
 د.العليوي ميثل اجلامعة يف مؤمتر الوحدة الوطنية جبامعة اجلوف

شاركت اجلامعة يف مؤمتر " الوحدة الوطنية ودورها يف ترسيخ األمن " املنعقد جبامعة اجلوف     

ـ املقام حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن ه1436/ 3/ 7-6بتاريخ 

عبدالعزيز حفظه اهلل ، وافتتاح صاحب السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمري 

منطقة اجلوف ، حبضور معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور إمساعيل بن حممد البشري، وقد 

العليوي األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية يف كلية  مثل اجلامعة د.عبدالعزيز بن أمحد

الرتبية بالزلفي ببحث علمي حمكم بعنوان:" أثر الوحدة الوطنية يف حتقيق األمن الفكري 

( ملخصًا ، وجرى 50ملخص حبث ،وأجيز حنو ) ( 86واألخالقي "، وقد تقدم للمؤمتر أكثر من )

 خمتلف جامعات اململكة احلكومية واألهلية. ( حبثًا علميًا أكادمييًا من36قبول )

وقد كانت مشاركة د.العليوي يف احملور الرابع، حيث بني أهمية الوحدة الوطنية الصادقة ، إذ     

هي سر قوة األمة، وأما التفرق والتشرذم فال يأتي إال بالويالت والنكبات ، موضحًا األدلة من 

ام باجلماعة، ومبينًا العقوبة على دعاة الفرقة الكتاب والسنة على حمبة الوطن و االلتز

والشتات ، وخمتتمًا مشاركته بذكر آثار الوحدة الوطنية، وعلى رأسها حتقيق األمن الفكري و 

األخالقي ، وذلك ألهميته وحساسيته البالغة ملخاطبته العقل ، وعالقته جبوانب األمن األخرى 

 . ، ألن سالمة الفكر، سالمة للمعتقد والتصور

وكانت أبرز توصيات املؤمتر قد نصت على ضرورة دعم جهود املؤسسات املختلفة، العامة  

واخلاصة، ومؤسسات اجملتمع املدني، للقيام بواجبها يف مساندة السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية لتقوم مبسئولياتها جتاه األمن الوطين باإلضافة إىل العمل على تشريع 

ل الدين يف إثارة الفنت والنعرات، على املستويني احمللي واإلقليمي، وكذلك العمل جتريم استغال

على بث روح التوافق بني خمتلف شرائح اجملتمع، وإرساء مفاهيم العدالة والشفافية والتعاون، 

وترشيد االستهالك وتدعيمه مبا يتوافق مع الدين اإلسالمي احلنيف، وكذا العمل املشرتك يف 

ات املؤسسات الرتبوية والتعليمية واإلعالمية واألمنية، لتعزيز ثقافة الوحدة توظيف آلي

الوطنية وترسيخها للعمل على مواجهة األفكار الضالة.. باإلضافة إىل ضرورة عقد املؤمتر 

 بصورٍة دورية، ملعاجلة القضايا املستجدة على الساحتني احمللية والدولية.



راز الوحدة الوطنية، من خالل النظام األساسي للحكم، الذي كما أشارت التوصيات إىل أهمية إب

نص على صيانة الوحدة الوطنية، وتنمية دور البيعة يف مجع األمة على كلمٍة واحدة، والرتكيز 

على األمن الفكري، جملابهة مستجدات التقنيات احلديثة، ومراقبة ذلك من أجل محاية األجيال 

 الثقافية . والبالد من خطر تداعيات العوملة

اجلدير بالذكر أن معالي مدير اجلامعة يف حفل اخلتام أعلن عن تأسيس كرسي األمري متعب بن 

عبداهلل بن عبدالعزيز للوحدة الوطنية ودوروها يف ترسيخ األمن باجلامعة ، والذي سيساهم 

 وبشكل فاعل يف ترسية دعائم الوحدة الوطنية ليس يف منطقة اجلوف فحسب ، بل يف كافة

أرجاء هذا الوطن املعطاء، من خالل املناشط املتعددة اليت سيحفل بها هذا الكرسي كاملشاريع 

البحثية املتخصصة ، واملؤمترات والندوات وورش العمل، واليت سيكون هلا أعظم األثر مبشيئة 

 اهلل.

الدكتور ويف اخلتام شكر الدكتور العليوي قيادات اجلامعة وعلى رأسهم معالي مديرها األستاذ 

 خالد بن سعد املقرن على إتاحة هذه الفرصة وموافقته على املشاركة .



 

 

 


