوي ملكافحة
التط ّرف واملساهمة يف إعداد التقارير الدورية اخلاصة
خصوصا
بذلك ،وبعون اهلل سيكون هناك تقدم كبير للمركز
ً
فيما يتعلق بقراءة وحتليل ونقد اخلطاب املتطرف وأدواته
وحتقيق أهدافه السامية كجزء من مسؤولية اجلامعة جتاه
املجتمع.

• قطعت جامعة امللك عبدالعزيز أربعة عقود من
الــزمــان  ..كيف تنظرون إلــى الرسالة واأله ــداف
التي قدمتها خالل هذه املسيرة ؟

أصبحت جامعة امللك العزيز من أبرز مؤسسات التعليم
العالي على املستوى احمللي واإلقليمي حيث تقدم برامج
تعليمية إلعداد اخلريجني ملمارسة املهن املختلفة تتماشى
مع املتطلبات التعليمية املتجددة للمجتمع وذلك يف إطار
مسؤوليتها املجتمعية املتمثلة يف تطوير املعرفة والبحث
واالبتكار وريادة األعمال وفق رؤيتها أن تكون جامعة متميزة
عاملياً باستدامة وشراكة مجتمعية على أن حتقق هدفاً
بعيداً لها يف عام 1440هـ وهو  :أن تكون جامعة رائدة من
حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس املستوى العلمي
واملــهــاري لطالب اجلامعة والتميز يف البرامج البحثية

ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﺑﻤﻜﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻮك
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎزان
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

والتنموية واإلسهامات الثقافية وثقة املجتمع واملؤسسات
اخلارجية مبخرجاتها إضافة لالستثمار األمثل ملواردها
وإمكاناتها .

• مبـ ـ ــاذا ت ـن ـف ــرد ج ــام ـع ــة «املـ ــؤسـ ــس» ع ــن بـعــض
جامعات اململكة ؟

شهدت جامعة «املؤسس» خالل مسيرتها تطوراً ومنواً
مضطرداً كماً وكيفاً حتى أصبحت من أبــرز جامعات
اململكة من حيث عدد الطالب والطالبات وتشعب وتعدد
التخصصات النظرية والعلمية وتكاملها وانفرادها ببعض
الكليات والتخصصات عن بقية جامعات اململكة مثل
 :علوم البحار  ،واألرص ــاد وعلوم األرض  ،والهندسة
النووية  ،والطيران والتعدين ،والهندسة الطبية  ،كما
تعد اجلامعة رائدة يف تعليم الفتاة السعودية تعليماً عالياً
فقد مت افتتاح قسم الطالبات يف نفس العام الذي افتتح
فيه قسم الطالب .

• هل لك أن ترصد أبرز ما حتقق جلامعة امللك
عبدالعزيز من إجنازات أكادميية ؟

إن ما حتقق يف اجلامعة من إجنازات على جميع األصعدة
أكادميياً وبحثياً وخدمات وأنشطة طالبية لم تكن لتتحقق
لــوال توفيق اهلل سبحانه وتعالى ثم برعاية كرمية من
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،وسمو ولي عهده األمــن -حفظهما اهلل -وذلك
ضمن استراتيجية واضحة وحتقيقاً ألهداف عليا وضعتها
الدولة لتنمية املكان ولبناء اإلنسان والوصول به للعالم
األول .

• انفردت جامعة امللك عبدالعزيز عن اجلامعات
السعودية بخدمة التواصل والرد املرئي  ..ما هي
آلية عمل هذه التقنية احلديثة ؟

تعمل خدمة التواصل وال ــرد املــرئــي على استفسارات
املتقدمني للقبول للعام اجلامعي حتت مظلة عمادة القبول
والتسجيل من خــال بوابة القبول «عــزز» إضافة إلى
الــرد على االستفسارات اإللكترونية للمتقدمني للقبول
باجلامعة امللك عبدالعزيز وذلك بهدف السعى لالستفادة
من التطور السريع يف تقنية املعلومات ووسائل االتصال
والتواصل خلدمة العملية التعليمية وتسهيل إجــراءات
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املتقدمني للقبول يف اجلامعة .
ً
ً
وأحــدث التواصل اإللكتروني حتــوال كبيرا يف مجاالت
احلياة كافة ،إذ أتاحت التقنية احلديثة تقليص الفترة
الزمنية لنقل املعلومات والتواصل عن بعد مع مختلف
الشرائح ،حيث متكنت اجلامعة من تطوير املزيد من
خدماتها خلدمة العملية التعليمية والــطــاب وأولــيــاء
أمورهم وأعضاء هيئة التدريس ،إذ أهلت كادرها لتقدمي
اخلدمة على الوجه األكمل ،وتزويد املتقدمني باملعلومات
التي يحتاجونها وبشكل ســريــع ،وبــجــودة تضمن متيز
اخلدمة وتنعكس على رضا املستفيدين منها.

• وكـ ـي ــف م ـض ــت اجل ــامـ ـع ــة يف رك ـ ــب احل ـكــومــة
اإللكترونية ؟
عــززت جامعة امللك عبدالعزيز باعتبارها حتتل مكانة
متميزة بني مؤسسات التعليم العالي يف اململكة مفهوم بيئة
احلكومة اإللكترونية عبر منظومة من اخلدمات األكادميية
اإللكترونية لتكون يف مقدمة اجلامعات السعودية  ،التي
تتابع تطوير برامج القبول والتسجيل ومواكبة العصر

املتسارع علمياً وإلكترونياً مبا يسهم يف حتسني آلية العمل،
وتبسيط اإلجراءات أمام الطالب والطالبات.

كافة عن اجلامعة لطالب املرحلة الثانوية وهم على مقاعد
الدراسة ،ليكونوا على معرفة تامة باجلامعة قبل االلتحاق
ببرامجها وبيان تعدد فرص القبول للطالب والطالبات ،
وذلك عن طريق السنة التحضيرية أو عن طريق القبول
املباشر يف الكليات ببعض فروع اجلامعة  ،حيث يتنافس
جميع املتقدمني على املقاعد املــقــررة بحسب الدرجة
املوزونة مفاضلة يف ما بينهم .
ويتاح للطالب أو الطالبة فرصة اختيار الكليات وفق
رغباته يف اإلنترنت من خالل نظام «أوديس بلس» والذي
يكون غالباً يف الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية
وعليه مراجعة تقومي العمادة ملعرفة زمــن فتح تسجيل
الرغبات.

• كيف تعدون أداء عمادة القبول والتسجيل ..
بحكم أنها البوابة الرئيسية لاللتحاق باجلامعة؟

• وماذا عن «برنامج طور» الذي دشنته اجلامعة
حديث ًا ؟

هناك تفاعل كبير بين مختلف
شرائح المجتمع لنشر الوسطية
في كافة األمور الدينية

إن عمادة القبول والتسجيل وهي البوابة الرئيسة التي
يلتحق من خاللها الطالب باجلامعة  ..تبدأ رحلة الطالب
األكادميية منها وحتمل على عاتقها مهمة توفير املعلومات

يهدف «برنامج طور» خلدمة منسوبي اجلامعة من اإلداريني
والفنيني يف البرامج التدريبية واالبتعاث وتطويرهم يف
اجلوانب اإلدارية والفنية ملواصلة دراستهم العليا وتدريبهم

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻷﻓﻀﻞ  200ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻋﺎﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ,
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﺧﺮ ًﺍ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻤﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﺘﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﺘﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟـ 25
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  151ﻭ .200ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺸﻤﻞ  200ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  50ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ  ،150ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ:

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 1ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ  -ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟـ 25
 2ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  -ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  101ﻭ150
 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ  -ﻗﻄﺮ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ  101ﻭ150
 4ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  -ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 101ﻭ150
 5ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ  -ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ  151ﻭ
200

 6ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ  -ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻴﻦ  151ﻭ200
 7ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ  -ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ  151ﻭ200
 8ﺳﻮﻫﺎﺝ  -ﻣﺼﺮ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ  151ﻭ200
 9ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ  -ﻣﺼﺮ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ
 151ﻭ200
 10ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ  -ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﺎﻥ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻴﻦ  151ﻭ200

أخبار اجلامعة | العدد  ١٠٨٩ربيع األول

ال كام ً
وتأهيلهم تأهي ً
ال يساعد على إجناز أعمالهم والرقي
بهم  ،كما يحق ألي موظف منتسب لهذا الصرح الشامخ
االستفادة منها سوا ًء يف جانب برامج التجسير والدراسات
العليا أو التدريب فهم من وإلى اجلامعة .

• كيف أتت فكرة هذا البرنامج ؟

إصـــدار بــرنــامــج طــور أتــت فكرته متــاشــيـاً مــع اخلطة
االستراتيجية للجامعة والرؤية املستقبلية يف إدخال التقنية
واالستفادة منها حيث إن البرنامج ُيكن املوظفني للتقدم
على جميع البرامج التي تقدمها إدارة التطوير اإلداري
من دراسات عليا وتدريب طويل األجل باإلضافة للدورات

التدريبية التطويرية ودورات معهد اإلدارة العامة .

• وم ــا ه ــي ال ـط ــرق ال ـتــي ات ـخــذمتــوهــا لتحفيز
منسوبي اجلامعة يف املسؤولية االجتماعية؟

تعتبر جائزة مدير اجلامعة للتميز يف خدمة املجتمع يف
طليعة هــذه الطرق التحفيزية والتي تهدف إلــى تكرمي
وتقدير األعمال املجتمعية املقدمة من قطاعات ومنسوبي
اجلامعة للمجتمع وذلك حتقيقاً لرؤية ورسالة اجلامعة يف
حتقيق املسؤولية االجتماعية واإلسهام يف خدمة املجتمع
بشكل مستدام حيث تعد خـدمة املجتمع إحدى السمات
املركزية والرئيسية لغايات وأهـداف اجلامعة األكادميية

9

وهــي مــن أولــى اجلــوائـــــز التي تهتم وتدعــم العمل يف
مـجاالت خدمـــة املجتمع يف اجلامعة وحدثاً مهماً ملا متثله
مـن حتفيـز وتشـجيع خلدمة املجتمع .

• وماهي أقسام هذه اجلائزة ؟

تنقسم اجلائزة إلــى  4فــروع هي  :جائزة أفضل قطاع
«كلية /معهد /مراكز  /كرسي» قدمت خدمات يف خدمة
املجتمع وجائزة أفضل عضو  /عضوة هيئة تدريس قدم
خدمات للمجتمع وجائزة أفضل إداري  /فني إداريــة /
فنية قدم خدمات للمجتمع وجائزة أفضل طالب  /طالبة
قدم خدمات للمجتمع .
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متابعات

الدكتور أيمن باجنيد:

توسيع نطاق جائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال لتصبح عالمية

يحمل مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال مشروعاً ريادياً
يف نشر ثقافة االعتدال ومحاربة اإلرهاب والتطرف ،ورفع
وعي املجتمع جتاه األفكار الضارة ،وتعزيز املعاني والقيم
اإلسالمية.
أخبار اجلامعة التقت الدكتور أمين ناجي باجنيد نائب
مدير مركز االعتدال ،للحديث عن مشروع جائزة األمير
خالد الفيصل لالعتدال حيث أكد أن جائزة مركز األمير
خالد الفيصل لالعتدال تهدف إلى بناء اإلنسان واملكان
ويحمل عنوانها "ال للتطرف ال للتكفير ،ال للتغريب ،نعم
لالعتدال يف الفكر والسياسة واالقتصاد والثقافة إنه
الدين واحلياة إنه اإلسالم واحلضارة إنه منهج االعتدال
السعودي".
ولفت إلــى أن اجلــائــزة يف دورتــهــا األول ــى كانت محلية
ومقتصرة على السعوديني واملقيمني ،وبعون اهلل سيتم
توسيع نطاق عمل اجلائزة لتكون إقليمية وعاملية ،وذلك
بعد أن تلقت أمانة اجلــائــزة طلبات عديدة على موقع
اجلائزة وحسابات التواصل االجتماعي التابعة للمركز
خــال الفترة املاضية بــضــرورة توسيع نطاقها بعد أن
حققت زيــارات موقع اجلائزة أرقــام قياسية من مختلف
دول العالم ،وكان النصيب األكبر من الزيارات للمملكة
العربية السعودية حيث بلغت نسبة الزيارات من السعودية
 % 55تلتها الواليات املتحدة بنسبة .% 24
وحــول أكثر املــدن التي زارت املوقع اإللكتروني ،أوضح
نائب مدير مركز االعــتــدال ،أن مدينة جــدة قد حازت
على املركز األول بنسبة الــزيــارات للموقع اإللكتروني،
تلتها مدينة الرياض ،ثم الدمام ،ومكة املكرمة ،ثم مدن
نيويورك ولــوس أجنلوس وشيكاغو وملبورن ودبلن على
التوالي ،مؤكداً أن حسابات املركز على مواقع التواصل
االجتماعي فاعلة وحتظى بتفاعل كبير حيث بلغت عدد
التغريدات  990تغريدة تضمنت رسائل توعوية باللغتني
العربية واإلجنليزية استخدمت فيها الوسائط املختلفة
كاإلنفوجرافيك والفيديوهات والرسوم الكاريكوتورية.
وأض ــاف الدكتور باجنيد ،أن أمــانــة اجلــائــزة قــد تلقت
مشاركات يف جميع فروع اجلائزة ،عملت جلان التحكيم
على فرز املشاركات إلكترونياً عبر موقع اجلائزة ،ومن ثم
حتكيمها على مرحلتني انتهت بجلسة مــداوالت مطولة،
خــرجــت بعدها بترشيح أســمــاء الفائزين يف مجاالت
اجلــائــزة وه ــي :أوالً :احملــتــوى اإلعــامــي ويــضــم أفــرع
"األفــام القصيرة ،الرسوم املتحركة ،والفنون الرقمية،
والتصوير الفوتوغرايف" ،ثانياً :احملتوى املعريف ويضم
أفــرع "الــدراســات اإلحصائية الكمية والترجمة" ،ثالثاً:

الشراكة املجتمعية ويضم هذا احملتوى من اجلائزة أفرع
"مبادرات فردية إبداعية ومبادرات مؤسساتية إبداعية،
وأكد أن جلان التحكيم أوصت بحجب اجلائزة يف فرعي
التصوير الفوتوغرايف والفنون الرقمية وذلك لعدم حتقيق
املشاركات للمعايير املطلوبة يف اجلائزة.
وتــطــرق الــدكــتــور باجنيد إلــى أن أهــم املــبــادرات التي
أطلقها املركز تتمثل يف :مبادرة أسرة آمنة من التطرف،
ومبادرة نبض ،ومبادرة سني ،ومبادرة إثراء ،وأيضاً منتدى
االعتدال ،ودبلوم االعتدال.
وأكــد أن مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال شارك
دولياً يف العديد من املؤمترات التي تنبذ اإلرهاب وحتارب
الفكر املتطرف ،ومن أبرز هذه املؤمترات( :املؤمتر الدولي
لإلرهاب والعنف السياسي) يف اسطنبول بتركيا ،واملؤمتر
الدولي السادس حول "الصراعات واإلرهــاب واملجتمع"،
يف جامعة كادرهاس ،اسطنبول ،تركيا ،وأيضاً املشاركة
كمتحدث رسمي يف امللتقى السنوي للجمعية اليابانية
لدراسات الشرق األوسط من خالل جلسة بعنوان «اململكة
ودورهــا احملــوري يف مكافحة التطرف الفكري» بجامعة
كيوشو اليابانية.
باإلضافة إلى املشاركة يف الندوة األولى ملشروع "قيمك"
بعنوان"دور املؤسسات التعليمية يف نشر وتعزيز القيم
األخالقية" من خــال تعريف املبتعثني برؤية وأهــداف
املركز وجائزة األمير خالد الفيصل.
وعن مشاركة املركز يف املؤمترات احمللية ،أوضح باجنيد،
أن مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال شارك يف عدد من
احملافل واملنتديات أهمها :املشاركة كمتحدث رسمي يف
ندوة احلج الكبرى للحديث عن جهود اململكة يف مكافحة
التطرف ودور املركز التكاملي مع املراكز واجلهات األخرى
يف نشر ثقافة االعتدال ،وأيضاً املشاركة يف املؤمتر الدولي
السابع للتعليم العالي 1438هــ حتت عنوان "اجلامعات
السعودية ورؤية ( :)2030املعرفة وقود املستقبل" من خالل
تقدمي عرض تعريفي ملمثلي اجلامعات عن جائزة األمير
خالد الفيصل لالعتدال.
وأك ــد أن املــركــز نظم عـــدداً مــن الــلــقــاءات واحلــمــات
التوعوية منها :تنظيم "حوار يف االعتدال" لسمو األمير
خالد الفيصل ،مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير
منطقة مكة املكرمة مع منسوبي وطلبة اجلامعة ضمن
سلسلة حوار يف االعتدال ،واملشاركة يف تنظيم محاضرة
"خطر اإلرهاب وأساليب املنظمات اإلرهابية يف استقطاب
الشباب" لصاحب السمو امللكي األمير العميد ركن الدكتور
فيصل بــن محمد بــن ناصر آل ســعــود ،مساعد رئيس

د .أمين ناجي باجنيد
نائب مدير مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال
االستخبارات العامة ،بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية
واللجنة الثقافية العامة بعمادة شــؤون الطالب ،وأيضاً
املشاركة يف معرض كومككون بجدة بقصتني قصيرتني
( )Comicsعن العنصرية وآخر عن اإلرهاب ،ومت طباعة
وتوزيع أكثر من ( )2000نسخة.
وتابع قام املركز بحملة "اختنقنا من التعصب" يف مدينة
امللك عبد اهلل الرياضية بجدة (اجلوهرة) أثناء املباراة
التي جمعت فريقي األهلي والنصر وبحضور قرابة ()60
ألف متفرج ،ومت إنتاج فيديو توعوي مت تداوله عبر مواقع
التواصل االجتماعي وعدد من البرامج املصاحبة لهذه
احلملة.
وحــول االتفاقيات ومــذكــرات التعاون التي وقعها مركز
األمير خالد الفيصل لالعتدال مع الشركاء اآلخرين،
أشار الدكتور باجنيد ،أن املركز قام بتوقيع مذكرة تعاون
يف مجال االعتدال ومكافحة اإلرهاب والتطرف الفكري
مع مركز بحوث دراسات السالم االستراتيجي والشؤون
الدولية بجامعة توكاي اليابانية مبقر اجلامعة باليابان،
وتوقيع شراكة إعالمية مع قناة اقــرأ ،تصبح مبوجبها
الشريك اإلعالمي للمركز ،باإلضافة إلى توقيع مذكرة
تعاون يف مجال االعتدال ومكافحة التطرف الفكري مع
مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية .وختم حديثه
بأن هذا العمل لم يكن لينجح لوال فريق العمل املتميز
الذي يعمل يف املركز حيث تشرف سعادة نائبة مدير املركز
د .فاتن البريكان على عدد من املشروعات واملبادرات
ويشرف زمالئي مدراء الوحدات على املبادرات املرتبطة
باختصاصاتهم فسعادة د .طارق إلياس يف جانب البحث
والتحليل وسعادة د .محمد الزبيدي يف جانب البرامج
والتدريب وسعادة د .فهد السلمي يف اجلانب اإلعالمي
وسعادة د .فيصل الزهراني يف األنشطة املوجهة للطالب.
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تعاون بين مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال ومعهد اللغة اإلنجليزية
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حافز اإلبداع

د فاتن بنت عبداهلل البريكان

نائبة مدير مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

خطى مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال ومعهد
اللغة اإلجنليزية خطوات كبيرة يف مشروع التعاون بني
املركز واملعهد بجامعة امللك عبدالعزيز ،بعد اتفاقية
شراكة وقعت بني اجلانبني برعاية معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،حيث وقع
االتفاقية الدكتور احلسن آل املناخرة مدير مركز األمير
خالد الفيصل لالعتدال والدكتور عبداهلل البارقي عميد
معهد اللغة اإلجنليزية ،االتفاقية التي تهدف إلى بناء
شــراكــة مــن خــال تقدمي خــدمــات الترجمة والرصد
والتحليل اللغوي ملكافحة التط ّرف واملساهمة يف إعداد
التقارير الدورية اخلاصة بذلك.
وثمن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير
اجلامعة ،اجلهود املبذولة يف مركز االعتدال داعياً اهلل
أن تؤتي هذه االتفاقية ثمارها.
ومن جانبه حتدث الدكتور احلسن آل املناخرة مدير
مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال ،أن دور املركز يف
محاربة التطرف وتعزيز قيم االعتدال هو مشروع وطني
بحاجة إلى تضافر جهود املجتمع ومؤسساته وستكون
هناك العديد من االتفاقيات التي تساهم يف حتقيق
األهداف املرسومة.
وعــلــق الــدكــتــور عــبــداهلل الــبــارقــي عميد معهد اللغة
اإلجنليزية عن سعادته بهذا التعاون وذكر أن املعهد لديه
كــوادر متميزة تستطيع أن تقدم الكثير يف هذا املجال

وخصوصا فيما يتعلق بقراءة وحتليل ونقد اخلطاب
ً
املتطرف وأدواتـ ــه .وأض ــاف أن املعهد يتطلع إلــى أن
يساهم مع املركز يف سبيل حتقيق أهدافه السامية كجزء
من مسؤولية اجلامعة جتاه املجتمع.
ويع ّد فرع الترجمة بجوائز مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال مــن أهــم األف ــرع ،والــتــي متثل قيمة علمية
واجتماعية وحضارية من لغة إلــى لغة أخــرى بهدف
إثــراء احملتوى املعريف عن منهج االعــتــدال والوسطية
ومد جسور التواصل الثقايف بني احلضارات وحتقيق
أحد أهــداف اجلائزة ،وتشترط أن تكون الترجمة من
اللغة العربية إلى إحدى اللغات األجنبية (اإلجنليزية،
الفرنسية ،األملانية) ،وأن يتميز العمل املترجم باألصالة،
ومراعاة الدقة يف الترجمة واألمانة يف النقل والتوثيق،
وميكن للمشارك جمع عدد من املقاالت العربية التي
حتقق أحد أهداف اجلائزة وترجمتها إلى إحدى اللغات
املنصوص عليها يف اجلائزة .ويشترط أال تقل مجموع
الكلمات املترجمة عن عشرين ألف كلمة.
ومن املؤمل أن تقدم االتفاقية بني مركز األمير خالد
الفيصل لالعتدال ومعهد اللغة اإلجنليزية إلى طرح
الــعــديــد مــن امل ــب ــادرات واملــشــاريــع الــتــي تــثــري املجال
اإلعالمي واملعريف ونشر الفكر املعتدل الوسط الذي قام
عليه ديننا احلنيف.

انطلقت جائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال من فكر
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز
ورؤيته يف بناء اإلنسان واملكان وحتقيق اإلجنــاز والتميز
واإلبداع فيهما وحظيت مبكانة متميزة من خالل ارتباطها
باسم أمير االعتدال صاحب السمو امللكي األمير خالد
الفيصل بن عبد العزيز ،حيث عملت كحافز مهم لإلبداع
يف مجال االعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله يف
اململكة العربية السعودية والوطن العربي.
أرتأت امانة اجلائزة أن تكون هذه اجلائزة مقصداً ومرجعاً
يف االعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله يتحقق من
خالل حتقيق اهداف هذه اجلائزة والتي من أبرزها:
 .1إبراز الصورة احلقيقية للمملكة العربية السعودية يف
مجال االعتدال من خالل مجاالت اجلائزة.
 .2دعم وإبــراز اجلهود الرائدة واملبدعة التي يقوم بها
األفراد واجلماعات أو الهيئات واملؤسسات والتي تهدف
إلى تعزيز مفهوم االعتدال وتطبيقه.
 .3زيــادة مستوى الوعي املجتمعي يف مجاالت مكافحة
التطرف بكافة أشكاله.
كما أن التنوع يف مجاالت اجلائزة أعطى الفرصة ملعظم
فئات املجتمع للمشاركة عبر محور أو أكثر حيث تطرقت
اجلائزة إلى احملور اإلعالمي عبر األفالم القصيرة واحملتوى
الرقمي .واحملور املعريف عبر الدراسات اإلحصائية الكمية
والترجمة والشراكات املجتمعية عبر املبادرات الفردية
اإلبداعية واملبادرات املؤسساتية اإلبداعية.

 ٣٠٠ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة

واﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﻓﺮع اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺤﻮ  300ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ
وزﻋﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻟﻼﻋﺘﺪال

ﺟﺎﺋﺰة اﻻﻋﺘﺪال
1

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻣﻲ
وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ.

2

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻜﻤﻴﺔ
وﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

3

اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.

200

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة

100

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

50

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ

50

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

100

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ

150

أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ

100

أﻟﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ

150

أﻟﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
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تدعو لالعتدال وتحارب التطرف..
جوائز مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال ..مشاريع ابداعية لمحاصرة الفكر اإلرهابي

حوار ورصد :
رجاء القرني  -روان السلمي  -مها عوض  -رؤيا النفيعي
دعا الفائزون بجائزة مركز األمير خالد الفيصل إلى أهمية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي ،يف عرض إرشــادات وتوجيهات علماء ومفكري الوسطية والتوعية وإنــارة
عقول الشباب ،وحمايتها من التطرف واالنحراف ،ووجوب بيان حقوق والة األمر كالسمع
والطاعة .وأجمع الفائزون يف حوار مع أخبار اجلامعة على أهمية تربية النشء كرجل
األمن ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،وروح االنتماء الوطني ،وضرورة توعية وحتذير الشباب
من مواقع وحسابات املنظمات واألفــراد املتطرفة ،واحلرص على نشر اآليات الكرمية
واألحاديث الشريفة التي تدعو لالعتدال .وشدد الفائزون على أهمية تطبيق تعاليم الدين
االسالمي السمحة من خالل احملاضرات والندوات واملؤمترات العلمية وأوراق العمل
الهادفة لتجفيف الفكر املتطرف وتغذية الفكر املعتدل.

احملتوى اإلعالمي

وشارك املتسابقون يف مسابقة جائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال بأعمال تنويرية
تساهم يف تسليط الضوء على مفهوم االعتدال والوسطية والتسامح يف كافة أفرع اجلائزة،
حيث يسرد فيلم "احلقيقة" ،قصة عصابة دولية غير مسلمة تتمكن من اختطاف عائلة
طبيب نفسي سعودي وتهديده بتجنيد مرضاه
النفسيني من السعوديني لعمليات إرهابية باسم
اإلسالم والسعوديني ،ولكن بحيله منه يتمكن منهم
الطبيب السعودي وينقذ حياة الكثير من األبرياء.
ويحكي فيلم "ممر الهالك" قصة الفتى (إبراهيم)
وحياته التي عانى يف بعض مراحلها من بعض
أشكال وأنواع "عدم االعتدال" أو أشكال "التطرف"
الصغيرة مثل (إهمال الوالد والوالدة والسخرية
وتعنت أستاذ املدرسة برأيه ،والتسلط يف احلوار،
واالستهانة بــقــدرات وآراء اآلخــريــن ،والتعصب
الرياضي ،وغيرها) .والتي تسببت بجراح كبيرة
لم تلتئم فأدت إلى إحداث فراغ مبختلف أنواعه
يف حياة (إبراهيم) فجعلته فريسة سهلة ألرباب
اجلرمية املنظمة ومن ال يخاف اهلل ،فتم تبنيه وسلم روحه للشيطان ووصل لنقطة الالعودة.
واستعرض فريق بالد اخليال خالل أحــداث فيلم إرهــاب التجنيد اإللكتروني "صدع"،
قصة شاب اسمه وليد ،منطوي على ذاته وضعيف دينياً ويعاني من الفراغ يف حياته
ويشعر أن وجوده بال معنى ،مما جعله عرضة سهلة ألحد أساليب اجلماعات الضالة يف
التجنيد اإللكتروني عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ،وصنع عناصر جديدة تنتمي
لهم ،ويف بادئ األمر كان وليد رافضاً مشمئزاً من أهدافهم وخصوصاً تفجير املساجد
وقتل األبرياء ،ولكن اجلماعة املضللة استغلت ضعف دينه ولعبت على وتر أن حياته عدمية
اجلدوى ،ومع الوقت انخرط الشاب وليد يف أفكارهم وطموحاتهم اخلاطئة والشاذه جتاه

املجتمع ،مبساعدة نظارة (ڤي آر) جتسد مفهوم الوالء والبراء وتوضح نظرتهم يف التكفير
(النظارة أرسلت له من قبلهم) ،مع مرور الوقت وتزايد األحداث ومساعدة وليد للجماعة
يف أعمالهم ،أصبح يرى دماء يف كل مكان واجلو أصبح قامت كئيب جداً ،تتوالى األحداث
بطريقة تختلط فيها احلقيقة بالواقع إلى أن تنزع والدته النظارة فيرى كل شيء كما هو
وليس هناك أي أثر للدماء يف املكان ،ويتبني له أن كل ذلك كان بسبب النظارة وبسبب
أفكاره اخلاطئة.
بينما "فيلم القناع" وهو كرتوني صامت يناقش فكرة التطرف من خالل ترميزه بأقنعة منذ
النشأة من خالل تعطيل العقل عن التفكير وما ينتج عنه.

احملتوى املعريف

ويف دراسة بعنوان (املواطنة الرقمية :استراتيجية تعزيز املواطنة واالعتدال باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي ملواجهة التحديات والتطرف والتكفير يف دول مجلس التعاون
اخلليجي) ركزت على كيفية وضع استراتيجية لتعزيز وتنمية قيم املواطنة الرقمية اإليجابية
لدى مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،وتناولت
الــدراســة أهــم الــتــحــديــات املــعــاصــرة والــعــوامــل
االجتماعية ،والنفسية ،والثقافية ،والدينية،
واالقتصادية ،والسياسية املؤثرة يف مفهوم املواطنة
بشكل عام واملواطنة الرقمية اإللكترونية بشكل
خاص.
وللتعرف على مستوى قيم املــواطــنــة الرقمية
اإللكترونية لــدى مواطني دول مجلس التعاون
اخلليجي من خالل وسائل التواصل االجتماعي،
مت جمع ( 4ماليني تغريدة) كعينة استبيانية من
تــغــريــدات املستخدمني ومت اســتــخــدام تقنيات
وأدوات بحثية مطورة لتحليل هذه البيانات ،ولقد
أسفر إطار العمل عن عدد من النتائج التي توضح
الوضع احلالي ملدى مواطنة األفراد ،وكيفية سد
اخللل للحصول على مستوى مواطنة رقمية أعلى ،ومت استخدام تقنيات وأدوات بحثية
مطورة لتحليل هذه البيانات ومن ثم استخدام أساليب إحصائية متعددة لتقومي النتائج.
بينما الدراسة التي جاءت بعنوان (شبكات التواصل االجتماعي بني التطرف واالعتدال)
فإنها ركزت على دور شبكات التواصل االجتماعي بني التطرف واالعتدال ،وتكونت عينة
الدراسة من  302فرداً ،وتوصلت الدراسة إلى أن شبكات التواصل االجتماعي تسهم يف
ممارسة األفعال املخالفة للشريعة ،ونشر الصور وامللفات الصوتية والفيديو التي تدعو
للتطرف ،وتعارف وتواصل معتنقي األفكار املتطرفة فيما بينهم ،وبث روح الكراهية بني
مختلف شرائح املجتمع ،والترويج للمفاهيم اخلاطئة لعقيدة اجلهاد واألفكار التكفيرية.
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وأوضحت الدراسة أن سبل تعزيز شبكات التواصل االجتماعي لألمن الوطني تتلخص يف
تربية النشء على أن "املواطن هو رجل األمن األول" ،وتوعية وحتذير الشباب من املواقع
واحلسابات املتطرفة أفراداً ومنظمات ،واتخاذ األساليب الدينية واحللول الفكرية إليقاف
األفكار املتطرفة وتعزيز األفكار املعتدلة ،والتركيز على نشر اآليات الكرمية واألحاديث
الشريفة التي تدعو لالعتدال ،ومواجهة التطرف بنشر مبادئ وأهداف العقيدة اإلسالمية
املبنية على نهج السلف الصالح وحظر احلسابات التي حتمل الفكر املتطرف.
ويف فرع الترجمة متت ترجمة  50مقال رأي حديثة يف الصحف السعودية إلى اللغة
اإلجنليزية من خالل تأصيلها ملنهج االعتدال ووسطية اإلسالم والتحذير من خطر التطرف
املغذي لإلرهاب وكذلك تأصيل الدور الريادي حلكومة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل ورعاه  -يف نشر قيم االعتدال والوسطية والتعايش
السلمي وتأكيد ثوابت اخلطاب اإلسالمي احلضاري ومكافحة اخلطاب والسلوك املتطرف
واإلرهابي فكرياً وسياساً وعسكرياً.
وتُعبر هذه املقاالت املترجمة عن أفكار وآراء وطنية بأقالم سياسيني ومفكرين وإعالميني
سعوديني يجابهون الفكر املتطرف اإلرهابي وينشرون النهج اإلسالمي يف االعتدال،
مستندين على سماحة رسالة اإلسالم كما أمر اهلل سبحانه وتعالى بها يف القرآن الكرمي
وجاء بها رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم يف سنته النبوية املطهرة.

الشراكة املجتمعية

وحول مبادرة (أنا وطني) وهي عبارة عن تقدمي منتجات تربوية موسومة تساعد يف تربية
األطفال عبر تطبيقات وألعاب على اجلوال ،هدفت املبادرة إلى تعزيز الفكر السليم للطفل
يف املواطنة السليمة ومكافحة اإلرهاب كل املشاركات صممت باستخدام مهارات التفكير،
ويرافق الطفل  3شخصيات من البيئة السعودية وهي (الولد سرور والفتاة سارة واجلمل
مسرور) بعد ذلك تظهر للطفل االختيارات حلل التمارين أو التلوين يف تطبيق اجلوال أنا
وطني.
ً
ً
ً
ومن جانبها ،قدمت جمعية "إطعام" اخليرية دليال عمليا موجها إلى أصحاب املطاعم
واملقاهي والفنادق يهدف إلى تقليل الهدر والفاقد الغذائي من منطلق االعتدال االقتصادي
يف استخدام امل ــوارد ،ومييز هــذا الدليل أنــه نتاج عمل جماعي بني قطاعات التنمية
املستدامة ،والدليل عبارة عن سبعة أقسام يف  182صفحة جميعها تعنى بتقليل الهدر
الغذائي وأيضاً لم يغفل جانب التطبيق فتم إضافة قسم خاص بإدارة التغير حتت مسمى
مصاعب وحلول.

جوائز مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال
المحتوى المعرفي  :فرع الترجمة
الفائز معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز
كشف الدكتور عبداهلل بن علي حافظ البارقي عميد
معهد اللغة اإلجنليزية بجامعة امللك عبدالعزيز بأن
مشاركة معهد اللغة اإلجنليزية بجامعة امللك عبدالعزيز
يف جائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال عبارة عن
ترجمة  50مقال رأي حديثة يف الصحف السعودية إلى
اللغة اإلجنليزية تعبر عن أفكار وآراء وطنية توعوية
نيرة بأقالم نخبة من السياسيني واملفكرين اإلعالميني
السعوديني مستلهم ًة أدلتها وحججها العلمية من سماحة
اإلســام وعقيدته الوسطية ومبادئه العليا يف العدل
والسالم والتسامح وكذلك من االمتداد التاريخي لدور
اململكة اململكة العربية السعودية الرائد منذ نشأتها يف
محاربة الفكر املتطرف بكافة أشكالة.
تتناول هــذه املقاالت تأصيل وسطية اإلســام وكذلك
تأصيل املنهجية الفكرية املعتدلة من منطلق شرعي
وسياسي واجتماعي وتنموي منذ تأسيس هذه الدولة
املباركة على يد املوحد امللك عبدالعزيز  ،طيب اهلل
ثراه ،وهي منهجية احلكم السعودي التي سار عليه أبناؤه
من بعده  ،طيب اهلل ثراهم  ،ويكرسها اآلن سيدي خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو
ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن

سلمان بن عبدالعزيز  ،حفظهما اهلل ،من خالل تأكيدهما
على نشر قيم االعتدال والوسطية والتعايش السلمي
واالنفتاح على اآلخر مبا ال يتعارض مع الثوابت والقيم
اإلسالمية التي قامت عليها مملكتنا الغالية وكذلك الفكر
الشامل املؤسسي ملجابهة الفكر والسلوك املتطرف فكريا
وثقاف ًيا وسياس ًيا واقتصاد ًيا وتقن ًيا وعسكر ًيا.
وتــأتــي أيـ ً
ـضــا فكرة املشاركة باجلائزة تعزيزًا حلركة
الترجمة يف جامعة امللك عبدالعزيز ولالستفادة من
عاملية اللغة اإلجنليزية التي تسيطر على احملتوى الرقمي
اليصال الرسالة احلقيقية عن وسطية اإلسالم واملنهجية
الفكرية املعتدلة السعودية إلى أكبر شريحة من القراء
حول العالم كخطوة مساهمة لتصحيح الصورة املغلوطة
وملجابهة احلمالت اإلعالمية املغرضة.
متيزت املشاركة من خالل هذه املقاالت املختارة بتركيزها
على بحث أســبــاب الفكر املتطرف املــغــذي لإلرهاب
واحللول املجابهة لهذا الفكر الضال املنحرف عن تعاليم
اإلســام السمحة من جميع أطياف املجتمع السعودي
ومــدارســه الفكرية املــتــعــددة السياسية واإلعــامــيــة
والتعليمية واالجتماعية.

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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(الرسوم متحركة)
المبادرات المجتمعية للمحتوى اإلعالمي
الفائز األول :فريق بالد الخيال
يكشف ماجد األزرعــي أن مشروع املشاركة تتمحور
حول اإلرهاب والتجنيد اإللكتروني وتهدف إلى :إبراز
نوعية الشخصيات التي تستهدفها الفئات الضالة،
وتوضيح طرق وأساليب التجنيد اإللكتروني التي تتم
عــن طريق مــواقــع التواصل االجتماعي ،وأيــضـاً دور

ومفهوم اجلمال والفطرة يف الوقاية من هذه اجلماعات.
متيزت املشاركة مبقدرتها على جتسيد تفاصيل مشاعر
وأحاسيس الشخص املستغل من طرف اجلهات الضالة،
وموضوع"التجنيد اإللكتروني"

الفائز الثاني :فيصل بن موسى بن محمد
مشروع املشاركة فيلم (القناع ) وهو فيلم كرتوني قصير
يناقش فكرة التطرف من خالل ترميزه بأقنعة وكيفية
نشوء منذ الصغر من خالل تعطيل العقل والفكر ،مما
يجعل منه لقمة سائغة لالفتراس واستخدامه ألغراض
وأهداف أخرى من خالل نقطة ضعف يف الشخص جتاه
قضية معينة ،وينتهي بالنهاية احلتمية كنتيجة ملن سلم
عقله لغيره.
القناع ما هو إال وهــم ،نعطيه ألوالدنــا ونعلمه طالبنا

نعتنقه بأفكارنا ،نؤمن به رغم عدم معرفتنا به وال حتى
ما الذي نؤمن به ،فقط ألننا تعلمنا أن نلقن ونفعل ما
ميلى علينا كدمى ال قيمة لعقلنا.
متيز بطريقة طــرح املشاركة ،وذلــك من خــال عرض
مراحل نشوء املتطرف منذ والدته إلى ما أصبح عليه،
من خالل تأثير الوالدين عليه ومن ثم املدرسة واملجتمع
احمليط به.

فرع األفالم القصيرة
المبادرات المجتمعية للمحتوى اإلعالمي
الفائز األول جامعة جدة بفيلم " ممر الهالك "
يقول الدكتور املهندس جميل زهير كتبي الباحث
واألكــادميــي املتخصص يف الهندسة الصناعية .أن
فيلم " ممر الهالك " يهدف مشروع الفيلم إلى عدة
أهداف مجتمعية وإنسانية ورغبة يف التأثير ؛ فقد
ُعرف عن اململكة أنها دائماً يف الصف األول يف مواجهة

اإلرهاب والتطرف  ،وكل مبادرات الدولة تُرجمت يف
هذه املسابقة  ،وعن طريق املشاركني فيها ؛ لذلك كانت
طريقاً نحاول الوصول من خالله للتأثير يف األفراد
وحلماية األجيال القادمة

الفائز الثاني فهد عل ّيان
يقول فهد عل ّيان كاتب وصاحب فكرة فيلم احلقيقة أن
فيلم احلقيقة فيلم قصير أطلقت عليه اسم "احلقيقة"
يتحدث عن عصابة دولية غير مسلمة  ،تقوم بعمليات
إرهابية باسم الدين اإلسالمي.
الفكرة نظرياً من وحي خيالي  ،ولكن هي واقع حيث إن
كل إرهابي ليس مسلماً بل مستغل لتشويه سمعة الدين

اإلسالمي واملسلمني.
فهد عل ّيان حاصل على ماجستير سينما من هوليوود
كاتب نصوص ومــخــرج ،وفــاز بعدد مــن اجلــوائــز يف
مهرجانات دولية لألفالم "احلقيقة" :اإلرهابي ليس
مسلم
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جائزة الدراسات اإلحصائية الكمية (تحليل الشبكة االجتماعية) مناصفة
الفائز األول الدكتورة هناء علي الضحوي أستاذ مساعد بقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز
مشروع املشاركة ملخص البحث والعنوان هو أبــرز مامتيزت به املشاركة اقتراح
استراتيجية باستخدام طرق بحثية وإحصائية متقدمة ملراقبة السوشيال ميديا فيما
يخص التطرف ونشر الوعي للمستخدمني بهدف رفع املواطنة لديهم على مستوى
دول اخلليج العربي.
وتضيف الدكتورة هنا " بالشك املنافسة ليست سهلة يف مسابقة رفيعة املستوى وثقيلة
الوزن على مستوى املضمون املقدم وهو تعزيز مفاهيم االعتدال وعلى مستوى راعي

املسابقة سمو األمير خالد الفيصل عراب االعتدال وكنا نود تقدمي أفضل ما لدينا
لنصل إلى املستوى الذي يليق باملسابقة وأيضا مبا فيه دعم وتعزيز مفاهيم االعتدال
بأشكاله املختلفة وهذا دورنا كباحثني واكادميني.
الدكتورة هناء علي الضحوي حاصلة على الدكتوراه من جامعة كارديف يف بريطانيا يف
تخصص ( Social Network Analysisحتليل الشبكة االجتماعية)

الفائز الثاني األستاذ محمد المطيري (شبكات التواصل االجتماعي بين التطرف واالعتدال)
املــشــروع دراسـ ــة بحثية بــعــنــوان (شــبــكــات الــتــواصــل
االجتماعي بني التطرف واالعتدال) ،وتهدف الدراسة
إلى التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي بني
التطرف واالعتدال ،وذلك من خالل األهداف الفرعية
التالية :معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي يف فكر
التطرف ،بيان دور شبكات التواصل االجتماعي يف
فكر االعتدال ،وإبراز دور سبل تعزيز شبكات التواصل
االجتماعي لألمن الوطني ،وأيضاً التعرف على ما إذا
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية نحو استجابات
عينة الــدراســة إزاء محاور الــدراســة وفقاً ملتغيراتهم
الدميوغرافية.
وقد تكونت الدراسة من خمسة فصول حيث تضمن
الفصل األول مقدمة ومشكلة الــدراســة وأبــعــادهــا
وتســاؤالت وأهــــــــداف وأهميــة وحــــــــدود الدراســة
ومفاهيم ومصطلحات الدراسة ،أماالفصل الثاني فقد

احتوى على اخللفية النظرية للدراسة والذي انقسم إلى
أربعة مباحث حيث تطرق املبحث األول إلى شبكات
التواصل االجتماعي ومفهومه وأهمية وسمات ومميزات
شبكات التواصل االجتماعي  ،أما املبحث الثاني تطرق
إلى التطرف ومفهوم التطرف وأسبابه ومظاهره ودور
شبكات التواصل االجتماعي يف نشر فكر التطرف
والتأثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي يف فكر
الشباب ،أمــا املبحث الثالث فقد تطرق إلــى مفهوم
االعتدال ودور شبكات التواصل االجتماعي يف ترسيخ
فكر االعتدال والتحديات التي تواجه فكر االعتدال عبر
شبكات التواصل االجتماعي واجلهود املبذولة ملكافحة
التطرف وتعزيز االعتدال وحتقيق األمن الفكري من
خالل حرص احلكومة الرشيدة .

الفائز الثالث الدكتور المهندس ناصر محمد الساعدي
تعزيز وتنمية قيم المواطنة الرقمية لدى مواطني دول التعاون من خالل وسائل
التواصل االجتماعي
عنوان املشاركة:
املشروع تطوير برنامج قادر على قياس املواطنة وعالقة
الفرد والدولة من خالل وسائل التواصل االجتماعي،
ومــن ثم تعزيز قيم املواطنة من خــال هــذه املنصات
الرقمية ملواطني دول مجلس التعاون لــدول اخلليج
العربية .إطار العمل املطور يشتمل على جزأين رئيسيني:

األول يتعلق بتقنيات الذكاء االصطناعي (والثاني ،)AI
وتقنية تدريب اآلالت كلما زاد معدل املواطنة الرقمية
واألخالق والقيم يف مواقع التواصل اإلجتماعي .كلما
قلت العنصرية والطائفية والنهج املتطرف.

فرع المبادرات الفردية

فرع المبادرات المؤسسية

الفائزة  :زكية اللحياني عنوان المشاركة  /أنا وطني

الفائز :جمعية إطعام الخيرية

تشير األستاذة زكية اللحياني الفائزة بجائزة فرع املبادرات الفردية بعنوان مبادرة
أنا وطني أن املشروع يهدف إلى تعزيز املواطنة ومكافحة اإلرهاب املستهدفون
فيها األطفال وتهتم بتعزيز قيم سليمة للغرس األول يف املجتمع وهم األطفال
عن طريق استخدام منتجات تعتمد على التفكير والتأمل لتعزيز مفاهيم وقيم
املواطنة السليمة ومكافحة اإلرهاب.
متيزت املشاركة يف استخدام مهارات التفكير يف تصميم املنتجات وهي متنوعة
من مؤلفات وألعاب وتطبيقات.

قدمت جمعية "إطــعــام" اخليرية دلي ً
ال عملياً موجهاً إلــى أصحاب املطاعم
واملقاهي والفنادق يهدف إلى تقليل الهدر والفاقد الغذائي من منطلق االعتدال
االقتصادي يف استخدام املوارد ،ومييز هذا الدليل أنه نتاج عمل جماعي بني
قطاعات التنمية املستدامة ،والدليل عبارة عن سبعة أقسام يف  182صفحة
جميعها تعنى بتقليل الهدر الغذائي وأيضاً لم يغفل جانب التطبيق فتم إضافة
قسم خاص بإدارة التغير حتت مسمى مصاعب وحلول.
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االخيرة

دبلوم االعتدال من جامعة الملك عبدالعزيز

واف ــق األمــيــر خــالــد الفيصل على تنفيذ واعــتــمــاد (دبــلــوم
االعتدال) وهو مؤهل يتم منحه بعد دراسة عام كامل يف جامعة
امللك عبدالعزيز ،ويجري حاليا إعداد مواده النظرية والعلمية
ليتناسب مع التوجه الذي يعمل عليه املركز  ،وسيتم اإلعالن عن
كافة تفاصيله قريبا والبدء بتنفيذه من العام املقبل ،وسيكون
متاحا للمعلمني واملعلمات ورجــال األمن واألئمة وكل من له
تعامل مع قطاعات الشباب بالذات ،ثم جلميع أفراد املجتمع،
وسيمنح املركز مقاعد دراسية لبعض الــدول التي ترغب يف
ذلك  ،ويؤمل القائمون على املركز أن يعمل هذا الدبلوم بعون
اهلل على تأهيل مناذج وطنية قــادرة على املساهمة بشكل احترايف يف مواجهة التطرف ونشر
االعتدال  ،واملساهمة بشكل إيجابي يف نشر هذا النوع من العلوم واملعارف يف مجتمعنا.

..وتنظيم دورة الحوار بالجامعة

قــام مركز األمــيــر خالد الفيصل لالعتدال
بالتعاون مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني مؤخرا بتنظيم دورة تدريبية بعنوان
«تنمية مــهــارات االتــصــال يف احل ــوار» والتي
تركز على كيفية تفعيل جانب احلوار وتأثيره
على املجتمع يف تأصيل منهج االعتدال ،قدمها
املدرب األستاذ عبداللطيف الشهري ،وشملت
الــدورة العديد من املهارات املهمة يف احلوار
واحــتــوت على تــدريــبــات وتطبيقات عملية،
لتعزيز تلك املهارات لدى املشاركني.
بدوره أفاد املشرف على نادي االعتدال الدكتور فيصل احلريري بأن هذه الدورة هي إحدى جهود
املركز احلثيثة يف نشر ثقافة االعتدال ملواجهة التحديات النابعة من تيارات التط ّرف مبختلف
أشكاله ،وأن الدين اإلسالمي هو دين الوسطية واالعتدال ،ال إفراط وال تفريط.
اجلدير بالذكر أن مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال قام بإنشاء نادي االعتدال لتأهيل جيل
يتقن مهارات احلوار ،ويجيد فنون االتصال مع احمليط من حوله ،ولتعزيز الشراكة املجتمعية يف
نشر فكر االعتدال.

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

املشرف العام
مدير اجلامعة

د .أحمد بن علي الزهراني

طوال ثمانية عقود وأكثر عاشتها اململكة
العربية الــســعــوديــة منذ توحيدها مرت
خاللها مبنعطفات تاريخية وتــهــديــدات
حــاولــت النيل مــن اســتــقــرار هــذا الكيان أ.د/عبداهلل مصطفى ُمهرجي
وكيل اجلامعة
ال ــراســـخ ،يــصــعــب املــجــال هــنــا لــذكــرهــا
وحصرها ،لكن املتعايش مع األزمــات يف
العقود الثالثة املاضية يدرك حكمة قيادة اململكة العربية السعودية يف التعامل
مع تلك املنعطفات ومواجهة التهديدات.
لقد اختار قادة هذه البالد أن يكون منهج االعتدال حاضرا يف كل قراراتها
بشتى املجاالت ،وصياغة األنظمة والتشريعات ،وحتى يف عالقاتها اخلارجية،
انطالقا من دستورها املرتكز على القرآن الكرمي والسنة النبوية ،فأثبتت تلك
السياسة صالبة أركان الدولة ،وسالمة نهجها يف مواجهة املواقف والتعامل
مع األحداث عبر التاريخ.
وتستضيف اجلامعة حفل جائزة مركز صاحب السمو امللكي األمير خالد
الفيصل لالعتدال ،ذلك املنهج الذي يتسق مع مسيرة اململكة منذ توحيدها،
وحتمل اسم رجل املبادرات وصاحب التاريخ الطويل يف محاربة التطرف
اليميني واليساري ،ونشر االعتدال .
وبعد انقضاء مدة الكرسي يف اجلامعة ،والنجاحات التي حققها  ،وجه األمير
خالد الفيصل أن يكون العمل املؤسسي الذي يحمل اسم سموه يف تأصيل
منهج االعتدال بشكل دائم  ،فانبثق عن جتربة الكرسي املرحلية إنشاء مركز
األمير خالد الفيصل لالعتدال يف اجلامعة.
ً
ويأتي حفل جائزة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال حتفيزا للعمل اإلبداعي
وتنميته يف مجاالت وجوانب متعددة للجائزة ،وإبراز الصورة احلقيقية لنهج
اململكة يف االعتدال ،وزيادة الوعي املجتمعي ،وبث روح املنافسة ،وال منلك إال
أن نقدم لسموه جزيل الشكر وأسمى التقدير على دعمه ومبادراته امللموسة
للمركز ،وملعالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
الشكر والعرفان لبصماته الواضحة يف ترجمة طموحات سموه ملشروع مركز
األمير خالد الفيصل لالعتدال .
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