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ندوة ‘‘الفكر الضال المظاهر و األسباب و الوقاية والعالج‘‘
بتوجيـه ورعايـة مـن معـايل مديـر الجامعـة األسـتاذ الدكتور /عبـد الرحمن بن حمـد الـداود مدير الجامعـة قامت عمادة شـؤون الطلاب ممثلة بوحـدة االمن
الفكـري بتنفيـذ برنامـج (وعـي) انطالقـا ً من دورهـا يف نبذ االفـكار الضالة وتعزيـر وحدة الوطـن حيث لم يزل طلاب الجامعـة ..يحتضنون وطنهـم إىل قلوبهم
..فينبضونـه حبـا وعشـقا وحيـاة  ..ويـذودون عن حياضـه حني يلفظـون كل مخطط يريـد أن يسـتهدف عقولهم ضـد قادتهم وأمنهـم وأهليهم ..ألنهـم عرفوا
مـع غـذاء األمهـات ..نعمتَـي  ..الـذي اطعمهـم من جـوع  ..أمنهم مـن خوف  ..ولـم تزل كذلـك عمادة شـؤون الطلاب ترعى شـؤونهم وشـجونهم وتغذي هذه
املعانـي العاليـة فيهـم ..فاألمـن الفكري ..موضـوع وارف الظل ..باسـق الطول ..يانـع الثمر  ..فهو حديـث املحارضة  ..وعنارص الورشـة والنـدوة  ..وهو األوزان
الشـعرية  ..التـي بهـا يتغنـون  ..وهـو اإلسـقاط املرسحـي الـذي يقدمـون  ..وجاء هـذا الربنامـج حافلاً يف مضمونه متميـز يف اخراجـه حيث ترشفـت جامعة
القصيـم ممثلـة بعمـادة شـؤون الطلاب باسـتضافة أهل الخبرة واملتخصصين يف األمـن الفكري ليثـروا هذه املناشـط يف جامعتنـا الغـراء  ..ويعـززوا الجهود
الطالبيـة ..مـن خالل :
أوال :ندوة ‘‘الفكر الضال املظاهر و األسباب و الوقاية والعالج‘‘:
أقيمـت ضمـن برنامـج « وعـي» نـدوة ‘‘الفكـر الضال املظاهـر و األسـباب و الوقايـة والعالج‘‘ يف مقـر املدينـة الجامعية بقاعـة (أ) بالـدور الرابع يـوم االربعاء
املوافـق الثانـى مـن جمـادي اآلخـرة لعام 8341هـ السـاعة التاسـعة صباحا وسـط حضـور طالبي كثيـف وأجـواء احتفالية مبهـرة وقام كل من عميد شـؤون
الطلاب ووكالؤه باسـتقبال الضيـوف وبالرتحيـب بهـم يف رحاب جامعـة القصيم .
و قـد بـدأت النـدوة بتلاوة آيـات مـن الذكـر الحكيم بصوت الشـيخ /بـدر الرتكي وبعـد ذلك قـدم الطالب  /عبـد الله الطربـاق فقـرات الحفل بالنـدوة وكلمة
ترحيبيـة بضيـوف الجامعـة املحارضين للنـدوة االمنية وهـم كاآلتي:
-1فضيلة الدكتور  /عثمان بن محمد الصديقي
كبري املستشارين باإلدارة العامة لألمن الفكري بوزارة الداخلية.
-2سعادة العميد الدكتور /محمد بن حميد الثقفي
األستاذ يف العلوم األمنية بجامعة نايف العربية.
-3سعادة الدكتور  /عبد العزيز بن عبد الرحمن الهليل
املستشار بالقضايا الوطنية واألمن الفكري بوزارة الداخلية.
 -4أدار الجلسة الدكتور حمد بن عبد الله الصقعبي
عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم .
وبـدأت الجلسـة عـن طريـق مدير هـا الدكتور  /حمـد بن عبد اللـه الصقعبـي بالرتحيب بالضيـوف وعرض بعض من سيرهم وكانـت البداية بكلمـة الدكتور /
عثمـان الصديقـي الـذي سـلط الضوء على أبرز املـؤرشات يف االنحـراف الفكري وسـبل املعالجة الفكريـة يف ضوء الرشيعة اإلسلامية ،ثـم ألقى العميـد الدكتور/
محمـد الثقفـي كلمـة تحدث فيهـا عن مفهوم الفكـر الضـال يف الرشيعة اإلسلامية ،وعن أبـرز املظاهر الفكريـة املخالفة ملنهج وسـطية اإلسلام ،بعدها تحدث
الدكتـور /عبـد العزيـز الهليل عن أبرز األسـباب املؤديـة لالنحراف الفكري والسـبل الواجـب إتباعهـا للوقاية من االنحـراف الفكري.
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مواهب طالبية :
كما شهدت الندوة مواهب طالبية عىل فقرتني :
أ-أوبريـت حمـاة الوطـن  :هـو عبـارة عـن أربع لوحـات شـعرية تتحدث عـن أهمية الوطـن والحفاظ على مكتسـباته ومقدراتـه والذود عـن حياضه هى
مـن أداء طلاب الجامعـة ونال ت استحسـان الحضور .
ب-فيديـو كليـب (نهايـة أم ) :وهومـن كلمـات الدكتـور  /فهـد الضالع وكيل العمـادة لألنشـطة وأداء الطالـب /بدر السـلمي و القصيدة تحكـي قصة بني
أم ووليدهـا منـذ الـوالدة وحتـى تأثره بالفكـر الضال حينما قـام بطعن أمـه وقتلها والتى نالـت استحسـان الجميع والتأثير بالحضور والتنفير من الفكر
املنحرف
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كلمة معالي مدير الجامعة:
أكـد معـايل مديـر الجامعة خالل كلمتـه أمام النـدوة التـي أقيمت ضمـن «برنامج وعي»
يف مقـر املدينـة الجامعيـة  ،على رضورة الوقـوف وقفة رجـل واحد ،ووقفـة صادقة مع
والة أمرنـا ومـع قادتنـا ومـع علمائنـا لنحمـي وطننا وأنفسـنا مـن األعداء ،مشيرا ً إىل
أهميـة عقـد مثل هـذه النـدوات لحماية شـباب الوطن املسـتهدف مـن قبل األعـداء عن
طريـق الفكـر ،مبديا ً أسـفه على وقوع أفعال مشـينة بسـبب الفكـر املتطرف .
ّ
وبين معاليـه دور الجامعـات ومسـؤوليتها الكبرية تجـاه محاربة هذا الفكـر والتصدي
لـه ،معرتفـا ً بوجـود أخطـاء يقع بهـا الجميـع ،وموضحـا ً أهميـة النصح واإلرشـاد كي
ال تخترق لحمتنـا الوطنيـة ألن أمـن الوطن وسلامته تعترب خطـا ً أحمـر ،معتربا ً أن
لحمـة الشـعب مع القيادة الرشـيدة هي الواقيـة من األفـكار الهدامة ،خاصة
ونحـن ننعم بقيـادة تحكم بما أنزل اللـه ،كما حذر الطلاب من أن يدخل
األعـداء مـن خاللهم ،وطالبهـم بالرجوع لألسـاتذة والعلمـاء املوثوق
برأيهـم وعقلهـم ودينهم ،مـن خالل وحـدة التوعيـة الفكرية التي
أنشـأتها الجامعـة  ،وترحب بالطالب واستفسـاراتهم .
وكشـف معـايل األسـتاذ الدكتـور عبد الرحمـن بن حمـد الداود
مديـر الجامعـة عـن فكـرة إنشـاء الجامعـة لهاتـف خاص
بالرد عن استفسـارات الشـباب حـول الشـبهات التي ربما
يروجهـا البعـض ،وتصيب الشـباب ببعض الشـكوك تجاه
ثوابـت هـذا الوطن ،مؤكـدا ً أن هـذه الفكرة سترى النور
قريبـا ً وسـتكون األوىل من نوعهـا يف جامعـات اململكة،.
وأختمتـت هـذه النـدوة املباركـة بتكريـم معـايل مدير
الجامعـة للضيـوف األفاضل .

معرض وعي:
افتتـح معـايل مديـر الجامعـة االسـتاذ الدكتور /عبـد الرحمن بن حمـد الداود معـرض «وعي» الذي شـمل عدد مـن املخطوطـات والصـور التعبريية كما
ضـم أسـماء وصـور شـهداء الواجب الذيـن راحـوا ضحية الفكـر الضال ،وعقـب افتتـاح املعرض املصاحـب وتقطيـع التورتـة الخاصـة بالفاعلية تقدم
معـايل املديـر مـع ضيوفـه الكـرام واخـذوا الصـور التذكاريـة مـع الطالب وكانـت الصـور معبرة وجميلة عن حـب الوطـن واالعتـزاز بالعلم ألنـه يمثل
الهويـة واالنتماء.
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جلسات حوارية:
افتتحـت جلسـات حواريـة يف البهـو الرئيسي بالجامعة بالتعـاون مع ضيـوف الجامعة الذين تحدثـوا خالل النـدوة وكان اللقـاء متعددا ً وديـا ً بني طالب
الجامعـة و الضيـوف األفاضـل وتجاذبـوا أطـراف الحوار وعـرض الضيوف افكارهـم وأطروحتهم عىل الطلاب واسـتقبلوا استفسـاراتهم وكانت حوارات
مثمـرة وهادفة .
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دورة تدريبية بعنوان األمن الفكري ودور المؤسسات في تعزيزه:
أقيمـت دورة تدريبيـة بعنـوان األمـن الفكـري ودور املؤسسـات يف تعزيـزه قدمها الدكتـور عبد العزيـز الهليل بفنـدق (جولـدن توليب) قاعـة الجنادرية
السـاعة الخامسـة مسـا ًء وحرضهـا عـدد كبري مـن كبار املسـئولني والعسـكريني من جميـع انحاء منطقـة القصيـم  ،واسـتمرت الدورة حتـى الثامنة
مسا ًء .
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المواد الدعائية
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التوصيات واالقتراحات :
التوصيـات يف ضـوء النتائـج التـي أسـفر عنـه برنامج ( وعي ) فقـد تم الخروج بعـدد من التوصيـات التي يمكن أن تسـهم يف تعزيـز الربامج الوقائيـة يف تحصني
طلاب الجامعـة من االنحـراف الفكري ،وهـي كما ييل:
 .1أن تحرص عمادة شؤون الطالب بجامعة القصيم ومن خالل هذا الربنامج عىل بناء إسرتاتيجية شاملة لتحصني الطالب من االنحراف الفكري .
 .2تصميم برامج تدريبية متخصصة حول بعض األنشطة التي يمكن أن تسهم يف دعم وتعزيز تحصني الطالب من االنحراف الفكري.
 .3الوقوف عىل األسباب التي تؤدي إىل االنحرافات الفكرية ،وليس عىل اآلثار والنتائج التي يخلفها،وذلك من خالل فتح باب الحوار واملناقشة مع الطالب .
 .4العمـل على تصميـم برامـج توعويـة متخصصـة (كمـا ً وكيفـاً) مـن قبل مرشفين األنديـة بالكليات على أن تشـمل هـذه الربامج ما يخـدم الطلاب ملقاومة
األفـكار املضللـة وتحصينهـم مـن الفكـر الضال ومعرفـة الطريق السـليم.
 .5مراعاة التوازن والشمول يف تضمني الوسطية بربامج عمادة شؤون الطالب بصورة ال يظهر فيها إفراط وال تفريط.
 .6توعيـة الطلاب نحـو وسـائل اإلعالم ( التقليـدي والجديـد ) التي يشـاهدها الطالب ،وإقناعهم بمشـاهدة مـا يفيدهم يف حياتهـم  ،ويحقق لهم االنسـجام مع
املجتمـع وعدم الخـروج عىل أعرافـه وتقاليده.
 .7العمـل على احتـواء الطلاب وتقديـم الربامـج التي تناسـبهم ،وإرشاكهـم يف األعمـال االجتماعيـة التطوعيـة يف املجتمـع املحيـط ،وتقويم االعوجـاج الفكري
بالحجـة واإلقنـاع واللين يف التعامل وليس بالشـدة والقسـوة.
 .8رضورة التغلـب على مختلـف املشـكالت التـي تواجه تنفيـذ الربامج التوعويـة يف الكليات  ،وذلك مـن خالل توضيح الهدف مـن هذه الربامج للطلاب  ،من خالل
ورش عمل ملشـاركتهم يف تصميم وبنـاء هذه الربامج.
 .9زيـادة الـدورات التدريبيـة املخصصـة يف مجـال تعزيـز األمن الفكـري  ،وذلـك حتى يمكـن تحقيق الفائـدة األكرب ،وذلـك ألن عمليـات التدريب تسـهم يف زيادة
الخبرات يف التعامـل مع املشـكالت املعارصة.
 .10تكثيف الربامج الفكرية للجهات الحكومية وبيان رسالة الجامعة من خالل هذه الربامج املتنوعة .
 .11الرتكيز عىل األعمال الكوميدية من خالل مشاركة الطالب وبث روح التنافس يف نبذ العنف والتطرف وبيان سماحة اإلسالم .
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