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برعاية وزير التعليم..
انطالق مؤتمر اإلعالم واإلرهاب.. الثالثاء

التعليم  وزي��ر  امل��ع��ايل  �صاحب  برعاية 
العي�صى،  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الدويل  املوؤمتر  القادم  الثالثاء  يفتتح 
ال��ث��اين »الع���الم والإره����اب: الو�صائل 
وال����ص���رات���ي���ج���ي���ات«، ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة ب��ق�����ص��م 
الإع��������الم والت���������ص����ال ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�صانية يف فندق ق�صر ابها وي�صتمر  

ملدة ثالثة اأيام.
 واأو����ص���ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
امل�����ص��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر، الأ���ص��ت��اذ 
ال�صلمي،  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  رعاية  اأن 
ال����وزارة  اه��ت��م��ام  ���ص��م��ن  ت��اأت��ي  العي�صى 
وال���رام���ج  الأن�����ص��ط��ة  ال���دائ���م  بدعم  

العلمية يف اجلامعة.
واأو�����ص����ح ال���دك���ت���ور ال�����ص��ل��م��ي ب���اأن 
يف  اجلامعات  ك��رى  م��ن  تعد  اجلامعة 

علمية  مب�صوؤوليات  وت�صطلع  اململكة، 
يجعلها  ما  وه��ذا  واجتماعية،  ووطنية 
ال��ك��رى،  ال��وط��ن��ي��ة  بالق�صايا  ت�����ص��ارك 
وامل�����وؤمت�����ر ال�������دويل ال����ث����اين »الإع�������الم 
وال�صراجتيات«  الو�صائل  والإره����اب: 
ه����و اأح������د م���ظ���اه���ر اه���ت���م���ام اجل��ام��ع��ة 
ب���امل���و����ص���وع���ات ال���وط���ن���ي���ة ال����ك����رى يف 

بالدنا.
اإل���ى  اأن امل���وؤمت���ر ي�����ص��ع��ى  واأ�����ص����اف 
وال�صراتيجيات  الو�صائل  يف  البحث 
اإع��الم��ي��ا،  الإره�����اب  مب��واج��ه��ة  الكفيلة 
واإب������راز دور امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع��الم��ي��ة يف 
الإ�صهام يف التعامل معه، وك�صف اأ�صاليبه 
ي�صهم  ع���ام  راأي  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
يف ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة ال��ت�����ص��ام��ح وال��و���ص��ط��ي��ة 
اأن  اإل��ى  م�صريا  املجتمع،  يف  والع��ت��دال 
الإره��اب مبختلف  التعاطي مع ظاهرة 
اأ�صاليبه وو�صائله اأ�صبح من اأدق امل�صائل 

املهنيني  ت���وؤرق  ال��ت��ي  وامل��ع��ق��دة  ال�صائكة 
وامل�صرفني على املوؤ�ص�صات الإعالمية.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
رئي�س  والأكادميية،  التعليمية  لل�صوؤون 
الدكتور  للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 
حممد بن علي احل�صون اأن املوؤمتر ياأتي 
بدورها  خالد  امللك  جامعة  م��ن  اإمي��ان��ا 
ال����رب����وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 
اإلى  لفتا  وال���دويل،  والإقليمي  املحلي 
اأن م��وؤمت��ر »الإع����الم والإره�����اب« ي�صم 
ن��خ��ب��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء يف جم���ال الإع����الم 
و�صيقدمون  ال��ع��الق��ة،  ذات  وامل���ج���الت 
م��ن خ��الل��ه روؤى وا���ص��ح��ة ع��ن اأه��م��ي��ة 
مكافحة  يف  توظيفه  وكيفية  الإع����الم، 
الإرهاب، مبا يتما�صى مع اأ�ص�س الإعالم 

ومنهجيته ال�صحيحة.
امل�صرف  امل�صت�صار  اأو�صح  ذل��ك،  اإل��ى 
رئي�س  والت�����ص��ال،  الإع����الم  ق�صم  ع��ل��ى 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر، الأ���ص��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن ���ص��وي��ل ال���ق���رين، اأن 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت اك����ر من 
ال���ف ط��ل��ب م�����ص��ارك��ة م��ن داخ���ل اململكة 
العلمية  اللجنة  ان��ه��ت  وق��د  وخ��ارج��ه��ا، 
اع��م��ال��ه��ا ب��ت��ج��ه��ي��ز ال��ك��ت��ي��ب��ات اخل��ا���ص��ة 
اجلل�صات،  ب��رن��ام��ج  فيها  مب��ا  ب��امل��وؤمت��ر، 
ت�صعة  الى  املوؤمتر  و�صلت جل�صات  حيث 
ع�صر جل�صة متزامنة بهدف تغطية كافة 

البحوث والأوراق العلمية يف املوؤمتر.
واأكد القرين اأن اجلامعة م�صكورة، 
الأ���ص��ت��اذ  م��ع��ايل م��دي��ره��ا  بتوجيه م��ن 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي قد 
ج��ن��دت جميع الإم��ك��ان��ات خل��دم��ة ه��ذا 
املوؤمتر، نظرا لأهمية مو�صوعه وعاملية 

الهتمام به.

يحيى التيهاني

المؤتمر الدولي الثاني
اإلعالم واإلرهاب: الوسائل واالستراتيجيات
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برنامج حفل االفتتاح

الوقت: 09:00 صباحا
فندق قصر أبها  |  قاعةعسير

• القرآن الكريم
• المستشار رئيس قسم اإلعالم واالتصال

   رئيس اللجنة العلمية
   أ. د. علي بن شويل القرني

• عميد كلية العلوم اإلنسانية، نائب رئيس اللجنة التنظيمية
   أ. د. يحيى بن عبد اهلل الشريف

• وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
   رئيس اللجنة التنظيمية

   د. محمد بن علي الحسون
• فيلم قصير عن قسم اإلعالم واالتصال

• كلمة المشاركين
• معالي مدير الجامعة

   أ. د. فالح بن رجاء اهلل السلمي
• افتتاح المعرض المصاحب
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للمرة األولى في تاريخ المؤتمرات العربية..
18 طالبا وطالبة مقررون لجلسات

»اإلعالم واإلرهاب«
ساره القحطاني

وطالبة  طالبا   50 م��ن  اأك���ر  ي�صارك 
يف عدد من اللجان املنظمة لفعاليات 
امل���وؤمت���ر ال��ث��اين ل���الإع���الم والإره�����اب 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
والت�����ص��ال،  الإع����الم  ق�صم  يف  ممثلة 
يف الفرة من ال�صابع من ربيع الأول 

اجلاري وحتى التا�صع منه. 
ويف �صياق مت�صل، وافقت اللجنة 
يف  م�صبوقة  غ��ري  خطوة  يف  العلمية، 
على  والعربية،  ال�صعودية  اجلامعات 
م�صاركة ١٨ طالبا وطالبة من طالب 

الق�صم كمقررين جلل�صات املوؤمتر.
ق�����ص��م  ا�����ص����ت����ع����دادات  اإط��������ار  ويف 
الإع�������الم ل���ل���م���وؤمت���ر، ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س 
اآف��اق«  �صحيفة  على  امل�صرف  الق�صم، 

وامل����رك����ز الإع����الم����ي، ال���دك���ت���ور علي 
ب���ن ���ص��وي��ل ال���ق���رين، واأع�������ص���اء هيئة 
املا�صي،  اخلمي�س  �صباح  ال��ت��دري�����س، 
ب���ط���الب وط����ال����ب����ات ال��ق�����ص��م ب��ه��دف 

تهيئتهم للم�صاركة.
ال��ق�����ص��م ي�صع  اأن  ال��ق��رين  واأك����د 
طالبه  مل�صاركة  خا�صة  اأهمية  دائ��م��ا 
الكلية  فعاليات  خمتلف  يف  وطالباته 

واجلامعة. 
امل���وؤمت���ر  اأن  يف  ����ص���ك  »ل  وق������ال 
ال����دويل ال��ث��اين ل���الإع���الم والإره�����اب 
بالن�صبة  وم��ه��م��ا  ك��ب��ريا  ح��دث��ا  ي��ع��د 
هنالك  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
يف  الق�صم  من�صوبي  جلميع  ا���ص��راك 

خمتلف جلان ون�صاطات املوؤمتر«. 
ع����دد من  اإ�����ص����راك  اأن  واأ�����ص����اف 
الطالب والطالبات يف خمتلف اللجان 

)ال��ع��ل��م��ي��ة والإع���الم���ي���ة وال��ع��الق��ات 
ال��ع��ام��ة وجل��ن��ة اخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة 
وامل���ع���ر����س امل�������ص���اح���ب(، ج����اء ب��ه��دف 
التنظيم،  يف  مهنية  خ��رات  اإك�صابهم 
املتخ�ص�صة  امل��ع��رف��ة  م�����ص��ت��وى  ورف����ع 
يف جم�����ال امل����وؤمت����ر ل�����دى ال���ط���الب، 
اللقاءات �صتتوا�صل بني  اأن  اإلى  لفتا 
متهيدا  املخت�صة،  وجلانهم  الطالب 

وا�صتعدادا لنطالقة املوؤمتر.
ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  وك�������ص���ف 
مماثال  وع��ددا  ط��الب  ت�صعة  اأ�صركت 
ب�صفتهم  امل���وؤمت���ر  يف  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن 
غري  خ��ط��وة  للجل�صات، يف  م��ق��رري��ن 
م�����ص��ب��وق��ة يف اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة 
والعربية، موؤكدا اأن الهدف من ذلك 
التخ�ص�صية  باخلرات  تزويدهم  هو 
يف هذا النوع من اجلل�صات ويف جمال 

اأنه مت حتديد  اأي�صا، وبني  املوؤمترات 
اأن��ه  كما  م��ق��رر،  بكل  امل��ن��وط��ة  الأدوار 
اأي�صا قبل املوؤمتر،  �صتتم لهم لقاءات 
النقاط  وو�ضع  وتهيئتهم،  لتدريبهم 

الأخرية ملهماتهم خالل اجلل�صات.
ويف ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع ق��ي��ادات 
ق�����ص��م الإع������الم واأع�������ص���اء ال��ت��دري�����س 
وال���ط���الب، األ���ق���ى ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
فيها  اأ���ص��اد  كلمة  ال��ق��ح��ط��اين،  زه���ري 
مو�صحا  التنظيمية،  اللجنة  بعمل 
اأه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة ال���ط���الب يف جل��ان 
ال����ت����زام الأدب  امل����وؤمت����ر، وح����ث ع��ل��ى 

والأخالق.
و�صهد اللقاء اأي�صا مداخالت من 
ونقا�صا  التدري�س،  هيئة  اأع�صاء  قبل 
عن  والطالبات  الطالب  وب��ني  بينهم 

املوؤمتر و�صبل اإجناحه.

مدير الجامعة يتابع 
تحديثات موقع مؤتمر 

اإلعالم  واإلرهاب
سعيد العمري

امل�صتجدات  اآخ��ر  على  ال�صلمي،  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اطلع 
»الإع���الم  والإره���اب..   الثاين  ال��دويل  للموؤمتر  الإل��ك��روين  للموقع  والتحديثات 
رب��ي��ع الأول،  ال��ف��رة م��ن 9-7  ال���ذي �صيقام خ���الل  ال��و���ص��ائ��ل وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات«، 
املوافق 6-٨ دي�صمر  بفندق ق�صر اأبها، بح�صور وكيل اجلامعة لل�صوؤون الأكادميية 
والتعليمية، رئي�س اللجنة التنظيمية الأ�صتاذ الدكتور حممد احل�صون، وعميد كلية 
العلوم الإن�صانية، نائب رئي�س اللجنة التنظيمية الدكتور يحيى ال�صريف، وامل�صرف 
العام على املركز الإعالمي و�صحيفة »اآفاق« رئي�س اللجنة العلمية الأ�صتاذ الدكتور 

علي بن �صويل القرين، وعدد من اأع�صاء اللجان امل�صاركة.
وي�صتمل املوقع على املعلومات اخلا�صة باملوؤمتر، كمو�صوعه واأهدافه وحماوره 
ونبذة ق�ضرية عن جامعة  امل�ضاركة،  و�ضروط  امل�ضاحب،  واملعر�ض  و�ضعاره وجلانه، 

امللك خالد ومدينة اأبها، وجميع الأخبار التي تهم املوؤمتر.

اللجنة العلمية للمؤتمر
تنهي استعداداتها

الو�صائل  والإره������اب:  »الإع�����الم  ال��ث��اين  ال����دويل  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمية  اللجنة  اأن��ه��ت 
على  يحتوي  ال��ذي  املوؤمتر  كتاب  اعتماد  فيها  مبا  ا�صتعداداتها  وال�صراتيجيات« 
امللخ�صات وال�صري الذاتية للم�صاركني، وكذلك اعتماد برنامج اجلل�صات، وعددها ١9 
جل�صة متزامنة خالل فعاليات املوؤمتر الذي ي�صتمر ثالثة اأيام. كما اختارت اللجنة 
روؤ�صاء اجلل�صات امل�صاركني. وو�صل اإجمايل عدد امل�صاركني يف املوؤمتر اإلى نحو ١00 

�صخ�صية من داخل اململكة وخارجها.
بح�صور  اأبها،  ق�صر  بفندق  املقبل،  الثالثاء  تنطلق  املوؤمتر  فعاليات  اأن  يذكر 

كبري من طالب وطالبات اجلامعة، والإعالميني واملهتمني.
وي�صاحب املوؤمتر الذي �صينعقد برعاية وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�صى، 
الت�صكيلي  للفن  ل��وح��ات  يت�صمن  امل��وؤمت��ر،  ع��ن��وان  نف�س  حت��ت  متخ�ص�س  معر�س 
ور�صوم الكاريكاتري، بالإ�صافة اإلى جناح اآخر يعر�س جهود اململكة العربية ال�صعودية 

يف مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وكالة الأنباء ال�صعودية »وا�س«.
 /http://sitcmt.kku.edu.sa وميكن العودة اإلى املوقع الإلكروين للموؤمتر
�صيتم عر�صها  اأخرى  اإلى تفا�صيل  اإ�صافة  املوؤمتر،  اأه��داف وحماور  لال�صتزادة عن 

خالل الأيام املقبلة.
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مسؤولياتنا العلمية 
والوطنية *

تعد جامعة امللك خالد من كرى اجلامعات ال�صعودية، وت�صطلع 
دائما  يجعلها  ما  وه��ذا  واجتماعية،  ووطنية  علمية  مب�صوؤوليات 
ال��ث��اين  ال����دويل  ال��ك��رى، وامل���وؤمت���ر  ال��وط��ن��ي��ة  ت�����ص��ارك بالق�صايا 
اأحد مظاهر  وال�صراتيجيات« هو  الو�صائل  والإره��اب:  »الإع��الم 

اهتمام اجلامعة باملو�صوعات الوطنية الكرى يف بالدنا.
ول �صك اأن الإره��اب، وهو اآفة من اآفات هذا الع�صر، يعد من 
والع�صكريني  ال�صيا�صيني  اأج��ن��دة  على  هيمنت  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات 

والإعالميني وكافة موؤ�ص�صات املجتمع مبا فيها اجلامعات.
لالإعالم  اأدوار خمتلفة  تتناول  املوؤمتر مبحاور مهمة  ويهتم 
اإع��الم��ي��ة تقليدية  يف م��ك��اف��ح��ة الإره������اب، مب�����ص��ارك��ة م��وؤ���ص�����ص��ات 
و�صبكات توا�صل اجتماعي، مع م�صاركة نخبة مميزة من الباحثني 

والباحثات وقيادات اإعالمية وخراء من داخل اململكة وخارجها.
متيزا  للموؤمتر  �صتوفر  النوعية  امل�صاركات  ه��ذه  اأن  �صك  ول 
و�صعتها  التي  الأه��داف  املوؤمتر  يحقق  اأن  وناأمل  خا�صة.  واأهمية 

اجلامعة يف تنظيمها لهذا املوؤمتر.
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإل��ى  بال�صكر  اأتوجه  وختاما 
الأمري  امللكي  ال�صمو  العزيز، وويل عهده �صاحب  بن عبد  �صلمان 
ال�صمو  العهد �صاحب  بن عبدالعزيز، وويل ويل  نايف  بن  حممد 
امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم ودورهم 
وكذلك  اململكة،  يف  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات  دع��م  يف  الكبري 
على ما حظيت به جامعة امللك خالد من موافقة على تنظيم هذا 
املوؤمتر؛ كما اأ�صكر �صاحب املعايل وزير التعليم، الدكتور اأحمد بن 
اللجنة  اأخ��ريا  واأ�صكر  املوؤمتر؛  لهذا  رعايته  على  العي�صى،  حممد 
الإ�صتعداد  يف  مبكرا  ب��داأت  التي  امل��وؤمت��ر،  جل��ان  وكافة  التنظيمية 

لجناز متطلبات املوؤمتر.
* من اإ�صدارات »املوؤمتر الدويل لالإعالم والإرهاب«

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

سعيد العمري

خ����الل ف����رة وج����ي����زة، ا���ص��ت��ط��اع ق�صم 
اأن يحقق  الإع��الم والت�صال باجلامعة 
حتديات  متخطيا  اأق��ران��ه،  ب��ني  التميز 
حداثة ال�صن من خالل اخت�صار امل�صافة 
ب��ني ال��ف��ط��ام وع��ن��ف��وان ال�����ص��ب��اب، رافعا 
�صعار الطموحات التي ل حتدها حدود، 
يف �صبيل اإعداد كوادر اإعالمية مت�صلحة 
ب���اأح���دث م���ا ت��و���ص��ل اإل���ي���ه امل���ج���ال من 
ت�صيف  اأن  �صاأنها  من  ومهارات  معارف 
اإ�صافات تطويرية وا�صعة ل�صوق العمل، 

وفيما يلي نبذة ي�صرية عن الق�صم.

تاريخ التأسيس
 20١4-20١3 اجلامعي  العام  يف  تاأ�ص�س 
ت��ل��ب��ي��ة لح���ت���ي���اج���ات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
كفاءة  ذات  اإعالمية  ل��ك��وادر  ال�صعودية 
ع��ال��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ص�����ص��ات من 
مكتوبة  و���ص��ح��اف��ة  اإل����ك����روين  اإع�����الم 
تخ�ص�س  اإل��ى  اإ�صافة  مرئية،  و�صمعية 
الت�����������ص�����ال ال�����ص����رات����ي����ج����ي ب�����ص��ق��ي��ه 

العالقات العامة والإعالن. 
وجاء تاأ�صي�س الق�صم �صمن مقاربة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ق���اع���دة ان���دم���اج ال��و���ص��ائ��ط 
)���ص��ورة، ���ص��وت، ن�����س(، وع��ل��ى جتليات 
وعلى  تفاعلي،  اجتماعي  اإع��الم  ت�صكل 
مرجعية وجود بيئة اإعالمية وات�صالية 
ت��ت��ق��اط��ع وب�����ص��ك��ل  اأن  ت��و���ص��ك  ج���دي���دة 
معريف عميق مع موروث علوم الإعالم 
التوا�صلية  املقاربة  لت�صبح  والت�صال 
اإلى  و�صمن منظور جمتمعي يف حاجة 

التاأ�صيل بحثا وتدري�صا.
اأف�صل  من  بالق�صم  نخبة  ويعمل 
ما  اأرق��ي  واخل��راء وح�صيلة  الأ�صاتذة 
والتدري�س  البحث  مناهج  اإليه  و�صلت 
الإع�����������الم والت���������ص����ال  ت���خ�������ص�������س  يف 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ويف 
يتمكن  حتى  وذل��ك  العاملية،  اجلامعات 
خ��ري��ج ال��ق�����ص��م م���ن الب���ت���ع���اث وي��ك��ون 
تكوينه متوافقا مع متطلبات حتولت 
يف  بحثيا  ي�صتجد  وم���ا  الإع�����الم  م��ه��ن 

اجلامعات العاملية.

الخطة الدراسية
م���ن اأه�����م م���الم���ح اخل���ط���ة ال��درا���ص��ي��ة 
للغة  مكثفة  درا����ص���ة  بالق�صم  تطبيق 
فيه  ي��ل��ت��ح��ق  ع���ام  اأول  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ال��ط��ال��ب اأو ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����ص��م الإع����الم 
والت�������ص���ال، اإ���ص��اف��ة ال���ى م����واد م��رك��زة 
م�صتوى  رف��ع  ب��ه��دف  العربية  اللغة  يف 
امل����ه����ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة ل���ل���ط���الب، وت��ع��م��ل 
اخل����ط����ة م�����ن خ������الل ت���ط���وي���ر ال��ل��غ��ة 
)الإجن���ل���ي���زي���ة وال��ع��رب��ي��ة( ع��ل��ى ت��اليف 
املوجودة يف بع�س  النق�س  اأوج��ه  بع�س 

اأق�صام الإعالم الأخرى.
كما اأن التخ�ص�صات الثالثة التي 
ي�صمها الق�صم جاءت بناء على درا�صة 
اجتاهات التعليم الإعالمي يف عدد من 
اجلامعات املرجعية Benchmarks يف 
الى  اإ�صافة  واأوروب��ا،  املتحدة  الوليات 
حتديد جمالت �صوق العمل يف اململكة 
و�صائل  احتياجات  خمتلف  خ��الل  من 
الإع���الم  وو���ص��ائ��ل  التقليدية  الإع���الم 

اجلديد.

وم����ن اأه�����م م���ا مي��ي��ز خ��ط��ة ق�صم 
متطلبات  تلبيتها  والت�����ص��ال  الإع����الم 
ه��ي��ئ��ات الع��ت��م��اد ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
وب���خ���ا����ص���ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ب��ه��ي��ك��ل��ي��ة 
امل���ق���ررات م��ن داخ���ل ال��ق�����ص��م وخ��ارج��ه، 
ح���ي���ث مت ت���رك���ي���ز م�����ق�����ررات الإع�������الم 
واإتاحة  حم��ددة،  مقررات  يف  والت�صال 
امل����ج����ال الأو������ص�����ع مل����ق����ررات م����ن خ����ارج 
ال��ق�����ص��م م���ن ت��خ�����ص�����ص��ات م�����ص��ان��دة من 
فل�صفة  �صمن  واإن�صانية،  طبيعية  علوم 
يكون  اأن  ي��ج��ب  الإع���الم���ي  اأن  م���وؤداه���ا 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  وا����ص���ع���ة  ث���ق���اف���ة  ذا 
وامل��ج��الت ذات ال��ع��الق��ة ب��الإع��الم من 
�صيا�صة واقت�صاد وفكر وثقافة واجتماع 
طبيعية   وع��ل��وم  واإح�����ص��اء  نف�س  وع��ل��م 
اإلى  اإ�صافة  اأح��ي��اء(،  فيزياء،  )كيمياء، 

اململكة  )جغرافية  املكان  عاملي  اأهمية 
واجلغرافيا ال�صيا�صية( والزمان )تاريخ 
�صمن  املعا�صر(  العرب  وت��اري��خ  اململكة 

منهج درا�صة طالب الإعالم.

التدريب الطالبي
واإل���ى ج��ان��ب اخل��ط��ة ال��درا���ص��ي��ة، توجد 
متطلبات تخ�ص�صية مهمة، ومنها على 
على  "التدريب  ب��رن��ام��ج  امل��ث��ال،  �صبيل 
تدريبي  برنامج  وه��و  الدرا�صة"،  راأ����س 
خ�����ارج امل��ن��ه��ج ي���ق���وم ب���ه اأع�������ص���اء هيئة 
املهني  الو�صط  م��ن  واآخ���رون  التدري�س 
الف�صل  منذ  تدريبية  دورات  تنظيم  يف 
موعد  حتى  للدرا�صة  الأول  ال��درا���ص��ي 
املهارات  على  التدريب  بهدف  التخرج، 
للمنهج  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  اجل���ان���ب  وت��ع��م��ي��ق 

تعريفية  زي��ارات  اإل��ى  اإ�صافة  الدرا�صي، 
وت���دري���ب���ي���ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات الإع���الم���ي���ة 
الق�صم  وي�صم  وخارجها.  اململكة  داخ��ل 
ث������الث ت���خ�������ص�������ص���ات ه������ي: الت�������ص���ال 
والتحرير  وال�صحافة  ال�صراتيجي، 
الإل�������ك�������روين، وت���خ�������ص�������س الإذاع���������ة 
اإل��ى  يتحول  لأن  وي�صعى  والتلفزيون، 

كلية يف امل�صتقبل القريب.
اأن ال��ق�����ص��م ا���ص��ت��ط��اع  اإل����ى  وي�����ص��ار 
تاأ�صي�صه  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��رية  ال��ف��رة  رغ���م 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م م��وؤمت��ري��ن دول���ي���ني ه��م��ا: 
اأقيم  ال��ذي  والإ�صاعة،  الإع��الم  موؤمتر 
اأي���ام،  ث��الث��ة  وا�صتمر   ١436 �صفر   3 يف 
وم��وؤمت��ر الإع���الم والإره����اب: الو�صائل 
الأول  رب��ي��ع   7 يف  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات، 

اجلاري، وي�صتمر ثالثة اأيام اأي�صا.

طموحات واسعة وراء تميز  
»اإلعالم واالتصال« بالجامعة
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وزير التعليم يفتتح مؤتمر المعلم وعصر المعرفة 
مدير الجامعة: هدفنا تطوير أدوار المعلمين 

وفق رؤية 2030
سعيد العمري

وعبدالعزيز رديف

اأك����د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
خ��ال��د  امل����ل����ك  ج���ام���ع���ة  اأن  ال���ع���ي�������ص���ى، 
دعم  يف  الأخ���رى  اجلامعات  مع  ت�صهم 
ب��رام��ج كليات ال��رب��ي��ة، وت��اأك��ي��د ج��ودة 
خم���رج���ات���ه���ا، ل��ل��ح��اج��ة اإل������ى ت��ط��وي��ر 
مو�صحا  كفاءتها،  ورفع  التعليم  مهنة 
اأن ه��ن��اك خ��ط��وات ات��خ��ذت��ه��ا ال����وزارة 
الربية يف  كليات  بالتعاون مع عمداء 
التعليمية  العملية  لتجويد  امل��م��ل��ك��ة، 
ورفع كفاءتها، وتخفي�س عدد الطالب 
املقبولني يف كليات الربية حتى تتمكن 
وكفاءتها،  جديتها  رف��ع  م��ن  الكليات 
وال���رك���ي���ز ع��ل��ى ال����رام����ج ال��ن��وع��ي��ة، 
واأي�صا النظر يف اإعداد معايري املعلمني 
اأن  مبينا  الربية،  كليات  يف  والقبول 
كل ه��ذه اخل��ط��وات ت�صعى ال���وزارة من 
ي�صتطيع  م��ت��م��ي��ز  م��ن��ت��ج  اإل����ى  خ��الل��ه��ا 

حتقيق نقلة نوعية يف التعليم العام.

ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ت��ه م��وؤمت��ر 
»امل����ع����ل����م وع�������ص���ر امل����ع����رف����ة ال���ف���ر����س 
والتحديات«، حتت �صعار »معلم متجدد 
ل���ع���امل م���ت���غ���ري«، ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه كلية 
بح�صور  خالد،  امللك  بجامعة  الربية 
الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 
العايل  التعليم  يف  والتقومي  للقيا�س 
ب��ن ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور في�صل  الأم����ري 

امل�صاري اآل �صعود، وعدد من احل�صور.
موقع  د���ص��ن  التعليم  وزي���ر  وك���ان 
واملعر�س  »ج�صم«،  ال�صعودية  اجلمعية 
امل�����ص��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر، ك��م��ا اط��ل��ع على 
جم�����ص��م مل�������ص���روع امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

بالفرعاء.

مد جسور التعاون
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  وكان 
ف���ال���ح ال�����ص��ل��م��ي رح�����ب ب���احل�������ص���ور يف 
يهدف  »امل��وؤمت��ر  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا  كلمته، 
اإلى مد ج�صور التعاون بني املخت�صني 
يف  املتخ�ص�صة  الربوية  الدرا�صات  يف 

تطوير اأدوار املعلمني واملعلمات يف �صوء 
هيكلة  اإع����ادة  يف  وي�صهم   ،2030 روؤي����ة 
ب��رام��ج ك��ل��ي��ات ال��رب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات 
امل��ع��ل��م��ني  دور  وي����ب����ني  ال���������ص����ع����ودي����ة، 
وامل��ع��ل��م��ات يف م��واج��ه��ة الن���ح���راف���ات 
ال��ف��ك��ري��ة ال���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا ال��ع��امل 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  الأدوار  ويثمن  ال��ي��وم، 
تعزيز  يف  واملعلمات  املعلمون  بها  يقوم 
ي�����ص��ه��م يف تلم�س  امل���واط���ن���ة، ك��م��ا  ق��ي��م 
للمعلمني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
التكنولوجيا  دور  وي��ب��ني  وامل��ع��ل��م��ات، 

املعا�صرة يف العملية الربوية«.
من  ت�صعى  اجلامعة  اأن   واأ���ص��اف 
خ����الل امل����وؤمت����ر اإل�����ى ت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
اإع�����داد امل��ع��ل��م يف ك��ل��ي��ات ال��رب��ي��ة، مبا 
ملتطلبات  املتجددة  الحتياجات  يواكب 
املعلمني  دور  وت��اأك��ي��د  امل��ع��رف��ة،  ع�صر 
ومثقف  واع  جيل  تخريج  يف  واملعلمات 
اإميانا  واإخ��ال���س،  بجد  ال��وط��ن  يخدم 
منها بدورها الربوي والتعليمي على 
وال���دويل  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي  امل�صتوى 

لتطوير احلقل الربوي، �صمن حتول 
اأك���ادمي���ي ���ص��ام��ل ي��ع��زز دور اجل��ام��ع��ة 
بو�صفها موؤ�ص�صة رائدة توؤدي ر�صالتها 
وخ��دم��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم  يف 

املجتمع.
 

 قواعد ثابتة 
الربية،  كلية  عميد  ق��ال  جهته،  م��ن 
اإن  يف  ك���ا����ص���ي،  اآل  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور 
قواعد  على  وا�صتقامت  قامت  »اململكة 
ال��دي��ن  م���ن  را���ص��خ��ة  ثابتة، واأ�صول 
واخلرة والعلم والعمل، وجهود جبارة 
يف التاأ�صي�س والبناء والربية والتعليم، 
تعاقب يف ت�صييدها ملوكها وحكوماتها 
واخلرة من رجالتها، جيال اإثر جيل، 
حتى اآل الأمر حلكومة خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، 
امل��ت��غ��ريات، وط��ورت  ف��واك��ب��ت حكومته 
فائق  التعليم  اأدوات  واأول��ت  الأ�صاليب 

عنايتها«.
تنظيم  اأن  اإل���ى  ك��ا���ص��ي  اآل  واأ����ص���ار 

امللك  جامعة  م��ن  �صعيا  ي��اأت��ي  امل��وؤمت��ر 
خالد،  ممثلة يف كلية الربية، للتميز 
وخدمة املعلم والرتقاء برامج اإعداده 
وتنميته املهنية، م�صيدا يف الوقت ذاته 
العلمية  ال�صعودية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 

للمعلم »ج�صم«.
 واأ����ص���اف »ذل���ك اإ���ص��ه��ام ب��ن��اء من 
والبناء  الت�صييد  م�صرية  يف  اجلامعة 
علميا  للنهو�س  وامل��ع��ريف،  احل�����ص��اري 
املباركة،  البالد  ه��ذه  باإن�صان  وتربويا 
ت��ل��ك امل�����ص��رية وذل����ك ال��ت�����ص��ي��ي��د ال���ذي 
مت���ي���زت ب���ه ب����الد احل���رم���ني، ح��ر���ص��ه��ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  واأب���������ان  اهلل«. 
ملخ�س   500 على  ي��رب��و  م��ا  ا�صتقبلت 
وورق��ة علمية، مت فرزها وف��ق معايري 
عملية  وبعد  ١70بحثا،  لت�صبح  علمية 
التحكم اأ�صحت 56 بحثا وورقة علمية 

من ١0 دول عربية واإ�صالمية وعاملية.

سبق أكاديمي
ال��دك��ت��ور حم��م��ود م�صطفى  اأو����ص���ح 

ال�����ص��ي��د، م��ن ج��ام��ع��ة دار ال��ع��ل��وم، اأن 
امل�����وؤمت�����ر ل��ي�����س ب���ج���دي���د ع���ل���ى ب���الد 

احلرمني وقبلة امل�صلمني.
وقال »�صهدت بزوغ الإ�صالم على 
ي��د خ��ري امل��ع��ل��م��ني حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل 
عليه و�صلم، وها هي مملكة الإن�صانية 
ت�����ص��ري ب��خ��ط��ى م���ب���ارك���ة ع���ل���ى درب 
الدعوة اإلى العلم، يف ظل قيادة ر�صيدة 
ال�صريفني  احلرمني  خل��ادم  وحكيمة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، وويل  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 

عهده، وويل ويل العهد«.
خالد  امللك  جامعة  »اإن  واأ���ص��اف 
ل��ه��ا ق�����ص��ب ال�����ص��ب��ق يف الإ�����ص����ارة اإل���ى 
وتنمية  املعلم  لدعم  البالغة  الأهمية 
ق���درات���ه اأث���ن���اء اخل���دم���ة، وم���ا ل��ذل��ك 
النهو�س  الأه��م��ي��ة يف  ب��ال��غ  اأث����ر  م��ن 
بالعملية التعليمية، من خالل اإعداد 
م��ع��ل��م ل���ه ق������درات وم����ه����ارات ت��وؤه��ل��ه 
لتخريج اأجيال من ال�صباب النابهني، 
العربية  الأم����ة  ن��ا���ص��ي��ة  ب��ه��م  ت��رت��ف��ع 

والإ�صالمية«.
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36 ورقة تثري أول أيام
مؤتمر المعلم والمعرفة

عبدالعزيز رديف
وسارة القحطاني 

»امل��ع��ل��م وع�صر  اأي����ام م��وؤمت��ر  اأول  ح��ظ��ي 
امل��ع��رف��ة: ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات«، ال��ذي 
»معلم  �صعار  حتت  املا�صي،  الثنني  اأقيم 
متجدد لعامل متغري«، ب� 36 ورقة توزعت 
على عدد من اجلل�صات العلمية التي مت 
املو�صوعات  العديد من  خاللها مناق�صة 

عن املعلم وكليات الربية.
مب�صاركة  اجلل�صات  اأول���ى  وب����داأت 
الوطني  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للرئي�س 
العايل،  التعليم  يف  والتقومي  للقيا�س 
الأم�����ري ال��دك��ت��ور ف��ي�����ص��ل ب���ن ع��ب��داهلل 
���ص��ع��ود، ع���ن الخ���ت���ب���ارات  اآل  امل�������ص���اري 
امل���ه���ن���ي���ة، ون���اق�������س خ���الل���ه���ا اأ����ص���ال���ي���ب 
الختبارات وتقوميها. كما �صارك وكيل 
واملعلومات  للتخطيط  التعليم  وزارة 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ال��������راك، يف 
اجل��ل�����ص��ة ذات����ه����ا مب���و����ص���وع م����ب����ادرات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وف����ق روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
فيه  حت���دث  ال����ذي  2030م،  ال�����ص��ع��ودي��ة 
وروؤى  اململكة  يف  التعليم  م�صتقبل  عن 

وتطلعات املوؤ�ص�صات التعليمية.

مب�صر، بورقة عمل عن الدور الإر�صادي 
مل��ع��ل��م امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة يف م��واج��ه��ة 

حتديات الأمن الفكري.

الجلسة الثالثة
ب����داأ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ع���وا����س، من 
ج���ام���ع���ة الإم���������ام حم���م���د ب����ن ���ص��ع��ود 
بورقة  الثالثة،  اجلل�صة  الإ���ص��الم��ي��ة، 
علمية حتدث فيها عن تطوير برامج 
يف  ال�صعودية  باجلامعات  املعلم  اإع��داد 

�صوء التجارب العاملية.
وا����ص���ت���ع���ر����س ال���دك���ت���ور حم��م��ود 
قابو�س،  ال�صلطان  جامعة  من  عامر، 
ورقة علمية بعنوان »النموذج التكاملي 
لإع����داد امل��ع��ل��م ال��ع��ام وم��ع��ل��م الربية 

اخلا�صة«.
و�صارك يف اجلل�صة اأي�صا الدكتور 
ع����ب����داهلل ال���������ص����ه����راين، م����ن ج��ام��ع��ة 
اإ�صهام  ع��ن  فيها  ب��ورق��ة حت��دث  بي�صة، 
قيم  تعزيز  يف  املعلم  اإع���داد  موؤ�ص�صات 

النتماء واملواطنة.
وقدم الدكتور حممود م�صطفى، 
مب�صر،  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ن 
املهنية  »التنمية  بعنوان  علمية  ورق��ة 

كل  ق��دم  ذات��ه��ا،  اجلل�صة   وخالل 
م���ن ف��ه��د ال���غ���ام���دي وم���اج���د امل��ال��ك��ي 
الطائف  مبحافظة  التعليم  اإدارة  من 
دور  خاللها  م��ن  ناق�صا  علمية  ورق���ة 
ال�صتفادة  يف  الثانوية  املرحلة  معلم 
يف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  م��ن 
العملية التعليمية مبحافظة الطائف.

الجلسة الخامسة
افتتح خام�س جل�صات املوؤمتر، الدكتور 
حم��م��د امل���ري م��ن ج��ام��ع��ة ال��زق��ازي��ق، 
الربية  نظام  واق��ع  بورقة علمية عن 
ومتطلبات  الربية  بكليات  امليدانية 

تطبيقها يف �صوء م�صتجدات الع�صر.
و��������ص�������ارك ال������دك������ت������ور ع����ب����داهلل 
ال����درا�����ص����ات  اإدارة  م����ن  ال���ق���ح���ط���اين 
ال��ع��ام��ة للدفاع  ب��امل��دي��ري��ة  وال��ب��ح��وث 
حول  علمية  ب��ورق��ة  بالريا�س  امل���دين 
مو�صوع قيم املواطنة يف وثيقة �صيا�صة 

التعليم واإ�صهام املعلم يف تعزيزها.
اأحمد  الدكتور  اجلل�صة  يف   وقدم 
الرومي، من جامعة الإمام حممد بن 
�صعود الإ�صالمية، ورقة علمية حتدثت 
عن قيم املواطنة و دور معلمي التعليم 
ال����ع����ام يف ت��ن��م��ي��ت��ه��ا ل�����دى ال���ط���الب، 
التعليم  م��ك��ات��ب  م���دي���رو  ي���راه���ا  ك��م��ا 
وم�صاعدوهم مبدينة الريا�س؛ اإ�صافة 
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  م�صاركة  اإل��ى 
طه، من جامعة قناة ال�صوي�س، بورقة 
ع��ن اإع�����داد م��ع��ل��م ال��ت��ع��ل��ي��م الأ���ص��ا���ص��ي 

ملجتمع املعرفة.

الجلسة السادسة
يف ختام جل�صات اليوم الأول، )اجلل�صة 
ال�صاد�صة(، قدم كل من الدكتور ح�صام 
البو�صعيدي  وخمي�س  اإبراهيم  الدين 
ن���زوي يف �صلطنة ع��م��ان،  م��ن ج��ام��ع��ة 
ورقة علمية بعنوان »معوقات التنمية 
امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني امل���ت���م���رك���زة ع��ل��ى 
يف  الأ�صا�صي  بعد  م��ا  التعليم  م��دار���س 
ب�صلطنة  ال��ب��اط��ن��ة  ���ص��م��ال  حم��اف��ظ��ة 

عمان«.
وق��������دم ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ع��ب��داحل��م��ي��د، م��ن ج��ام��ع��ة امل��ن�����ص��ورة، 
التعليم  تكنولوجيا  ع��ن  علمية  ورق��ة 
اإع��داد معلم متجدد لعامل  ودوره��ا يف 

متغري.
اجل���ل�������ص���ة  �������ص������ارك يف  وك������ذل������ك 
من  اأحمد  رم�صان  الدكتور  ال�صاد�صة 
بورقة  امل�����ص��ري��ة،  �صويف  بني  جامعة 
ملعلم  التقني  الإع��داد  تناولت مو�صوع 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واأث�����ره يف رف���ع ك��ف��اءة 

ا�صتجابة الطالب للتعلم.

محاور تطوير المعلم
امل�صاحب  العلمي  الرنامج  وت�صمن 
ل��ل��م��وؤمت��ر، ج��ل�����ص��ات ن�����ص��ائ��ي��ة ت��ن��اول��ت 
ع��ددا م��ن امل��ح��اور ال��الزم��ة يف تطوير 
التعليم  يف  التعليمية  والعملية  املعلم 
املعلم  تطوير  ربط  وكيفية  ال�صعودي، 

باحتياجات الع�صر وتطوره.
امل��ن��اه��ج  يف  املتخ�ص�صة  وق��دم��ت 
وط�����رق ال���ت���دري�������س، امل���ح���ا����ص���رة اأم���ل 
ال�����ص��م��ري م��ن ج��ام��ع��ة الإم�����ام حممد 
ب��ن ���ص��ع��ود الإ���ص��الم��ي��ة، ورق���ة بحثية 

أدوار المعلمين
�صامل  الدكتور  الثانية، قدم  يف اجلل�صة 
بن  حممد  الإم���ام  جامعة  من  العنزي، 
���ص��ع��ود الإ���ص��الم��ي��ة، ورق����ة ع��ل��م��ي��ة عن 
ت��وف��ري  يف  ب��امل��ع��ل��م��ني  امل��ن��وط��ة  الأدوار 
بيئات التعلم الآمنة للطالب وفق روؤية 

ال�صعودية 2030.

التنمية المهنية 
من  العتيبي،  من�صور  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
جامعة جنران، يف اجلل�صة نف�صها ورقة 
املهنية  التنمية  بعنوان مقومات  علمية 
للمعلمني يف �صوء روؤية اململكة العربية 
ب��ق��ي��م  وع���الق���ت���ه���ا   ،2030 ال�������ص���ع���ودي���ة 

النتماء والهوية الوطنية.
امل�صرف  اأي�صا،  اجلل�صة  يف  و�صارك 
ب��وزارة  التعليم  مكاتب  اإدارة  على  العام 
التعليم الدكتور خالد الع�صريي بورقة 
برامج  هند�صة  »اإع����ادة  ب��ع��ن��وان  علمية 
ال�صعودية  باجلامعات  الربية  كليات 
لإعداد معلم امل�صتقبل يف �صوء برنامج 

التحول الوطني«.
الدكتور  الثانية  اجلل�صة  واختتم 
حم��م��ود ب�����دوي، م���ن ج��ام��ع��ة امل��ن��وف��ي��ة 

مل��ع��ل��م��ي ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن خ���الل 
التدري�س ال�صراتيجي«.

الجلسة الرابعة
يف راب�������ع ج���ل�������ص���ات امل�����وؤمت�����ر، حت���دث 
ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م احل���م���ي���دان، من 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����ص���ع���ود، ع���ن م��و���ص��وع 
يف  ال��ت��دري�����ص��ي  الأداء  ج����ودة  م��ع��اي��ري 
ودرجة  املعرفة  اقت�صاد  مطالب  �صوء 
ال��درا���ص��ات  ومعلمات  معلمي  ام��ت��الك 

الجتماعية لها.
كما �صارك الدكتور طاهر الهادي 
من جامعة قناة ال�صوي�س بورقة علمية 
حتدث من خاللها عن مو�صوع املعلم 
الإ�صالمي  املجتمع  يف  التغيري  وقيادة 

املعا�صر.

إعداد معلم العلوم
ق����دم ال���دك���ت���ور م��ع��ن ب���ن ق��ا���ص��م، من 
جامعة طيبة، ورقة علمية ناق�س فيها 
املجالت  مقرح  حول  ت�صور  مو�صوع 
ال��ت��ط��وي��ري��ة لإع����داد معلم ال��ع��ل��وم يف 
�صوء اجتاهات التنمية املهنية ملواجهة 

حتديات ع�صر املعرفة.

التدريبية  الح��ت��ي��اج��ات  اأه���م  ت��ن��اول��ت 
مب��دي��ن��ة  الآيل  احل����ا�����ص����ب  مل���ع���ل���م���ات 
التعليم  تطبيقات  جم��ال  يف  الريا�س 
القائمة على  الذكية  املتنقل لالأجهزة 
ال��ت��ع��ل��ي��ب؛ ب��ي��ن��ت م��ن خ��الل��ه��ا اأه��م��ي��ة 
وح���اج���ة م��ع��ل��م��ات احل���ا����ص���ب ل��ل��ت��زود 
تطبيقات  ح���ول  وامل����ه����ارات  ب��امل��ع��ارف 
التعليم املتنقل القائمة على التعليب، 
التدري�صية،  املرحلة  عن  النظر  بغ�س 
م�صرية اإلى اأن املعلمات بجميع املراحل 
الدافعية  واإث��ارة  التحفيز  اإلى  بحاجة 

والتجديد.
واأو�����ص����ت ب�������ص���رورة ب��ن��اء ب��رام��ج 
ملعلمات  ال��درا���ص��ة  حم���اور  يف  تدريبية 
للمعلمات  الفر�صة  واإت��اح��ة  احلا�صب، 
م�صتحدثات  على  امل�صتمر  بالتدريب 
م�صحية  درا�����ص����ة  واإج��������راء  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
ملعلمات  التدريبية  احلاجات  لتحديد 
التعليم  تطبيقات  جم��ال  يف  احلا�صب 
القائمة على  الذكية  املتنقل لالأجهزة 

التعليب مبدينة اأخرى.

اإلعداد المعرفي
ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة مها اأب���و امل��ج��د، من 
كيفية  عن  بحثا  في�صل،  امللك  جامعة 
الدواعي  املعرفة:  املعلم ملجتمع  اإعداد 
اأه��م  خ��الل��ه  ا�صتعر�صت  وامل��ت��ط��ل��ب��ات، 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه امل���ع���ل���م يف 
جم��ت��م��ع امل���ع���رف���ة وط��ب��ي��ع��ة جم��ت��م��ع 
املعا�صر،  ال��رب��وي  الفكر  يف  امل��ع��رف��ة 
ميثل  ب��امل��ع��ل��م  اله���ت���م���ام  اأن  م����وؤك����دة 
يف  لأهمية  ذلك  باملجتمعات  النهو�س 
التنمية املجتمعية التي ترنو الو�صول 

اإليها.
وط���ال���ب���ت ب�������ص���رورة و����ص���ع اأط���ر 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مل����الم����ح ت�������ص���ور م���ق���رح 
لأهم متطلبات اإعداد املعلم يف جمتمع 
املعرفة التي جتعل منه اإن�صانا متطورا 
يواجه امل�صتقبل ويتفاعل مع حتدياته.

املعلم  اإمل���ام  اأه��م��ي��ة  اأو���ص��ح��ت  كما 
جمتمع  طبيعة  م��ع  ت��ت��واف��ق  ب�����ص��م��ات 
امل��ع��رف��ة ت�����ص��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع��ه، 
وك����ذل����ك ت���وا����ص���ل���ه م����ع م�����ص��ت��ج��دات 

الع�صر.
ب��امل��ع��ل��م  »ال���ن���ه���و����س  اإن  وق����ال����ت 
املوؤ�ص�صات  على  القائمني  من  يتطلب 
اإع��داده لمتالك منهجيات  التعليمية 
واآل����ي����ات ع��م��ل ج���دي���دة ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 

طبيعة جمتمع املعرفة وحتدياته«.
م���ت���ط���ل���ب���ات  اأه����������م  اأن  وب����ي����ن����ت 
تنح�صر  املعرفة  ملجتمع  اإعداد  املعلم 
امل���ت���ط���ل���ب���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���رف���ي���ة  يف 

والتكنولوجية وال�صيا�صية والثقافية.
واأو����ص���ت ب��اأه��م��ي��ة اإج�����راء بحوث 
وعقد  واإع�����داده  املعلم  ب��ن��اء  ت�صتهدف 
اكت�صاب  كيفية  على  تدريبية  دورات 
العملية،  حياته  يف  وتوظيفها  املعرفة 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة م�صتقلة  خ��ط��ة  وو���ص��ع 
جل�����وان�����ب اإع����������داد امل���ع���ل���م وت�����ص��م��ني 
وحدة  وتاأهيله  املعلم  اإع��داد  موؤ�ص�صات 
وحدة  م�صمى  حتت  خا�س،  طابع  ذات 
����ص���ن���اع���ة امل����ع����رف����ة، وو�����ص����ع ال����روؤي����ة 
على  م�صددة  بها،  اخلا�صة  والر�صالة 
النهو�س  يف  ال��وح��دة  تلك  دور  تفعيل 

باملعلم يف �صوء م�صتجدات الع�صر.
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17 ملصقا 
علميا 
بالمعرض 
المصاحب
اأقيم على هام�س املوؤمتر الدويل »املعلم 
والتحديات«  الفر�س  املعرفة:  وع�صر 
اأك��ر  ح��وى  متخ�ص�س  علمي  معر�س 
اأح���دث  ت��ن��اول  علميا،  مل�صقا   ١7 م��ن 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات لأك����ر م���ن  ١9 

باحثا وباحثة.
مالءمة  مدى  املل�صقات  وتناولت 
الفنية  ال��رب��ي��ة  ب��ك��ال��وري��و���س  ب���رام���ج 
باململكة مع منهج التعليم العام احلايل 
ت�����ص��ورا  وق���دم���ت   ،dbae اجت�����اه  وف����ق 
ال����ض���ت���خ���دام ب��ع�����ض اأمن�������اط امل���ح���اك���اة 
الجتماعية  وال�����ص��ب��ك��ات  الإل��ك��رون��ي��ة 
���ص��ع��وب��ات  ذوات  امل��ع��ل��م��ات  اإك�������ص���اب  يف 
املتجدد  املهني  التطور  مهارات  التعلم، 

وال�صراكة املجتمعية.
ك���م���ا ط���رح���ت ب��ع�����س امل��ل�����ص��ق��ات 
ت�������ص���ورا م��ق��رح��ا ل��ل��م��ع��اي��ري امل��ه��ن��ي��ة 
الإ�صالمية  ال��رب��ي��ة  ملعلمي  الوطنية 
التحول  برنامج  �صوء  على  اململكة  يف 
الوطني 2020، وبرنامج التنمية املهنية 
الفيزياء  معلمي  معتقدات  تعديل  يف 
العالقة بني  اإلى  بالإ�صافة  العامل ،  يف 
النف�صي  والحراق  الجتماعي  الدعم 
التعلم  ���ص��ع��وب��ات  ذوي  امل��ع��ل��م��ني  ل���دى 
العلوم  معلم  ودور   ، ع�صري  منطقة  يف 
ال�����ص��رع��ي��ة يف م���واج���ه���ة الن���ح���راف���ات 
ال���ف���ك���ري���ة ل�����دى ط�����الب ال���ث���ان���وي���ة يف 
ال��رب��ي��ة  م��ع��ل��م  ودور  ع�����ص��ري،  منطقة 
الإن�صانية  القيم  تعزيز  يف  الإ�صالمية 

لدى طالب الثانوية بع�صري.
عن  بحثا  املل�صقات  وا�صتعر�صت 
م�صر،  يف  للمعلمني  امل��ه��ن��ي��ة  التنمية 
التعليم  اآخر عن م�صتوى جودة  وبحثا 
ل�����دى م��ع��ل��م��ي وم���ع���ل���م���ات ري��ا���ص��ي��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام يف امل��م��ل��ك��ة، وث��ال��ث��ا يف 
ورابعا  اململكة،  ملعلمي  املهنية  التنمية 
يف الأدوار املقرحة للمعلم لتعزيز قيم 
برنامج  �صوء  يف  طالبه  لدى  املواطنة 

فطن.
وت�صمنت اأي�صا، برناجما مقرحا 
الدماغ  اإل��ى  امل�صتند  التعلم  على  قائما 
لتنمية بع�س عادات العقل لدى معلمي 

الربية اخلا�صة.
وك����ذل����ك، ا���ص��ت��م��ل امل���ع���ر����س على 
م��ل�����ص��ق��ات ت���ن���اول���ت ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز دور امل��ع��ل��م امل��ر���ص��د 
باململكة، وكيفية بناء وقيادة جمتمعات 
ال���ت���ع���ل���م ك���م���دخ���ل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة 
وتوظيف  اململكة،  للمعلم يف  امل�صتدامة 
امل���ع���ل���م ل����رن����ام����ج الأم���������ن ال���ف���ك���ري، 
ملجالت  مقرح  ت�صور  اإل��ى  بالإ�صافة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني يف ���ص��وء 

القت�صاد املعريف.
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أهمية اإلعالم
ومتتلك  لالإرهاب،  الت�صدي  يف  رائ��دة  جتربة  ذات  ال�صعودية  العربية  اململكة  تعد 
خرة تراكمية ا�صتمدتها على مر ال�صنني من خالل جهودها يف مكافحة الإرهاب.
تخلي�س  اإل��ى  مدرو�صة  بخطط  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  اململكة  عملت  وق��د 
ال��ل��ق��اءات  ال��ع��امل م��ن ه��ذه الآف���ة اخل��ط��رية، حيث �صاهمت بفعالية يف ع��دد م��ن 
الإقليمية والدولية التي تبحث مو�صوع الإرهاب، بل واأثبتت اململكة للعامل اأجمع، 
جدية و�صدق منطلقها يف حماربة الإرهاب، من خالل النجاحات الأمنية املتالحقة 
التي مت حتقيقها للق�صاء عليه، اإ�صافة اإلى جتنيد جميع اأجهزتها حلماية املجتمع 

من هذه الآفة وخماطرها.
امل�صتوى  على  والتعليمي  ال��رب��وي  ب��دوره��ا  خالد  امللك  جامعة  من  واإمي��ان��ا 
املحلي والأق��ل��ي��م��ي وال����دويل، تنظم اجل��ام��ع��ة امل��وؤمت��ر ال���دويل ال��ث��اين »الإع���الم 
العلماء يف جمال  نخبة من  ي�صم  ال��ذي   وال�صراتيجيات«  الو�صائل  والإره���اب: 
الإعالم، والذين �صيقدمون من خالله روؤى وا�صحة عن اأهمية الإعالم، وكيفية 
اأ�ص�س الإعالم  توظيفه يف مكافحة الإره��اب ب�صكل هادف ومو�صوعي يتما�صى مع 

ومنهجيته ال�صحيحة.
وتعمل اللجنة التنظيمية للموؤمتر منذ اأكر من عام ا�صتعدادا لتنظيم هذه 

الفعالية البارزة يف اجلامعة. متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.

د. محمد بن علي الحسون
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
رئيس اللجنة التنظيمية

من إصدارات »المؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب«
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الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016(  اليوم األول

الجلسة األولى: المفاهيم والمصطلحات 

د. محمد األمين سيال

د. صالح الدين حسن

د. رشدي طاهر

أ. أماني ظافر القرني

د. حليزة حسن

مفهوم مصطلح »اإلرهاب«
ومقصد استعماله في نصوص القرآن

 
اإلرهاب آفة العصر )األسباب والحلول(

دور محاضن تعليم القرآن الكريم
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب

دراسة تقويمية لمفهوم اإلرهاب
ودور اإلعالم في التصدي له

اإلرهاب وما تفصح عنه اإلحصائيات

رئيس الجلسة: أ. د. عثمان بن محمد العربي
جامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. غيداء محمد الحازمي
الوقت: 10.30 - 12.00 صباحا

القاعة: كريستال

جامعة األمير سونكال، تايالندا

 
جامعة الملك فيصل بتشاد، تشاد

جامعة األمير سونكال، تايالند

كليات الرياض لطب األسنان
والصيدلة، الرياض

 جامعة شاه علم، ماليزا

الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016(  اليوم األول

حفل الفتتاح

الوقت: 09:00 صباحا
القاعة: عسير

• القرآن الكريم
• المستشار رئيس قسم اإلعالم واالتصال، رئيس اللجنة العلمية

   أ. د. علي بن شويل القرني
• عميد كلية العلوم اإلنسانية، نائب رئيس اللجنة التنظيمية

   أ. د. يحيى بن عبد اهلل الشريف
• وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، رئيس اللجنة التنظيمية

   د. محمد بن علي الحسون
• فيلم قصير عن قسم اإلعالم واالتصال

• كلمة المشاركين
• معالي مدير الجامعة

   أ. د. فالح بن رجاء اهلل السلمي
• افتتاح المعرض المصاحب

برعاية صاحب المعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى

الجلسة الثانية: األطر العامة لمواجهة التطرف واإلرهاب

رئيس الجلسة: د. فايز بن عبد الله الشهري
عضو مجلس الشورى

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. عبدالعزيز علي عسيري
الوقت: 12:30-2:30 مساء

القاعة: عسير

الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016(  اليوم األول

صاحب المعالي
أ. فيصل بن عبدالرحمن

بن معمر

د. حمزة أحمد بيت المال

د. شون بورز 
ونغم كراهيلي

د. مختار محمد

د. آمنة سلطاني

األمين العام لمركز الملك عبدالله 
العالمي للحوار بين أتباع األديان 

والثقافات، فينا، النمسا،
األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز 

للحوار الوطني

أكاديمي ومستشار إعالمي

جامعة والية جورجيا

جامعة تكنولوجي مارا، ماليزيا

جامعة الحاج لخضر الجزائر

الحوار في مواجهة التطرف واإلرهاب

إطار مفاهيمي لجهود المملكة في مواجهة
فكر التطرف واإلرهاب:

حالة الجهود الفكرية واإلعالمية

تجسير أم توسيع الفجوة: مناهج المجتمعات
المدنية اإلسالمية في بناء المرونة االجتماعية 

ومكافحة التطرف العنيف

مواجهة اإلرهاب من خالل القيم الدينية والحضارية 
والقانونية واألخالقية

دور التدابير و اإلجراءات اإلدارية في مكافحة اإلرهاب.. 
دراسة تجربة الجزائر و السعودية

الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016(  اليوم األول

الجلسة الثالثة: المؤسسات التربوية ودورها في التصدي لفكر التطرف واإلرهاب

رئيس الجلسة: د. بينة الملحم
مديرة المركز اإلعالمي للبنات، جامعة الملك سعود 

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. دانة محمد آل مطاوع
الوقت: 12:30-02:30 مساء

القاعة: كريستال

أ. د. عبداللطيف بن صفية

د. محمد بن علي العوفي

أ. أماني محمد فريجات

د. نايف بن خلف الثقيل

أ. نورة ظافر الشهري

المعهد العالي لإلعالم االتصال،
الرباط، المغرب

كلية العلوم التطبيقية، سلطنة عمان

مركز الحسين للسرطان، عمان، األردن

جامعة الملك سعود

إدارة التعليم بالنماص، عسير

التربية اإلعالمية في مواجهة التجنيد اإللكتروني 
اإلرهابي.. رؤية إستراتيجية وخطة ميدانية العتماد 
التربية اإلعالمية في تحصين الشباب ضد التوظيف 

الهدام لإلعالم الجديد في العالم العربي. 

دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز
مفهوم التسامح لدى الشباب رؤية مقترحة

درجة احتواء النتاجات التربوية في النظام
التربوي األردني لمفاهيم التطرف واإلرهاب

دور المسرح في مواجهة اإلرهاب والتطرف الفكري

التربية اإلعالمية الناقدة
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الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016( 

الجلسة الرابعة: المنصات اإلعالمية لجماعة فكر التطرف واإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. د. مبارك الحازمي
جامعة الملك عبدالعزيز

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واإلتصال، أ. محمد مفرح السريعي
الوقت: 05:45 – 07:15 مساء

القاعة: عسير

د. عمر إبراهيم بوسعدة

د. عثمان محمد

د. عبدالحليم موسى

د. لطفي محمد زيادي

د. اللو سوفريادي

قسم اإلعالم واالتصال،
جامعة الملك خالد

جامعة إفريقيا العالمية، السودان

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل

جامعة والية ماترام اإلسالمية، 
إندونيسيا

أساليب استخدام التنظيمات اإلرهابية لإلنترنت

دور وسائل التَّواصل االجتماعي
في انتشار اإلرهاب العالمي

المؤسسات اإلعالمية لتنظيم داعش

الحرب اإلعالمية: المساند الرسمي
للمنظمات اإلرهابية

السياسات اإلعالمية في عصر المعلومات
بين الوعي األخالقي والمصالح الضيقة

اليوم األول

الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016( 

الجلسة الخامسة: التخطيط اإلعالمي لمواجهة اإلرهاب

رئيس الجلسة: د. حنان آشي
جامعة الملك عبدالعزيز

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. حاتم علي العمري
الوقت: 5:45 – 07:15 مساء

القاعة: كريستال

د. فريد الصغيري

أ. حنان سعيد سرهيد

أ. مشهور سالم العمري

أ. أمل أحمد الحربي

أ. ياسر هاشم الهياجي 

جامعة القيروان

طالبة بكالوريوس إعالم واتصال،
جامعة الملك خالد

طالب بقسم اإلعالم واالتصال،
جامعة الملك خالد

محاضرة متعاون، جامعة أم القرى

طالب دكتوراه، جامعة الملك سعود

الشباب وإرهاب الصورة اإللكترونية:
تقييم انتشار العنف وتهديد الُهوية.

فاعلية اإلعالم في رفع الوعي والحد
من الظواهر اإلرهابية

آراء اإلعالميين في منطقة عسير
حول التعامل مع القضايا اإلرهابية

جهود المملكة العربية السعودية اإلعالمية
في مكافحة اإلرهاب

تداعيات الترويج اإلعالمي لإلرهاب
على النشاط السياحي:

بيانات الواقع والتحديات وإستراتيجيات المعالجة

اليوم األول

الجلسة السادسة: اإلعالن العالمي عن اإلعالم واإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. د. علي بن شويل القرني 
رئيس اللجنة العلمية، جامعة الملك خالد

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. أصايل سالم القحطاني
الوقت: 7:30 – 90:00 مساء

القاعة: عسير

الثالثاء 7 ربيع األول 1438 )6 ديسمبر 2016( 

د. حمزة بيت المال
د. عبدالله الحمود

د. عمر بوسعدة
د. علي القحطاني

د. السيد عزت

أكاديمي ومستشار إعالمي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد
قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد
قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد

اليوم األول

األربعاء 8 ربيع األول 1438 )7 ديسمبر 2106( اليوم الثاني

الجلسة السابعة: التخطيط اإلعالمي لمواجهة اإلرهاب

رئيس الجلسة: د. مطلق المطيري
قسم اإلعالم، جامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. عبدالله صالح آل عبيد
الوقت: 08:30 – 10:30 صباحا

القاعة: عسير

د. فراج محمد المطيري

د. كبوري عبدالرزاق

د. خالد عوض الشريف

د. خالد حامد مصطفى

د. أحمد مبارك سالم 

وزارة الداخلية، دولة الكويت

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، 
المغرب

شرطة العاصمة المقدسة

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

وزارة شؤون مجلسي الشورى 
والنواب بمملكة البحرين

لجنة المناصحة في وزارة الداخلية بالكويت
ودورهم في مواجهة الفكر اإلرهابي

عند نزالء المؤسسات اإلصالحية

اإلعالم و السياسة األمنية في المغرب:
دراسة سوسيو قانونية

دور الشرطة التربوي في تحقيق التوعية األمنية 
لدى طالب المرحلة الثانوية

المسؤولية الجنائية عن جرائم نشر وترويج
الفكر اإلرهابي عبر مواقع التواصل االجتماعي

اإلعالم األمني وإدارة األزمات، اإلرهاب نموذجا،
بين نطاق الخصوصية واعتبارات الشفافية اإلعالمية 

في ظل اإلعالم الجديد

الجلسة الثامنة: دور وسائل التواصل االجتماعي في مواجهة اإلرهاب

رئيس الجلسة: د. عبدالعزيز بن سلطان الملحم
وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للثقافة الدولية

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واإلتصال، أ. ريم رياض حرفش
الوقت: 8:30 – 10:30 صباحا

القاعة: كريستال

األربعاء 8 ربيع األول 1438 )7 ديسمبر 2106( اليوم الثاني

أ. د. بنعيسى عسلون

د. حسان عمر بصفر

د. سماح سيد الدكروري

أ. عبدالعزيز سعيد 
الخياط

د. أميرة عبدالله 
المهدي 

المعهد العالي لإلعالم واالتصال 
بالرباط المغرب

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك خالد

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

جامعة الملك خالد

دعاية التطرف واإلرهاب عبر منصات
التواصل االجتماعي

أثر وسائل اإلعالم الرقمي الجديد في نشر وتشكيل 
ثقافة الطالب الجامعيين للتصدي لإلرهاب

تكنولوجيا المعلومات ودورها في مواجهة اإلرهاب 
اإللكتروني والتهديدات األمنية المرتبطة

باستخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي

دور اإلعالم الفضائي واإللكتروني
في مكافحة اإلرهاب

فعالية موقع إلكتروني مقترح لطباعة المنسوجات 
لتنمية وعي األطفال ضد اإلرهاب
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األربعاء 8 ربيع األول 1438 )7 ديسمبر 2106( اليوم الثاني

الجلسة التاسعة: وسائل التواصل االجتماعي ومواجهة التطرف

رئيس الجلسة: د. ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز
أكاديمي ومستشار اعالمي

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واإلتصال، أ. بسمة مشبب آل سلطان
الوقت: 10:30 – 12:00 صباحا

القاعة: عسير

أ. د. مبارك بن واصل 
الحازمي

أ. أبرار منصور الجديد

د. ظاهر لفا النويران

أ. سامية القحطاني 
و أ. عبير األحمري

د. فوزية آل علي

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك سعود

الجامعة الهاشمية، األردن

طالباتان بقسم اإلعالم واالتصال، 
جامعة الملك خالد

نائب عميد كلية اإلتصال،
جامعة الشارقة،

اإلمارات العربية المتحدة

اإلرهاب واإلعالم الجديد

دور النخب السعودية في تعزيز األمن الفكري 
والتوعية بمخاطر اإلرهاب عبر شبكات

التواصل االجتماعي

تحليل البيئة الداخلية والخارجية لـ »فيسبوك«
وأثرها في انتشار ظاهرة اإلرهاب و الترويج لها 

دور قادة الرأي في مكافحة الفكر الضال عبر شبكات 
التواصل االجتماعي.. دراسة مسحية على طالبات 

قسم اإلعالم واالتصال بجامعة الملك خالد

تصورات واتجاهات الشباب ازاء وسائل اإلعالم
تجاه معالجة قضايا اإلرهاب: دراسة ميدانية

على الجمهور اإلماراتي

الجلسة العاشرة: التحليل العلمي لقضايا اإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. د. عبدالله الرفاعي
عميد كلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. ميعاد عامر آل غنوم
الوقت: 10:30 – 12:00 صباحا

القاعة: كريستال
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د. جميل أوز

د. حسن نيازي أبو العال 

د. فاطمة الزهراء طه

د. محمد زبير عباسي

د. حصة آل ملوذ
و د. السيد عزت

جامعة سكاريا، تركيا

جامعة الملك فيصل

جامعة أسيوط، مصر

الجامعة اإلسالمية العالمية، باكستان

جامعة الملك خالد 
قسم اإلعالم واالتصال،

جامعة الملك خالد

التنقيب في وسائل التواصل االجتماعي
للكشف عن االنشطة اإلرهابية

المعالجة البحثية والتنظيرية
الستخدام داعش والتنظيمات اإلرهابية لإلعالم الجديد

التوظيف الدبلوماسي لقضايا مكافحة اإلرهاب
في تسويق صورة الدولة.. إيران نموذجا

إرهابية المواد الشفافة ودور اإلعالم المعاصر فيها.. 
الرؤى والبدائل

فعالية برنامج الدراما اإلبداعية لتنمية الوعي
ضد اإلرهاب لدى طالب المرحلة االبتدائية

اليوم الثاني
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الجلسة 11 )جلسة نقاشية(: هل يصنع اإلعالم اإلرهاب؟

رئيس الجلسة: د. علي بن سعد الموسى
استاذ جامعي وكاتب بصحيفة الوطن

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. أمل  عوض األحمري
الوقت: 12:30 – 02:30 مساء

القاعة: عسير

د. بنعيسى عسلون

د. فايز الشهري

د. علي عواد

د. عبد العزبز الملحم

د. اميرة عبدالحليم

د. عمر بوسعدة

المعهد العالي لإلعالم واالتصال 
بالرباط المغرب

عضو مجلس الشورى

مدير المركز الدولي للدراسات 
اإلستراتيجية واإلعالم، بيروت

وكيل وزارة اإلعالم
لإلعالم الخارجي

مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية بمصر

قسم اإلعالم واالتصال،
جامعة الملك خالد

محاور النقاش

1( كيف تتعامل وسائل اإلعالم
    مع أخبار وقضايا اإلرهاب؟

2( هل يروج اإلعالم لإلرهاب؟
3( من يصنع اإلرهاب: اإلرهاب ام اإلعالم؟

اليوم الثاني

الجلسة 12: الوعي المجتمعي لمواجهة ظاهرة اإلرهاب

رئيس الجلسة: د. علي بن زهير القحطاني
قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. محمد فيصل عسيري
الوقت: 12:30 – 02:00 مساء

القاعة: كريستال
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مركز محمد بن نايف 
للمناصحة والرعاية

رفع مستوى الوعي المجتمعي
لمواجهة ظاهرة اإلرهاب..

مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية نموذجا

إعداد
مركز محمد بن نايف
للمناصحة والرعاية

اليوم الثاني
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الجلسة 13: استراتيجية التجنيد وصناعة األتباع

رئيس الجلسة: د. حمزة بن احمد بيت المال
اكاديمي ومستشار اعالمي

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. محمد عبدالهادي آل زاهر
الوقت: 05:45 – 07:15 مساء

القاعة: عسير

د. جدو ولد محفوظ

د. زاوي رابح

أ. سيف ناصر المشعلي

أ. عبدالله
بن عبدالمحسن  

العساف

د. فهد بن عبدالعزيز 
الغفيلي

د. نهى بلعبيد

جامعة نواكشوط، موريتانيا

جامعة مولود معمري

محاضر أكاديمي، الرياض

جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلدارة العامة لألمن الفكري
وزارة الداخلية

جامعة منوبة، تونس 

توظيف الجماعات اإلرهابية لمواقع التواصل 
االجتماعي في تجنيد الشباب والترويج ألفكارهم 

»فيس بوك وتويتر« نموذجا

قوة التجنيد و االنتشار عند الجماعات اإلرهابية 
الوسائط االجتماعية واستقطاب المقاتلين األجانب 

في تنظيم داعش نموذجًا

توظيف شبكات التواصل االجتماعي
في تجنيد الشباب.. دراسة حالة على تنظيم »داعش«

تجنيد الشباب عبر وسائل التواصل االجتماعي

دعاية تنظيم داعش أساليب إعالمية متطورة
لتحقيق مزيد من الشهرة وزيادة المجندين

دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج
لحركة داعش بتونس

اليوم الثاني

الجلسة 14: التأطير الصحافي لتغطية ومعالجة قضايا اإلرهاب

رئيس الجلسة: د. عبدالله العسيري
قسم اإلعالم واإلتصال، جامعة الملك خالد

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. أسماء زهير الشهري
الوقت: 05:45 – 07:15 مساء

القاعة: كريستال
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د. إبراهيم البعيز

د. أميرة محمد 
عبدالحليم

د. عبدالنبي عبدالله
النوبي

أ. د. علي نجادات

د. مجدي محمد الداغر

أكاديمي ومستشار إعالمي

مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية، مصر

جامعة جازان

عميد كلية اإلعالم،
جامعة اليرموك، األردن

جامعة المنصورة، مصر

اإلرهاب وانعكاساته على صورة المملكة
في الصحافة الغربية

انعكاسات التغطية اإلعالمية الدولية لظاهرة اإلرهاب 
على مواجهة الظاهرة منذ 1102

ما تأثير تعرض الشباب السعودي للصحافة اإللكترونية 
ومستوي معرفتهم واتجاهاتهم

نحو المنظمات اإلرهابية.

المعالجة الصحفية لموضوعات داعش
في الصحف االردنية اليومية.

العالقة بين التعرض للصحافة االلكترونية
ومستوى المعرفة بقضايا اإلرهاب الدولي

لدى الشباب الجامعي السعودي..
تنظيم »داعش« نموذجا

اليوم الثاني
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مشهد مسرحي: مسرحية صامته عن اإلرهاب

تمثيل: طالب قسم اإلعالم واالتصال 
أ. عبدالله فايع

تأليف وإخراج: أ. متعب  آل ثواب
الوقت: 08:00 – 08:30 مساء

القاعة: عسير

اليوم الثاني

الجلسة 15: أطر تغطية القنوات اإلخبارية الدولية لإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. د. محمد الحيزان
المشرف على إدارة العالقات العامة واإلعالم، وزارة التعليم

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. هادي حسن الشهراني
الوقت: 08:30 – 10:00 صباحا

القاعة: عسير
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د. أحمد مصطفى 
الصبري

د. أميرة مصطفى 
البطريق

د. بهاء الدين علي حامد

أ. ساعد بوعالم ساعد

د. فالح الدهمشي

أ. يزيد بن عبدالكريم 
الجاسر

جامعة الجزيرة ـ دبي

الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

جامعة العلوم الحديثة، دبي

قسم اإلعالم واالتصال،
جامعة الملك خالد

جامعة الملك فيصل

قسم اإلعالم واالتصال،
جامعة الملك خالد

العوامل المؤثرة في نشر المواد الفيلمية
والصور الصادرة عن تنظيمات إرهابية في المواقع 

االلكترونية للقنوات التلفزيونية العربية..
دراسة تطبيقية على موقعي الجزيرة والعربية.

المعالجة االعالمية لجرائم التنظيمات الراديكالية االرهابية 
RT علي االراضي السورية في قناة روسيا اليوم

المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب عبر البوابات 
اإللكترونية.. موقع العربية نت أنموذجًا

متطلبات المعالجة االعالمية لألعمال اإلرهابية..
دراسة استقصائية لقنوات )القناة الفرنسية 

42.قناةالعربية.التلفزيون الجزائري(

أطر معالجة إرهاب داعش في المواقع اإلخبارية األجنبية 
CNN و  BBC الموجهة بالعربية

التغطية اإلخبارية لألعمال اإلرهابية في وسائل اإلعالم 
األمريكية: دراسة وصفية تحليلية على عينة من المبتعثين 

السعوديين في مدينة واشنطون دي سي.
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الجلسة 16: التعرض والتأثير في ظاهرة اإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. تسنيم الغانمي
قسم اإلعالم واإلتصال، جامعة الملك خالد

مقرر الجلسة: طالبة قسم اإلعالم واالتصال، أ. هيفاء حسن مخافة
الوقت: 08:30 – 10:00 صباحا

القاعة: كريستال

أ. آالء باهبري
و أ. بدرية العبيد

د. دعاء فتحي سالم

د. مها أحمد عبدالوهاب 

د. هبة الله محمود 
عبدالسميع

أ. فائزة محسن الحربي

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة طيبة

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تعّرض المستخدم السعودي للمحتوى العنيف 
وعالقته باتجاهاته أمام العنف

إدراك الشباب الجامعي السعودي لظاهرة اإلرهاب 
والتطرف عبر شبكات التواصل االجتماعي..

دراسة في تأثير الشخص الثالث

التأثيرات النفسية الناتجة عن تعرض  الشباب الجامعى  
لصحافة الفيديو وعالقتها باتجاهاتهم نحو اإلرهاب

اتجاهات الرأي العام السعودي
نحو ظاهرة اإلرهاب.. داعش نموذجا

إستراتيجيات دولية إعالمية لعالج اإلرهاب
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الجلسة 17: اإلعالم واألحداث اإلرهابية

رئيس الجلسة: د. علي بن دبكل العنزي
رئيس قسم اإلعالم، جامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. منصور محمد كويع
الوقت: 10:30 – 12:00 صباحا

القاعة: عسير

الخميس 9 ربيع األول 1438 )8 ديسمبر 2106( اليوم الثالث

د.مطلق سعود 
المطيري

د. عبد الحفيظ أوسوكين

د. فيصل فرحي

د. أحمد محمد الجدي

د. يوفيدي عبدالعزيز 
حسن

د. فهد عتيق المالكي

جامعة الملك سعود

جامعة وهران 2 : الجزائر

جامعة كويبيك، مونتريال، كندا

جامعة أوريبرو، السويد

جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان

جامعة أم القرى

التغطية االعالمية العلمية لالرهاب:
موقع الهجوم كتوزيع تبايني

المعالجة الصحفية الفرنسية لإلرهاب

تغطية وسائل اإلعالم الكندية للعمليات اإلرهابية
)الطرائق ، الخلفيات والدوافع، التأثيرات( الهجوم اإلرهابي 

على مبنى البرلمان الكندي بالعاصمة أوتاوا.. نموذجا

الوجه اآلخر لإلرهاب: التغطيات اإلعالمية
المناهضة لالجئين إلى أوربا

اإلستراتيجية الشاملة و المستدامة لمكافحة
جماعة بوكو حرام اإلرهابية إعالمًيا في غرب إفريقيا

البعد التاريخي لوسائل اإلعالم السعودية
في مواجهة اإلرهاب
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الجلسة 18: دور األسرة في مواجهة التطرف

رئيس الجلسة: د. عبد الله بن مسعود الطويرقي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مقرر الجلسة: طالب قسم اإلعالم واالتصال، أ. يوسف مبارك آل ثواب
الوقت: 10:30 – 12:00 صباحا

القاعة: كريستال

الشيخ ناجي
بن محمد علوش

د. علي أحمد الصبيحي

أ. لمياء حمدان العنزي

د. سناء حسن مبروك 

أ. فرحان أنصاري

د. إيمان محمود حامد

جمعية محافظة عكار، لبنان

جامعة طيبية

األمين العام للجمعية السعودية 
لإلعالم واالتصال جامعة الملك سعود

جامعة الملك فيصل

إذاعة عموم الهند، نيودلهي

ديوان عام وزارة التربية والتعليم 
بالفيوم ، مصر

ادوار االسرة والمؤسسات الدينية والتربوية
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب

المساعدة الوالدية في تشخيص الفكر اإلرهابي
عند الشباب

دور المرأة في التوعية اإلعالمية بقضايا اإلرهاب

  
تفعيل أدوار األسرة ومنظمات المجتمع المدني

في مواجهة ظاهرة اإلرهاب

دور األسرة والمؤسسات الدينية والتربوية
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب

األسرة ودورها في قمع اتجاهات الشباب
نحو اإلرهاب.. الواقع .. التحديات

الجلسة 19: الجلسة الختامية: اإلعالن العالمي عن اإلعالم واإلرهاب

رئيس الجلسة: أ. د. علي بن شويل القرني
رئيس اللجنة العلمية

الوقت: 01:00 – 02:00 مساء
القاعة: عسير
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د. حمزة بيت المال

د. عبدالله الحمود

د. عمر بوسعدة

د. علي القحطاني

د. السيد عزت

أكاديمي ومستشار إعالمي

جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية

قسم اإلعالم واالتصال
جامعة الملك خالد

قسم اإلعالم واالتصال
جامعة الملك خالد

قسم اإلعالم واالتصال
جامعة الملك خالد
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أعضاء التدريس بقسم االتصال:
نفخر بتنظيم مؤتمر اإلعالم واإلرهاب

ونعول على نتائجه

بادرة نادرة
ه����ذا امل����وؤمت����ر م��ه��م يف ف��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��راب��ط��ي��ة ب���ني الإع������الم والإره������اب 
وي�����ص��ه��د ب�������ادرة ن�������ادرة يف اجل���ام���ع���ات 
ال�����ص��ع��ودي��ة، وه����ي م�����ص��ارك��ة ال��ط��الب 
يف ع�����ص��وي��ة جل����ان امل����وؤمت����ر، وي��ه��م��ن��ا 
ال����ص���ت���ف���ادة ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ط��الب ال��ت��ي 
اأر����س  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  �صتعك�س 
واأرح���ب بال�صيوف  ب���اإذن اهلل،  ال��واق��ع، 

امل�صاركني واأمتنى لهم اإقامة �صعيدة. 
الدكتور علي زهري 

موضوع الساعة
ي��اأت��ي ه���ذا امل���وؤمت���ر ل��ي��ت��ن��اول م��و���ص��وع 
ال�����ص��اع��ة ال����ذي اأ���ص��غ��ل ال���ع���امل اأج��م��ع، 
الباحثني  اهتمام  خا�صة  ب�صفة  واأث��ار 
ليكون اأبرز ظاهرة دولية متيز احلقبة 
الزمنية الراهنة؛ ولهذا ا�صت�صعر ق�صم 
العالم والت�صال اأهمية هذا املو�صوع، 

مدركا ارتباطه الوثيق بالإعالم. 
واأرجو اأن ي�صهم املوؤمتر يف حتليل 
فعال  ب�صكل  وحماربتها  الظاهرة  هذه 

وتقدمي الفائدة للعامل اأجمع. 

ويف اللجنة الإعالمية، عملنا على 
وتذليل  بت�صخري  احل��دث  هذا  مواكبة 
ر�صالة  اإي�����ص��ال  اأج���ل  م��ن  العقبات  ك��ل 
من  امل�صتهدفة  الفئات  جلميع  املوؤمتر 
ونرجو  الو�صائل،  كل  ا�صتخدام  خ��الل 

من اهلل التوفيق والنجاح.
املحا�سر يزيد اجلا�سر 

فرصة للطالب والطالبات
امل��وؤمت��ر يف وق���ت م��ه��م وح�صا�س  ي��اأت��ي 
ع����امل����ي����ا، وه���������ذه ف����ر�����ص����ة ل���الل���ت���ق���اء 
الق�صية  ب��ه��ذه  امل��ه��ت��م��ني  ب��ال��ب��اح��ث��ني 
واخل��روج  للتجديد  و�صانحة  العاملية، 
التي  العوامل  ك�صف  يف  ت�صاعد  بنتائج 
الإره���اب،  ظاهرة  تفاقم  على  �صاعدت 

وتو�صيات تعني على الق�صاء عليها.
»الإع��������الم  م����وؤمت����ر  اأن  اأع����ت����ق����د 
الو�صائل وال�صراتيجيات«  والإرهاب: 
ه����و الأه�������م يف ال����وق����ت احل������ايل ع��ل��ى 
م�صتوى الوطن العربي، لكونه يناق�س 
ظاهرة موؤرقة تقلق جميع املجتمعات. 
كما اأنه فر�صة للتطبيق العملي، على   
طالب الإعالم عامة والعالقات العامة 
من  وي�صتفيدوا  ي�صتغلوها  اأن  خا�صة، 
التي �صتح�صر  ال�صخ�صيات الإعالمية 

فعاليات املوؤمتر.
املحا�سر �سحمي الغامدي

البعد العالمي
لبعده  املوؤمترات  اأهم  املوؤمتر من  يعد 
واملو�صوع،  امل�صاركني  ولطبيعة  العاملي 
ربطه  هو  فيه  عن�صر  اأه��م  اأن  واأعتقد 
ظ����اه����رة الإره���������اب ب�����الإع�����الم، ل��ك��ون 
الإرهابيون  ي�صتخدمه  �صالحا  الأخري 
�صمومهم،  ون�صر  ر�صائلهم  تو�صيل  يف 
اإ�صافة اإلى اأن الإعالم هو امل�صاد الأبرز 

ملواجهتم ودح�س اأباطيلهم.

ومن املقرر اأن يخرج املوؤمتر باإعالن 
عاملي ي�ضع النقاط على احلروف من اأجل 
اجتثاث  ت�صتهدف  فاعلة  حم��ارب��ة  تفعيل 
ج������ذور الإره���������اب م����ن خ�����الل احل���م���الت 

الإعالمية الناجحة.
املحا�سر �ساعد �ساعد

إضافة رائعة
املفكرين  م��ن  كوكبة  امل��وؤمت��ر  يجمع 
واخل����راء م��ن ك��ل دول ال��ع��امل، وهو 
اإ����ص���اف���ة رائ����ع����ة مل���ح���ارب���ة ال���ظ���اه���رة 
اخلطرية  التي اأ�صرت ببلدان العامل، 
دور  ق�صور  اجلميع  على  يخفى  ول 
ال���ق���ي���ام مب��ح��ارب��ت��ه كما  الإع�������الم يف 

ينبغي.
�صيحقق  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأن  واأرى   
نقلة نوعية وخطوة متميزة يف ال�صري 
ع���ل���ى ط���ري���ق حم����ارب����ة ه�����ذه الآف������ة، 
الكبرية  الأ�صماء  وج��ود  مع  وبخا�صة 
يت�صمنها  ال��ت��ي  املهمة  وامل��و���ص��وع��ات 
ي�صكل  و�صوف  امللتقى.  اأعمال  ج��دول 
الو�صائل  تقدم  نوعية  اإ�صافة  املوؤمتر 
الإره���اب،  ملكافحة  وال�صراتيجيات 

وحتقق تطلعات اأولياء الأمر، 

على  الت�صامح  احل��ث  يف  وت�صهم 
ون��ب��ذ اٍلره�������اب، ك��م��ا اآم����ل اأن ي��ك��ون 
يف  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  لكل  مرجعا 

جماله. 
ملعايل  ال�صكر  اأق���دم  اخل��ت��ام،  ويف 
مدير اجلامعة  على جهوده اجلبارة، 
اأ����ص���ك���ر زم���الئ���ي اأع�������ص���اء هيئة  ك��م��ا 
والطالب  حر�صهم ،  على  التدري�س 

على حتم�صهم لإجناح هذا املوؤمتر.
املحا�سر عبداحلميد العنزي 

1000 مشاركة
يفخر ق�صم الإعالم  والت�صال بتنظيم 
اأهميته من  ي�صتمد  ال��ذي  املوؤمتر  هذا 
فنحن  يناق�صها؛  التي  الق�صية  اأهمية 
نعلم ما يحدثه اٍلرهاب على اأكر من 
خمتلف  يف  ال����دول  زال���ت  وم���ا  �صعيد. 
للق�صاء  ج��اه��دة  ت�صعى  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
على هذه الأزمة التي خلفت كثريا من 
اخل����راب يف ال��ع��امل وال�����ص��رق الأو���ص��ط 

ب�صكل خا�س. 
العالقة  تبيان  امل��وؤمت��ر  وي��ح��اول 
بني الإعالم والإرهاب وتاأثري املن�صات 
اجل��م��اع��ات  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  الإع���الم���ي���ة 

املتطرفة ت�صتغلها مل�صلحتها.

واإمي�����ان�����ا مب����ا ت���ق���وم ب����ه ال���دول���ة 
لكونها واحدى من كرى دول العامل 
يف حم��ارب��ت��ه، ف����اإن اجل��ام��ع��ة خططت 
من  امل���وؤمت���ر  انطالقا  ه����ذا  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

واجبها ودورها الأكادميي الرائد. 
ومم����ا مي��ي��ز ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى، ك��رة 
اأك���ر  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ل��ق��ت  اإذ  امل�������ص���ارك���ات؛ 
م��ن األ���ف م�����ص��ارك��ة، مم��ا يعك�س م��دى 
جن��اح م��وؤمت��ر ال��ع��ام امل��ا���ص��ي »الإع���الم 
والإ���ص��اع��ة« ال��ذي لق��ى اأ���ص��داء وا�صعة 
اأع�����ص��اء  �صعى  و كذلك  امل��ه��ت��م��ني،  ب��ني 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اإل����ى اإ����ص���راك بحوث 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف امل���وؤمت���ر، من 

اأج�����ل رف����ع امل�����ص��ت��وى امل���ع���ريف وت��ن��م��ي��ة 
ثقة  وكلنا  ل��دي��ه��م؛  البحثية  امل��ه��ارات 
باأهمية بحوث املوؤمتر وتو�صياته نظرا 

لتميزها العلمي وتفردها.
املعيد يحيى القبعة

تحليل علمي
نعول كثريا على املوؤمتر مبا يحمل يف 
تالم�س  مهمة  مو�صوعات  من  طياته 
اأحداث ال�صاعة ونقا�صات بحثية علمية 
م���ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء واأ����ص���ات���ذة وب��اح��ث��ني 
ال���ع���امل  دول  م����ن خم��ت��ل��ف  ح�������ص���روا 
ل��ع��ر���س وت����ب����ادل اخل������رات امل��ت��ن��وع��ة 
الإره��اب  لق�صايا  دقيق  علمي  وحتليل 
اأ�صحاب  م�صاعدة  �صاأنه  من  العامل  يف 
القرار يف التعامل مع هذه الآفة التي 
ال�صنوات  ع��ل��ى م���دى  ب��ال��ع��امل  اأ���ص��رت 

املا�صية.
جل�صات  ب��وج��ود  امل��وؤمت��ر  ويتميز 
يبحثون  واأ����ص���ات���ذة  مل��ف��ك��ري��ن  ن��ق��ا���ص��ي��ة 
يف ال��ع��الق��ة ب���ني الإع������الم والإره������اب 
يف  منها  ال�صتفادة  يتم  التي  والكيفية 
الإع����الم  ع��ر  الق�صية  ه���ذه  م��ع��اجل��ة 

ودوره يف مواجهتها 
املحا�سر
�سعود الب�سري 

كتب مشهور العمري: أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم واالتصال، عن اعتزازهم بتنظيم مؤتمر »اإلعالم واإلرهاب: الوسائل 
واالستراتيجيات«، آملين أن تسهم نتائجه وتوصياته في اجتثاث جذور ظاهرة أرقت العالم أجمع. وأكدوا لـ »آفاق« أن الميزة الكبرى في المؤتمر 

تكمن في ربطه بين اإلعالم واإلرهاب، معللين ذلك بأن الجماعات المتطرفة تستغل المنصات اإلعالمية في نشر سمومها.
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ريم العسيري

بق�صم  التدري�س  هيئة  ع�صوات  اأك���دت 
الإعالم والت�صال، اأن اجلامعة حققت 
ال�����ص��ب��ق يف ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����ر ال�����دويل 
ومناق�صة  والإره����اب«  »الإع���الم  الثاين 
مو�صوع يثري قلق املجتمعات، موؤكدات 
عملية  يف  ف���ارق���ة  �صيكون  نقطة  اأن����ه 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وو����ص���ع ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
اخلا�صة ملواجهة تلك الظاهرة،  واأ�صرن 
متطلبات  املرحلة  م��ع  يت�صق  اأن���ه  اإل���ى 
على  الق�صية  الأبرز  باعتباره  الراهنة 

خارطة ق�صايا الأمة.
املحا�صرة  الق�صم،  من�صقة   وقالت 
الثاين  ال��دويل  اإن  املوؤمتر  نورة عامر، 
لالإعالم و الإرهاب يعد �صابقة جلامعة 
ال��ع��امل من  امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى م�صتوى 
مناق�صة  يف  املهنية  و  العلمية  الناحية 
مو�صوع اأ�صبح من اأبرز ما يوؤرق العامل 

ويثري ت�صاوؤلته. 
وتطرقت اإلى امل�صاركة الطالبية 
يف ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���ر، م��ت��وق��ع��ة مت��ي��زا 
الق�صم خ��الل  م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات 

للجامعة  »فخر  واأردف���ت  الفعاليات، 
ل���ط���ال���ب���ات���ن���ا  ي�����ك�����ون  اأن  وال����ق���������ص����م 
التنظيم  يف  ك���ه���ذه  اأدوار  وط��الب��ن��ا 
وال��ت��ق��دمي وال��ت��غ��ط��ي��ة وغ���ريه���ا من 
يف  متيزهم  اإل��ى  بالإ�صافة  الأع��م��ال، 
�صيقدمونها  علمية  اأب��ح��اث  ت��ق��دمي 
يف اجل��ل�����ص��ات ج��ن��ب��ا اإل�����ى ج��ن��ب مع 

اأ�صاتذتهم، اإن �صاء اهلل«.

القضية األبرز
امل�صاعدة  الأ���ص��ت��اذة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
ب��ال��ق�����ص��م ال���دك���ت���ورة م����رمي ال��ع��ج��م��ي، 
م���ع  م���ت�������ص���ق���ا  ي�������اأت�������ي  امل��������وؤمت��������ر  اإن 
باعتباره  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  متطلبات 
ق�صايا  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  الق�صية  الأبرز 
ب��اأن ظاهرة  ذل��ك  الأم��ة جمعاء، معللة 
املجتمعات  يقلق  اأم����را  ب��ات��ت  الإره�����اب 
ل��ي�����س ل���ت���اأث���ريات���ه ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال��وق��ت��ي��ة 
توؤثر حتى يف  فح�صب، بل لأنه ظاهرة 

طريقة تن�صئة  وتفكري جيل باأكمله.
»ت�صتهدف جماعات  هذا  وتابعت 
ال��ف��ك��ر امل���ن���ح���رف ال�����ص��ب��اب م���ن اأب���ن���اء 
الأمة والتاأثري فيهم بزرع هذه الأفكار 

يف  وا�صتقطابهم  لالجنراف  امل�صمومة 
تيار النحالل الفكري ال�صلوكي الذي 
الإ�صالم  اإل��ى  املنت�صبون  اأولئك  ي�صنده 

زورا و بهتانا«.
تنظيم  اأن  ال��ع��ج��م��ي  واأو����ص���ح���ت 
غد  بعد  تد�صينه  املقرر  ال��دويل  اللقاء 
ال��رائ��دة  الأدوار  حت��ت  ي��ن��درج  الثالثاء 
خمرجاته  ت�صكل  اأن  اآم��ل��ة  للجامعة، 
ن��ق��ط��ة ف���ارق���ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
تلك  ملواجهة  ال�صراتيجيات  وو���ص��ع 
العربي  العامل  على  الدخيلة  الظاهرة 

و الإ�صالمي.
قالت  امل���وؤمت���ر،  لأه��م��ي��ة   وتاأكيدا 
اأننا  »اأعتقد  الغامني  ت�ضنيم  املحا�ضرة 
بحاجة كبرية اإلى موؤمتر دويل بحجم 
الإع�����الم والإره������اب، وبحاجة  م��وؤمت��ر 
ما�صة  اأي�صا اإلى تناول املو�صوعات التي 
علميا  من  ط��رح��ا  امل��وؤمت��ر  يف  �صتطرح 
املتخ�ص�صني  والباحثني  النخب  قبل 
للو�صول اإلى نتائج ت�صهم يف رفع ن�صبة 
ال����وع����ي امل���ج���ت���م���ع���ي، وب���خ���ا����ص���ة ب��ع��د 
الأح������داث الإره���اب���ي���ة امل��ت��الح��ق��ة التي 

مررنا بها«.

عضوات التدريس:
التوقيت والموضوع يميزان 

مؤتمر اإلعالم واإلرهاب

»آفاق«.. صحيفة الجميع
في جامعتنا ومجتمعنا

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

E-Mail: aafaq@kku.edu.sa
Tel: 0172419922
Fax: 0172419933
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طالب: المؤتمر يوفر بيئة تدريبية خصبة 
ويصقل مهاراتنا التنظيمية

هادي الشهراني

دعا الطالب حممد اآل عمره زمالءه 
املوؤمتر،  من  ال�صتفادة  اإل��ى  الطالب 
والعمل بكل جد لكي يثبتوا جدارتهم 
يف ال���ع���م���ل الإع�����الم�����ي م���ن���ذ ب���داي���ة 
م�صريتهم، م�صريا اإلى اأن  امل�صاركة يف 
التنظيم والإدارة تفيد طالب الإعالم 
ع���ام���ة وط������الب ال����ع����الق����ات ال��ع��ام��ة 
ع��ددا  اأن  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  خا�صة،  ب�صفة 
وتقدمي  التغطيات  يف  ي�صارك  منهم 

اجلل�صات واأوراق العمل.
   ب����دوره ق���ال ال��ط��ال��ب ب���در اأب��و 
اأن الق�صم  ال��الف��ت ج��دا  ح���اوي »م��ن 
ب�صدد تنظيم موؤمتره الدويل الثاين 
بعد«،  ال��راب��ع��ة  ال�صنة  يكمل  مل  وه��و 
والطالبات  الطالب  ي�صتفيد  اأن  اآمال 
من مو�صوعات املوؤمتر ويتعرفوا على 
دور املوؤ�ص�صات الإعالمية  يف الت�صدي 
لالإرهاب، مثمنا وجود عدد كبري من 

املتحدثني قدموا من دول خمتلفة.
ذات��ه، حت��دث الطالب  ال�صياق  يف 
ع��ن طبيعة عمله يف  ال��ث��م��ريي  ري���ان 
اأن��ه يتلخ�س يف  اإل��ى  امل��وؤمت��ر، م�صريا 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة جلميع 

اللجان.
امل�صاركني  زمالئي  »جميع  وق��ال 
بحما�صة  امل��وؤمت��ر  ان��ط��الق  ينتظرون 
���ص��دي��دة وب���ف���ارغ ال�����ص��ر، وذل����ك من 

بوادر جناح الفعاليات«.

خطوة جريئة
و����ص���ف ال��ط��ال��ب اإب���راه���ي���م ع��ب��د اهلل 
ع�������ص���ريي، ت��ك��ل��ي��ف ب��ع�����س ال���ط���الب 
جل�صات  مقرري  ليكونوا  والطالبات 
اأثناء املوؤمتر، باخلطوة اجلريئة غري 
امل�صبوقة يف تاريخ املوؤمترات العربية.

علمية  خ���ط���وة  »ه�����ذه  واأ�����ص����اف 
اأنها  واأرى  الق�صم،  رئا�صة  من  مميزة 
واإك�صابه  الطالب  ت�صجيع  اإلى  تهدف 

اإدارة اجلل�صات،  خرة قوية يف جمال 
اأ�صكر  اأن  ال�صدد  ه��ذا  يف  يفوتني  ول 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة الأ����ص���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن ����ص���وي���ل ال���ق���رين 
لخ���ت���ي���اره اإي�������اي م����ق����ررا يف اإح�����دى 
جل�صات املوؤمتر، واأمتنى اأن اأكون عند 

ح�صن ظنه«.
الطالب حممد  ذل��ك، ن�صح  اإل��ى 
على  بالق�صم  اأ�صدقاءه  عو�صه  �صعيد 
ال�صتفادة  و  اجلل�صات  جميع  ح�صور 
ف��ي��ه��ا و ت�صجيل  ي��ق��دم  ال��ك��ام��ل��ة مم��ا 
جانبية  اأوراق  يف  اجلوهرية  النقاط 
و الحتفاظ بها لكي يت�صنى للطالب 

العودة اإليها فيما بعد.
وت������اب������ع »اأمت�������ن�������ى م������ن ج��م��ي��ع 
اأ����ص���دق���ائ���ي ط����الب ق�����ص��م الع�����الم و 
ت�صيجل  و  اجلل�صات  ح�صور  الت�صال 
التو�ضيات  و  النقاط اجلوهرية فيها 
اجلل�صة  يف  املتحدثون  يقدمها  التي 
مقررات  يف  لحقا  منها  ال�صتفادة  و 
الدرا�صة،  قاعات  يف  العملية  الإع��الم 
وم���ن امل��ع��ل��وم اأن ال��ق�����ص��م ي��ه��دف من 
يف  والطالبات  ال��ط��الب  اإ���ص��راك  وراء 
مثل هذه املنا�صبات اإلى تكوين قاعدة 

معرفية وعلمية لديهم«. 

أصداء واسعة
الطالب  ت��وق��ع  �صبق،  عما  بعيد  غ��ري 
ي��ك��ون  اأن  ع����وا�����س  ح���م���ود  ع����ب����داهلل 
ل���ل���م���وؤمت���ر احل������ايل اأ������ص�����داء وا���ص��ع��ة 
الإع���الم���ي���ني،  و  الإع��������الم  ع�����امل  يف 
وخ�����ص��و���ص��ا ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 
نف�صه  الوقت  يف  م�صريا  الجتماعي، 
اإلى اأن الق�صم ي�صم مواهب اإعالمية 
متخ�ص�صة  ج��ه��ات  م���ع  وم��ت��ع��اون��ني 

�صتى.
وق�����ال »م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ج����دا اأن 
ال�صخ�صية  �صفحاتهم  يف  يتحدثوا 
عنه، مما ي�صاعد يف انت�صاره وو�صوله 

اإلى البيئات غري الإعالمية اأي�صا«. 

واأ�����ص����ار ال��ط��ال��ب ���ص��ع��ي��د حممد 
ي�����ص��اع��د  امل����وؤمت����ر  اأن  ال����ى  ال����وادع����ي 
الطالب والطالبات مهنيا، مما ي�صهل 
لهم طريق احل�صول على فر�س عمل 
بطلبة  ثقته  ع��ن  وع���ر  م�صتقبلية، 
يف  �صي�صهمون  اأن��ه��م  م��وؤك��دا  ال��ق�����ص��م، 
املتحم�صة  برغباتهم  امل��وؤمت��ر  اإجن���اح 
والتزامهم  وان�صباطهم  امل�صاركة  يف 
ل��وائ��ح  م��ن  الق�صم  اإدارة  تخطه  مب��ا 

وتعليمات.
 واأ������ص�����اف »����ص���ي���ك���ون ل���ن���ا ن��ح��ن 
ط����الب ال��ق�����ص��م ن�����ص��ي��ب الأ�����ص����د من 
املوؤمتر،  جن��اح  على  احلا�صرين  ثناء 
والف�صل يعود بعد اهلل ملدير اجلامعة، 
و�صكرا لرئي�س الق�صم على ثقته بنا«.

وات����ف����ق ال���ط���ال���ب ي���ا����ص���ر ���ص��ع��د 
اآل م�����ص��اري م��ع م��ن ���ص��ب��ق��ه، ع��ل��ى اأن 
املوؤمتر  جل��ان  يف  الطالبية  امل�صاركة 
ت���اأت���ي ���ص��م��ن ج��ه��ود ال��ق�����ص��م لتمكني 
ال��ط��الب م��ن مم��ار���ص��ة م��ا يدر�صونه 

داخل القاعات.
وع��������ن ل�����ق�����اء رئ����ي���������س ال���ق�������ص���م 
واملركز  »اآف��اق«  على  امل�صرف  امل�صت�صار 
الإع����الم����ي، ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ق��رين، 
والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع 
املا�صي،  اخلمي�س  �صباح  والطالبات، 
يف اإطار ال�صتعدادات للموؤمتر، قال اآل 
كثريا  الق�صم  رئي�س  »�صجعنا  م�صاري 
الأعمال  على  واأطلعنا  امل�صاركة  على 
اإلى الطالب يف خمتلف  اأ�صندت  التي 
امل��وؤمت��ر، وات�صحت لدينا روؤي��ة  جل��ان 
ما  �صيطبقون  ال��ط��الب  اأن  م��ف��اده��ا 
امل���وؤمت���ر، وه��و  در���ص��وه عمليا يف ه���ذا 

فر�صة ذهبية للجميع«.

كثرة المشاركات 
وب����دا ال��ط��ال��ب ع��ل��ي ظ��اف��ر ع�صريي 
من  الهائل  ال��ك��م  �صماه  م��ا  م�صتغربا 
ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ل��ل��م�����ص��ارك��ة، 
وق���ال »ه���ذا دل��ي��ل وا���ص��ح على اأهمية 

امل����وؤمت����رات ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
بق�صم  امل��م��ل��ك��ة  اإع���الم���ي���ي  واه���ت���م���ام 
الإع������������الم والت�����������ص�����ال ب���اجل���ام���ع���ة 

خ�صو�صا«.
واأه������اب ع�����ص��ريي ب��زم��الئ��ه اإل���ى 
يقدمها  التي  الكبرية  تقدير اجلهود 
الإ�صهام على جناح  و  الق�صم لطالبه 
نهاية  يف  �صاكرا  ينبغي،  كما  امل��وؤمت��ر 
ح��دي��ث��ه الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
يقدمه  ما  على جميع  القرين  �صويل 
ل���ل���ط���الب م����ن دع������م يف م�����ص��ريت��ه��م 

الإعالمية. 
ويف موقف م�صابه، دعا الطالب 
اإلى  زم��الءه  ال�صهري،  �صاكر  يا�صر 
واأنظمة  و�ضروط  بقوانني  االلتزام 
الق�صم اأثناء العمل باملوؤمتر لكي ل 
حت�صل اج��ت��ه��ادات ف��ردي��ة م��ن قبل 
ي��دور  م��ا  ن�صر  مثل  الطلبة،  بع�س 
الو�صائل  خمتلف  يف  اجل��ل�����ص��ات  يف 
الإعالمية لأن ذلك من اخت�صا�س 
امل����رك����ز الإع�����الم�����ي ب���اجل���ام���ع���ة و 
ال���ل���ج���ن���ة الإع�����الم�����ي�����ة اخل���ا����ص���ة 

باملوؤمتر، ح�صب قوله.
وت�������اب�������ع »م��������راع��������ة الأن�����ظ�����م�����ة 

والقوانني مهمة جدا لإجناح املوؤمتر، 
و يجب عدم ن�صر ما يدور يف اجلل�صات 
اأو  اإل ع��ن ط��ري��ق امل��رك��ز الع���الم���ي 
اللجنة الإعالمية، واأتوقع اأن اللجان 
يف  مت��ان��ع  ل��ن  ال��ن�����ص��ر  يف  املتخ�ص�صة 
ن�صر اأي مادة من قبل �صحفي متعاون 
اإلكرونية،  اأو  اأي �صحيفة ورقية  مع 
���ص��رورة  اإل���ى  هنا  التنبيه  اأود  لكنني 

التن�صيق مع اجلهات املعنية«.

رسالة شكر
العمري،  علي  ح��امت  الطالب  وتوجه 
ب��ر���ص��ال��ة ���ص��ك��ر اإل����ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج���اء 
الإع���الم  ق�صم  ورئ��ي�����س  ال�صلمي،  اهلل 
والت�صال على ما يبذلنه من جهود 
وتطويرهم  الطالب  �صقل  يف  كبرية 

معرفيا ومهنيا.
وع���ن ق�����ص��م الإع�����الم والت�����ص��ال 
»اإن�����ه م��ه��ت��م ب��ط��الب��ه يف جميع  ق����ال 
النواحي التعليمية و املهنية، والدليل 
ث��ان  م��وؤمت��ر دويل  ذل���ك تنظيم  ع��ل��ى 
يخلف �صابقه الأول املقام قبل �صنتني، 
م�صاركة  على  الق�صم  اإدارة  وح��ر���س 

جميع ال��ط��الب خ��ري ب��ره��ان على ما 
قد ذكرته«.

 واأ����ص���اف »ال��ع��م��ل الإع���الم���ي يف 
ونعتر  م�صتمر،  ح���راك  يف  اجلامعة 
يجب  ذهبية  فر�صة  احل���ايل  امل��وؤمت��ر 
على  ا�صتغاللها  الطالب  نحن  علينا 
انتباه  األفت  اأن  واأود  الأك��م��ل،  الوجه 
اأ����ص���دق���ائ���ي ال����ط����الب اإل������ى ����ص���رورة 
ال���دق���ي���ق على  ال�����ص��دي��د و  احل���ر����س 

ال�صتفادة من هذا املوؤمتر«.
الطالب  اأ�صهب  �صبق،  ملا  وتكملة   
خ�����ال�����د خم�����اف�����ة يف احل������دي������ث ع��ن 
اأه��م��ي��ة ح�����ص��ور امل���وؤمت���ر وال���ص��ت��ف��ادة 
م����ن اخل�������راء الإع����الم����ي����ني ال���ذي���ن 
يح�صرونه، وقال: »يجب على طالب 
ال���ق�������ص���م اجل����ل����و�����س م����ع امل��ت��ح��دث��ني 
و�صيوف املوؤمتر على هام�س اجلل�صات 
لتو�صيع  جل�صاتهم  يف  مناق�صتهم  اأو 
م��������دارك ال���ف���ه���م ح�����ول م����ا ي������دور يف 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع���الم���ي���ة ف��ي��م��ا يخ�س 
ذلك  لأن  اإعالميا،  الإره���اب  مواجهة 
ي�����ص��اع��د ال���ط���الب ع��ل��ى ف��ه��م امل�����ص��ه��د 
الإعالمي حتى يتطور الأمر و ي�صبح 

حتليالت ملا ين�صر يف تلك الو�صائل«.

كان بإمكان أي زائر لمقر قسم اإلعالم واالتصال أو صحيفة »آفاق« أو المركز اإلعالمي في الجامعة، خالل األسبوعين الماضيين، أن يدرك جليا وجود 
أجواء غير طبيعية وحالة استنفار إعالمية تسود صاالت التحرير وغرف االجتماعات، استعدادا للمؤتمر الدولي الثاني عن اإلعالم واإلرهاب الذي يقام بعد 
غد بفندق قصر أبها. أعداد كبيرة من طالب اإلعالم تشارك في مختلف لجان المؤتمر، منتظرين بفارغ الصبر انطالقه، إيمانا منهم بأنه يمثل بيئة تدريبية 

خصبة لهم، ويصقل مهاراتهم التنظيمية واإلدارية. »آفاق« استطلعت آراء عينة من طالب اإلعالم واالتصال بشأن المؤتمر.. فماذا قالوا؟

حممد اآل عمرهعلي ال�سوابيعبد اهلل عوا�ض�سلمان اآل �ساكرريان الثمريياإبراهيم عبد اهلل

يا�سر ال�سهرييا�سر اآل م�ساريحممد عو�سه
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طالبات اإلعالم لـ »آفاق«: المؤتمر يجسد دور المملكة 
في محاربة اإلرهاب ونشر السالم

أمل أبو مديني،
فوزية سالمي،

وعائشة الشهري

نورة   الثالث،  امل�صتوى  طالبة  اأ���ص��ادت 
اأن  م��وؤك��دة  امل��وؤمت��ر،  بفكرة  ال�صهري، 
الراهن مهم جدا،  الوقت  تنظيمه يف 
يف ظل الظروف التي مير بها الوطن 
ال���ع���رب���ي. واأع����رب����ت ع���ن اأم���ل���ه���ا ب���اأن 
والتعريف  التوعية  يف   امللتقى  ي�صهم 
اأ���ص��راره  وح��ج��م  الإره����اب  ب�صلوكيات 

على  ال�صباب . 
وق����ال����ت »اأم�����ل�����ي ك���ب���ري ج������دا يف 
ال����ص���ت���ف���ادة م���ن امل���ت���ح���دث���ني، ومم��ن 
املجال، واكت�صاب  ه���ذا  يف  خ���رة  ل��ه��م 
معلومات مهمة عن كل ما هو جديد 
ب�صاأن الإرهاب، و�صي�صهم  هذا املوؤمتر، 
بال �صك، يف تو�صيع مداركي يف جمال 
اأن���ه اأول م��وؤمت��ر  الإع�����الم، وب��خ��ا���ص��ة 
لنا  �صيكون  جناحا  وجناحه  اأح�صره، 

نحن طالبات  الق�صم«.
يخرج  باأن  ال�صهري  نورة  وتنباأت 
امل���وؤمت���ر  ب��ن��ت��ائ��ج  ت�����ص��ه��م يف حم��ارب��ة 
الإره������اب، وت��اب��ع��ت »���ص��ي��ح��ق��ق جناحا 
التي  العظيمة  للجهود  كبري  نظرا 

بذلت من قبل القائمني عليه،  والتي 
ت���ع���ك�������س  جن���اح ال���ق�������ص���م  يف ت��ن��ظ��ي��م 
امل�����وؤمت�����رات ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع��م��ره 

الق�صري«.
من جهتها اأ�صارت طالبة امل�صتوى 
اأن  اإل����ى  ال��ق��ح��ط��اين،  ���ص��ل��وى  الأول، 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف جم��ال  امل���وؤمت���ر ذو 
التوعية الفكرية، م�صيفة اأن له فوائد 

خا�صة لطالب وطالبات الإعالم.
 وقالت »على ال�صعيد ال�صخ�صي 
الكثري  يل  �صي�صيف  امل��وؤمت��ر  اأن  اأرى 
م����ن اخل������رة يف جم�����ال ت��خ�����ص�����ص��ي، 
من  مهاراتي  وقدراتي  �صيطور  واأن��ه 

الإعالمية«.
���ص��ل��ط��ت  م�������ص���اب���ه،  م����وق����ف  ويف 
طالبة امل�صتوى الرابع، هيفاء خمافة،  
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ف��وائ��د ال��ت��ي يجنيها 
الطالب والطالبات من وراء امل�صاركة 

يف تنظيم املوؤمتر.
م�����ص��ارك��ت��ن��ا  اأن  »اأرى  وق����ال����ت 
ن�����ح�����ن ال������ط������ال������ب������ات يف  ال�����ل�����ج�����ان 
الكثري  �صت�صيف  املختلفة  للموؤمتر 
تلك  امل�صاركة  مدى  وجت�������ص���د  ل���ن���ا 
الق�صم  بنا  ع��ل��ى  اهتمام  القائمني 

وحر�صهم  على تطوير مهاراتنا«.

�صاأكت�صب  »�صخ�صيا  واأ���ص��اف��ت 
امليداين   وبخا�صة  العمل  يف  اخلرة 
اأن هذه املرة هي الأول��ى التي اأح�صر 
فيها موؤمترا علميا بهذا الثقل ،  واأنا 
و�صعيدة  فيه،  بامل�صاركة  فخورة  جدا 
التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  بثقة  اأي�����ص��ا 

بنا«.

خطر جسيم
كبريا  حيزا  الإره���اب  مو�صوع  »يحتل 
م��ن اه��ت��م��ام ف��ق��ه��اء ال��ق��ان��ون ال���دويل 
وال���ق���ان���ون اجل��ن��ائ��ي مل���ا ت�����ص��ك��ل��ه ه��ذه 
ال����ظ����اه����رة م����ن خ���ط���ر ج�����ص��ي��م ع��ل��ى 
امل���ج���ت���م���ع ومب�����ا ت��خ��ل��ف��ه م����ن ���ص��ي��اع 
لالأمن، وتدمري للممتلكات، وانتهاك 
ل���ل���ح���رم���ات، وت��دن��ي�����س ل��ل��م��ق��د���ص��ات، 
وقتل وغري ذلك، وقد اأ�صبح الإرهاب 
ال����وج����ود  ي����واج����ه  خطرا   حقيقيا 

الب�صري وح�صارته واإجنازاته«.
حديثها  ا�صتهلت  العبارات  بهذه 
اآل  ران��ي��ا  ال��راب��ع  امل�صتوى  يف  الطالبة 
يوفر  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اأن  م�صيفة  زي���د، 
ق��اع��دة ك��ب��رية م��ن امل��ع��ل��وم��ات ت��در���س 
اأ����ص���ب���اب ال���ظ���اه���رة واأدوات�����ه�����ا و���ص��ب��ل 

مكافحتها.

وع����ن امل�������ص���ارك���ات ال��ط��الب��ي��ة يف 
هذه  املوؤمترات  »مثل  قالت  امل��وؤمت��ر، 
وطالبات  ل��ط��الب  مهمة  فر�صا  تعد 
الإع������الم والت���������ص����ال،  اإذ ت�����ص��اع��د يف 
وتتيح  الإع��الم��ي��ة  ال�صخ�صية  �صقل 
امل��ي��داين،  العمل  فر�س  مزاولة  لهم 
لذوي  ذهبية  عام  فر�س  ب�صكل  وهي 
الإع��الم،  جمال  يف  التطلعات العالية 
وم�����ن امل���ه���م ل���ك���ل م��ت��ط��ل��ع اإع���الم���ي 
حت�������ص���ري ق���ائ���م���ة ب������الأه������داف ال��ت��ي 
امل��وؤمت��ر«،  ن��ه��اي��ة  ي��رغ��ب يف حتقيقها 
املوؤمترات  امل�صاركة يف  اأن  اإلى  م�صرية 
اأم����ر  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م��ا  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
يف  وي�صب  والطالبات  الطالب  يفيد 

م�صتقبلهم املهني والدرا�صي . 
واأو������ص�����ح�����ت ط���ال���ب���ة امل�������ص���ت���وى 
املوؤمتر  اأن  اأ�صواق ع�صريي،  اخلام�س، 
امل�صتوى  على  مهما  مو�صوعا  يتناول 
امل��ح��ل��ي  والإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، معللة 
ذلك باأن املجتمعات يف الع�صر الراهن  
اأي  م��ث��ل��ه   ت�صهد  مل  ب���اإره���اب  ابتليت 

ع�صور اأخرى.
وقالت »نحن بحاجة كبرية لهذا 
ال�صخ�صي   ال�صعيد  وع��ل��ى  امل���وؤمت���ر. 
�صيتيح يل  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ف����اإن ح�����ص��وري 

اأكر واكت�صاب  الفر�صة للتعلم ب�صكل 
امل���ع���رف���ة م����ن خ������الل ت���ل���ق���ي ب��ح��وث 
امل�صاركني، كما �صيتيح يل فهم   ق�صية 
اأع��م��ق م��ن خمتلف   الإره����اب  ب�صورة 

اجلوانب«. 
فخورة  بانتمائي  »اأن���ا  ووا�صلت 
لق�صم الإعالم الذي نظم هذا املوؤمتر 
ال�صخم رغم حداثة ن�صاأته، مما يوؤكد 
الق�صم،  وهذا  يف  ال��ك��ب��رية  ال��ط��اق��ات 
الأم�����ر ب��ح��د ذات�����ه مي����دين ب��ال��ط��اق��ة 
الإيجابية لتقدمي الأف�صل ، كما اأين 
�صيقدمه  مبا  والتفاوؤل  بالثقة  اأ�صعر 
ال��ذي يحظى  امل��وؤمت��ر  الق�صم يف ه��ذا 

ب�صيت وا�صع«.

مكمن األهمية
وعددت طالبة امل�صتوى الرابع، اأمرية 
اإن��ه  قائلة  امل��وؤمت��ر  اأهمية  الأح��م��ري، 
عن  والك�صف  ال��وع��ي  زي���ادة  يف  ي�صهم 
اإلى  اإ�صافة  املتجددة،  الإره���اب  �صور 
لطالب  تدريبيا  ميدانا  ميثل  ك��ون��ه 

وطالبات ق�صم الإعالم والت�صال.
وت����اب����ع����ت »ل����ق����د مل�������ص���ت ح���ر����س 
م�صاركتنا  على  الق�صم  على  القائمني 
الفر�صة  اإت���اح���ة  امل���وؤمت���ر،  و  ه���ذا  يف 
لنا  لرنى و نكت�صف ما ميكن اأن نقوم 

به لنطور من مهاراتنا«.  
الثالث،  امل�صتوى  طالبة  واأ�صارت 
تنظيم  ق�صم  اأن  اإل����ى  ع��ب��ده،  اأف�����راح 
يعك�س  املهم«  »امل��وؤمت��ر  الإعالم  لهذا 
جن������اح ال���ق�������ص���م وت�����ط�����وره وح���ر����ص���ة 
اأن  م��ت��م��ن��ي��ة  ال�����ص��اع��ة،  على  ق�صايا 
يجيب اللقاء الدويل على اأ�صئلة طاملا 

بحثت عن اأجوبة لها، ح�صب قولها.

إشكالية قديمة 
و���ص��ف��ت ط��ال��ب��ة امل�����ص��ت��وى ال�����ص��اب��ع، 
ع��ب��ري اجل���م���از، الإره�������اب ب��اإ���ص��ك��ال��ي��ة 
ق��دمي��ة م��ت��ج��ددة ظ��ه��رت ح��دت��ه��ا يف 
الآونة الأخرية ب�صكل لفت، وت�صببت 
ال���ب���ي���ئ���ات الج���ت���م���اع���ي���ة  ت����دم����ري  يف 

والقت�صادية.
اليوم بحاجة  »اأ�صبحنا  واأ�صافت 
اأج���ل  املوؤمتر  من  ه����ذا  ملحة  ملثل 
ق�صية  ملعاجلة  علمي  منهج  �صناعة 
الإره���������اب ب�����ص��ف��ت��ه��ا ف���ك���را وع��ق��ي��دة 

خاطئة يجب الت�صدي لها«.
تكمن  امل��وؤمت��ر  اأهمية  اأن  وبينت 
يف تعزيز م��ب��ادئ ال��ت��وازن والع��ت��دال 
وتو�صيح املفهوم احلقيقي للو�صطية، 
ال�����ص��وء على  ب��اإل��ق��اء  النقا�س  واإث����راء 
امل��ف��اه��ي��م ال���ت���ي ط���امل���ا ب��ق��ي��ت م��و���ص��ع 

جدل.
واأع����رب����ت ع���ن ت��ط��ل��ع��ه��ا اإل�����ى اأن 
ي�������ص���ع امل�����وؤمت�����ر ال����ص���رات���ي���ج���ي���ات 
اإعالميا،  الإره���اب  مبواجهة  الكفيلة 
يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات  دور  واإب����راز 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تكوين 
ثقافة  ن�صر  يف  ي�صهم  م�صاد  عام  راأي 

ال�صالم  والعتدال . 
ث��م��ن��ت طالبة  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  يف 
اآل ف����ارح،  اأم����ل  امل�����ص��ت��وى اخل���ام�������س، 
اإلى  والت�صال  الإع���الم  ق�صم  م��ب��ادرة 
ال��ث��اين عن  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  تنظيم 

الإعالم والإرهاب.
واأ���ص��اف��ت »ك����ان م��ن ال�����ص��روري 
اإق����ام����ة ه����ذا امل����وؤمت����ر مل��ن��اق�����ص��ة ه��ذه 
الإن�صان  روح  مت�س  التي  املو�صوعات 
وال���وط���ن، وا���ص��ت��ه��دف��ت اأي�����ص��ا ال��دي��ن 
من  كثري  ب�صببها  وُفقد  املقد�صات،  و 
عائالتهم  ت����زال  ل  ال��ذي��ن  الأب���ري���اء 

تعاين  من اآلم فقدهم«.
واأ�صارت اإلى اأنها فخورة، كغريها 
»امل��وؤمت��ر  ب���  الطالبات،  زميالتها  م��ن 
من  الق�صم  اأح����رزه  م��ا  يعك�س  ال���ذي 
امللتقيات  اأكر  ل�صت�صافة  اأّهله  تقدم 
يحقق  اأن  اآملة  الدولية«،  واملوؤمترات 
اأه��داف��ه واأن  ي�صحح   املوؤمتر احل��ايل 

املعتقدات اخلاطئة«.

دور بارز
وت��وق��ع��ت ط��ال��ب��ة امل�����ص��ت��وى اخل��ام�����س، 
���ص��احل��ة ع�����ص��ريي، اأن ي����وؤدي امل��وؤمت��ر 
اآف���ة  ب��خ��ط��ر  ال��ت��وع��ي��ة  ب�����ارزا يف  دورا 
الإره������اب ال��ت��ي جت��ت��اح ���ص��ب��اب الأم���ة 
وتقودهم اإلى متاهات مظلمة اأ�صا�صها 

القتل والتخريب والدمار.
املوؤمتر  يحقق  اأن  »اأتوقع  وقالت 
جناحات  اإل���ى  ي�صاف  عظيما  جن��اح��ا 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د امل���ت���م���ي���زة يف 
ما  كل  يف  دائما  الإيجابية  م�صاركتها 
والإن�������ص���ان«، متوجهة  ال��ع��ل��م  ي��خ��دم 
ب��ال�����ص��ك��ر اإل����ى ج��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ني على 
رئي�س  اإل���ى  خا�صة  وب�صفة  امل��وؤمت��ر، 
ق�����ص��م الإع������الم والت�������ص���ال الأ���ص��ت��اذ 
الدكتور علي �صويل القرين، و اإلى  كل 
اأع�صاء  الق�صم حلر�صهم على ح�صور 
يف  والطالبات  وم�صاركاتهم  الطالب 

املوؤمتر الدويل احلايل.
اأم����ا ط��ال��ب��ة امل�����ص��ت��وى اخل��ام�����س، 
امل���وؤمت���ر  اأن  ف����اأك����دت  م���ن���ى ج�������ران، 
ك��ل��م��ة  يج�صد م�صامني  احل��������ايل 
اأبرزت  التي  الإ�صالمي  العامل  رابطة 
حم��ارب��ة  للمملكة  يف  ال��ك��ب��ري  ال����دور 
ال��ت��ط��رف والإره������اب وت��ع��زي��ز ال��وع��ي 
و  ال��ت�����ص��ام��ح  دي���ن  الإ����ص���الم،  بتعاليم 
نف�صه  ال���وق���ت  يف  ال�صالم،  م�صرية 
الفكر  ملكافحة  م���ب���ادرات  وج���ود  اإل���ى 
امل���ت���ط���رف ت��ك��ب��ت ����ص���ع���ود ال���ت���ي���ارات 

املتطرفة  و �صوء فهم دين الإ�صالم.
»اأتوقع   واختتمت حديثها قائلة 
املوؤمتر جناحا عظيما  هذا  يحقق  اأن 
وم��ث��م��را م��ن خم��ت��ل��ف ال��ن��واح��ي واأن 

يخرج بتو�صيات  تهم اجلميع«.

أكد عدد من طالبات  قسم اإلعالم و االتصال  بالجامعة، أن تنظيم  مؤتمر »اإلعالم واإلرهاب: الوسائل واالستراتيجيات«، يؤكد الدور الكبير للمملكة 
العربية السعودية في محاربة اإلرهاب ونشر الوسطية واالعتدال، كما أنه دليل على ما أحرزه القسم، رغم قصر عمره، من نجاحات أهلته الستضافة أكبر 
الملتقيات الدولية وأكثرها تعقيدا. وأوضحن لـ »آفاق« أن  حضورهن ومشاركاتهن في اللجان المختلفة بالمؤتمر، سيسهمان في تطوير مهاراتهن 

وتوسيع مداركهن في مجال اإلعالم.
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في المعرض
المصاحب للمؤتمر..

تشكيليون ورسامو 
كاريكاتير يحاربون 
اإلرهاب بطريقتهم

أمجد 
رسمي
صحيفة الشرق األوسط
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حسام 
الزهراني
صحيفة الرياض

خالد أحمد الغامدي
صحيفة الوطن

سليمان المسهيج
صحيفة الرياض
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عبد الرحمن هاجد
صحيفة الجزيرة

عبدالعزيز ربيع
صحيفة الرياض

عبد اهلل 
جابر

صحيفة مكة
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عبد اهلل 
صايل
صحيفة اليوم

محمد 
أحمد هزاع 
الغامدي
صحيفة الشرق
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فهد
محمد 
الخميسي
صحيفة االقتصادية

منال الرسيني
صحيفة الجزيرة

ناصر خميس
صحيفة الحياة
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ياسر أحمد
صحيفة مكة
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ناصر الضبيحي

ملك عابدةحمود العطاوي

إبراهيم موسى الخبرانيسمر الدوسري

ماجد آل سعيد

عبد اهلل البقمي

• إبراهيم موسى 
الخبراني

• أماني الحميدان
• بسمة بنت خالد 

سالمة
• حاتم األحمد

• حسام الرديني
• حمود العطاوي

الفنانون 
التشكيليون 
المشاركون في 
المعرض المصاحب 
للمؤتمر الدولي 
لإلعالم واإلرهاب

• زينه عبداهلل فرحان 
العمري

• سعد الهويدي
• سمر الدوسري

• عبد الرحمن أحمد 
الزهيري

• عبد اهلل البقمي
• عبداهلل صالح الهذلول

• فدى الحصان
• ماجد آل سعيد

• مشاعل علي البوشي
• ملك عابدة

• ناصر الضبيحي
• نواف االسمري

• نورة حمود المجرشي
• هاجر أحمد القريميط
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دور النخب السعودية في تعزيز
األمن الفكري والتوعية بمخاطر اإلرهاب

عبر شبكات التواصل االجتماعي
أ. أبرار منصور الجديد، جامعة الملك سعود

مبخاطر  والتوعية  الفكري  الأم��ن  تعزيز  يف  ال�صعودية  النخب  دور  الدرا�صة  ه��ذه  تتناول 
العلمية  احلاجة  نتيجة  الدرا�صة  هذه  وتاأتي  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  عر  الإره��اب 
امللّحة ملعرفة دور النخب يف التوعية الفكرية وتعزيزها عر �صبكات التوا�صل الجتماعي، 
يف  وعامليا  وعربيا  حمليا  ال�صبكات  لهذه  امللمو�س  والتاأثري  التقنية،  الثورة  مع  خ�صو�صا 
ال�صبكات  لعامل  النخبوية  الفئات  بع�س  ودخ���ول  للجماهري،  واملعنوي  الفكري  التوجيه 
اأو  �صلبا  املختلفة  الفكرية  الق�صايا  يخ�س  فيما  العام  للراأي  بع�صهم  وقيادة  الجتماعية، 

اإيجابا.

اإلرهاب وانعكاساته على صورة المملكة 
في الصحافة الغربية

د. إبراهيم بن عبد العزيز البعيز، أكاديمي ومستشار إعالمي

يقفز ا�صم اململكة العربية ال�صعودية ليت�صدر عناوين الأخبار واملقالت والأعمدة 
لل�صاأن  ال�صلبي  الإع��الم��ي  التناول  اإره��اب��ي، مما جعل  ح��دث  كل  ال�صحفية عند 
جت��اوزه  ب��ل  ال�صيا�صية،  واخل��الف��ات  الق�صايا  على  مقت�صرا  يعد  مل  ال�صعودي 
ذلك،  جت�صد  وق��د  والجتماعية.  الدينية  وحم��اوره��ا  اأبعادها  بكل  الثقافة  اإل��ى 
اإلى ربط وتاأ�صيل  التي ت�صعى جاهدًة  الكتابات والتقارير  ب�صكل وا�صح، يف تلك 
املنطلقات الدينية للجماعات الإرهابية باحلركة الإ�صالحية لل�صيخ حممد بن 

عبد الوهاب.
الو�صف  ت��ت��ج��اوز  ن��ق��دي��ة  ق����راءة  ت��ق��دمي  اإل���ى  العلمية  ال��ورق��ة  ه���ذه  ت�صعى 
بكل  فيها  �صاهمت  التي  والروافد  الأ�صباب  لر�صد  حماولة  ويف  الظاهرة،  لهذه 
اأبعادها اخلارجية والداخلية، وحماورها ال�صيا�صية والثقافية والدينية واملهنية، 
و�صتنتهي الورقة بتو�صية للنظر يف مفهوم الدبلوما�صية العامة كاأحد اخليارات 
الإ�صراتيجية التي ميكن الأخذ بها وتبنيها للحد من التداعيات ال�صلبية على 

�صورة اململكة.

اإلعالم األمني وإدارة األزمات
أ. أحمد مبارك سالم سعيد عبد اهلل

وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، البحرين

اإذا كان الإعالم الأمني يت�صم باخل�صو�صية التي تقت�صي مراعاة اعتبارات معينة 
ترز نطاق التخ�ص�صية فيه، فاإن هذا النطاق من اخل�صو�صية يت�صع من خالل 
اإدارة الأزمات املختلفة، ل �صيما من خالل ما يرتبط بالبعد الإعالمي من اأهمية 
اإدارة  جوانب  من  مهما  جانبا  الإعالمية  الأدوات  متثل  حيث  الأزم���ة،  اإدارة  يف 
الأزم��ات، وذل��ك من خالل ما تقرن به من اعتبارات فنية ينبغي على اجلهاز 
الأزم��ات وفق نطاق مهني واح��رايف يقوم  اأثناء  الأمني مراعاتها يف  الإعالمي 

باإدارة متخ�ص�صني يف هذا النطاق.

الوجه اآلخر لالرهاب: التغطية االعالمية 
المناهضة لالجئين إلى أوروبا

د. أحمد محمد أحمد الجودي
أستاذ مساعد، جامعة أوريبرو، السويد 

اأك��ر من 400.000 لج��يء ومهاجر من بالدهم طلبا لالأمن وال�صالمة يف  فر 
اأوروبا عر البحر الأبي�س املتو�صط، يف الفرة ما بني 20١5-20١4.

والالجئني  املهاجرين  ملاأ�صاة  الأوروب���ي  الإع��الم  تناول  اإل��ى  الباحث  تطرق 
الخبارية  للتغطية  كمثال  ال�صويد  الباحث  اأخ��ذ  ومنه  واأع��الم��ه؛  �صحفه  يف 
الإخبارية  التغطية  بني  ما  البون  تو�صيح  اإل��ى  الدرا�صة  وتهدف  ماأ�صاتهم؛  عن 
�صا�صة معنيني  م��ن  ال�صحفيون  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��ادر  ح��ي��ث  م��ن  ال�����ص��وي��د  يف 
بال�صاأن الداخلي واآخ��رون بال�صاأن اخلارجي، ومن منظمات غري حكومية، ومن 
مواطنيني. وتطرقت الدرا�صة اإلى اللغة التي ا�صتخدمها ال�صحفييون والأ�صباب 

التي �صاقوها لزيادة تدفقات الالجئني، واحللول التي قدموها.

مالمح من األبحاث المقدمة
في المؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب

العوامل المؤثرة في نشر المواد 
اإلعالمية الصادرة عن تنظيمات إرهابية 

في المواقع اإللكترونية للقنوات 
التلفزيونية العربية

د. أحمد مصطفى كامل الصبري 
جامعة الجزيرة, دبي، االمارات العربية المتحدة

مكنت �صبكة الإنرنت التنظيمات الإرهابية من امتالك و�صيلة اإعالمية بدون قيود، 
، وم��واد فيليمة، ووثائق كما  واأن تبث من خاللها ما ت�صاء من �صور فوتوغرافية 
التنظيمات  ن�صر هذه  فى  تتمثل فقط  ل  واخلطورة  الدرا�صات.  العديد من  اأكدته 
الإع��الم  و�صائل  من  الكثري  ا�صتجابة  فى  تظهر  ما  بقدر  الفيلمية،  وامل��واد  لل�صور 
العربية لتلك املواد الفيلمية، باإعادة ن�صرها، وهذا قد ي�صاهم فى ن�صر فكرة الإرهاب 
الفيلمية،  امل��واد  بتلك  املجانية  الدعاية  خ��الل  من  والتحري�س  وال��ت��اأث��ري،  نف�صه، 

وال�صور الإعالمية.

تعرض المستخدم السعودي للمحتوى 
العنيف وعالقته باتجاهاته أمام العنف

أ. آآلء سلطان عبداهلل باهبري، جامعة الملك سعود

موقف  على  واإتاحتها  وتدّفقها  العنيفة  املحتويات  تكّثف  ت��اأث��ري  ع��ن  الت�صاوؤل  يكر 
حقائق  عن  الك�صف  ت�صتهدف  الدرا�صة  ه��ذه  وممار�صة.  كفكرة  العنف  من  امل�صتخدم 
تعر�ض امل�ضتخدمني ال�ضعوديني للمحتويات العنيفة، من حيث كثافة التعّر�ض ومنطه، 

وعنا�صر املحتوى العنيف، وم�صادره ، والأ�صكال الإعالمية الأكر عر�صا له.

فعالية برنامج للدراما اإلبداعية
لتنمية الوعي ضد اإلرهاب 

لدى طالب المرحلة االبتدائية
د. السيد محمد عزت، جامعة الملك خالد 

�صد  الوعي  لتنمية  الإبداعية  للدراما  برنامج  ا�صتخدام  اإلى  احلايل  البحث  هدف 
اإك�صاب الطالب العديد  الإره��اب لدى طالب املرحلة البتدائية؛ وذلك من خالل 
من املعلومات عن ظاهرة الإرهاب وتنمية قيمة حب الوطن واحلفاظ عليه لديهم، 

من خالل مقرر الدرا�صات الجتماعية والوطنية با�صتخدام الرنامج املقدم لهم.

جهود المملكة العربية السعودية 
اإلعالمية في مكافحة اإلرهاب

أ. أمل بنت أحمد هنيدي اللهيبي الحربي،
محاضرة متعاونة، جامعة أم القرى

الإره��اب  مكافحة  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  جلهود  ا�صتعرا�س  البحث  مو�صوع 
وال��دف��اع،  الوقاية  و�صائل  م��ن  و�صيلة   تعد  وال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة،  القنوات  م��ن خ��الل 
اأفكاره عر الو�صائل الإعالمية. ومواكبة لأهداف  كون الإره��اب  يعتمد على ن�صر 
هذا املوؤمتر وحماوره؛ فاإن البحث حول هذا املو�صوع، يعد حلقة و�صل بني و�صائل 
الدفاع الأمنية والإعالمية، ولتو�صيح  ال�صورة احلقيقة لالإرهاب واإدانة العمليات 
الإرهابية، وبيان خطورته كفكر يحمل معتقدات ل مت�س دولة اأو جمتمع اأو طائفة 
اأ�صاء الإره��اب اإلى العقيدة الإ�صالمية، ومن هنا فاإن وجود اإعالم  فح�صب، بل لقد 

معا�صر ي�ّصر ملعرفة هذه امل�صكلة باتخاذ التدابري الزمة للوقاية منه.

دور التدابير واإلجراءات اإلدارية
في مكافحة اإلرهاب..

دراسة تجربة الجزائر والسعودية
د. آمنة سلطاني، جامعة الحاج لخضر، الجزائر

عن  وال�صعودي  اجل��زائ��ري  الت�صريع  فيها  مبا  العربية  الت�صريعات  اأغلب  حتدثت 
لتطوير  اأول��وي��ة  وذات  دائ��م��ة  كعمليات  املجتمعات  يف  الإره���اب  م��ن  الوقاية  اأهمية 
الن�صاطات املجتمعية وترقيتها. كما اعترتها هذه الأخرية التزاما اإجباريا لبد اأن 
تتولى  حيث  والرتيبات،  والتدابري  الرامج  من  جمموعة  و�صع  خالل  من  ينفذ 
والحت��ادات  اخلا�صة  و  العمومية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  املحلية  واجلماعات  الدولة 

والرابطات والنوادي واجلمعيات وو�صائل الإعالم.
و�صحتها  املجتمعات  �صالمة  على  وال�صعودي  اجل��زائ��ري  امل�صرع  من  وحر�صا 
الإره��اب لديه يحدد فيها كافة  الن�صو�س من قانون مكافحة  اأف��رد جمموعة من 
اأ�صكال التدابري العملية التي ميكن القيام بها حلماية التظاهرة املجتمعية، وهي يف 
مرحلتها الأخرية واملوؤثرة. ومن مظاهر حر�س امل�صرع يف هذا املجال اأنه حدد بع�س 
كافة  الأمني على  ال�صاأن  الفاعلني يف  دقيقا، ثم قرر عقاب  التدابري حتديدا  �صور 
االإخالالت بااللتزامات التي يفرت�ض القيام بها بق�ضد توفري �ضروط ح�ضن تنظيم 
هذه التظاهرات وتاأمينها، وعدم امل�صا�س بها م�صتهدفا بذلك عدم اإفالت اأي جهة من 

امل�صوؤولية والعقاب عن اأي فعل بق�صد تعكري املجتمعات وتغيريها.

المعالجة اإلعالمية لجرائم التنظيمات 
الراديكالية اإلرهابية على األراضي 

 »RT« السورية في قناة روسيا اليوم
الناطقة بالعربية

د. أميرة مصطفي أحمد محمد البطريق
الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

ال�صورية  الق�صية  جتاه  الرو�صي  اجلانب  موقف  على  للتعرف  الدرا�صة  هذه  جاءت 
ومنطلقاته الفكرية يف ترير هجومه املتعنت �صد �صوريا، وما هي روؤيته للتنظيمات 
الراديكالية الإرهابية املوجودة بها؛ وذلك من خالل ر�صد طبيعة املعاجلة الإعالمية 
املتبعه  الإعالمية  واإ�صراتيجيتها  ال�صورية،  الأزم��ة  «لتطورات  اليوم  »رو�صيا  لقناة 

لترير �صرباتها الع�صكرية �صد معاقل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ب�صوريا.
املتبعة  االإعالمية  االإ�ضرتاتيجية  وا�ضتخال�ض  ا�ضتنباط  اإلى  الدرا�ضة  وت�ضعى 
يف قناة »رو�صيا اليوم« الناطقة بالعربية عند تناول الأزمة ال�صورية ومواقفها من 
التنظيمات الإرهابية بها، والتعرف علي طرق تقنني املخاطر املحتملة من هذا الغزو 
وم�صاحلها  الرو�صية  الدولة  تخدم  دعائية  لأ�صاليب  واحلامل  ال��واف��د،  الإع��الم��ي 
اإيل تو�صيات لتدعيم الإع��الم العربي وتقويته ب�صكل يتيح له  باملنطقة، والو�صول 

ال�صمود واملواجهة اأمام هذا البث العابر للحدود.

فعالية موقع إلكتروني مقترح
لطباعة المنسوجات لتنمية
وعي األطفال ضد اإلرهاب

د. أميرة عبد اهلل نور الدين المهدي
جامعة الملك خالد

�صبكة  ع��ل��ى  تعليمي  اإل���ك���روين  م��وق��ع  اإل���ى ت�صميم  احل���ايل  ال��ب��ح��ث  ه���دف 
الإنرنت لتنمية الوعي �صد الإرهاب، من خالل تعليم الطالبات فن طباعة 
املن�صوجات، وكذلك قيا�س مدى فعالية املوقع املقرح يف تنمية الوعى لدى 

الطالبات �صد الإرهاب.
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األسرة ودورها في قمع إتجاهات 
الشباب نحو اإلرهاب.. الواقع والتحديات

د. إيمان محمود عبد المولى حامد
ديوان عام وزارة التربية والتعليم, الفيوم، مصر

وكيفية  الظاهرة  تلك  قمع  الأ���ص��رة يف  دور  على  التعرف  اإل��ى  الدرا�صة  ه��ذه  تهدف 
ومدى  واآرائ��ه��م،  وت�صوراتهم  ال�صباب  اجت��اه��ات  على  التعرف  اأي�صا  لها،  الت�صدي 
فهمهم لظاهرة الإرهاب، وكذلك معرفة اأهداف القائمني بظاهرة الإرهاب، وطرق 
حلها. ويتمثل منهج الدرا�صة يف »امل�صح الجتماعي« بالعينة لفئتني )اأولياء الأمور 
وال�صباب( وتتمثل عينة الدرا�صة من 300 �صخ�س متمثلة يف ١50 من الآباء والأمهات، 

50 من �صباب اجلامعة، 50  من �صباب العمال، و 50 من �صباب املوظفني.

المعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب
عبر البوابات اإللكترونية العربية..

موقع »العربية نت« نموذجا
د. بهاء الدين علي بشير حامد

جامعة العلوم الحديثة، دبي، االمارات العربية المتحدة

نتائج  من  العديد  على  اإطالعه  خ��الل  من  ج��اء  بامل�صكلة  الباحث  اإح�صا�س  اإن 
الإعالمية  ال��درا���ص��ات  نتائج  م��ن  العديد  ت�صري  اإذ  امل��ج��ال،  يف  احلديثة  ال��درا���ص��ات 
القنوات  �صيما  العربية،  الإع��الم  و�صائل  معاجلة  اأن  مفادها  حقيقة  اإل��ى  احلديثة 
الف�صائية، وتغطيتها لظاهرة الإرهاب غري مهنية، ول تقوم على قواعد علم الإعالم 
عليها  يغلب  واأن��ه  الظاهرة،  تهويل  اأو  تهوين  بني  تقع  ما  كثريا  واأن��ه��ا  ونظرياته، 
اأ�صاليب املعاجلة الإعالمية  الطابع الر�صمي. وكذلك من خالل ال�صعي اإلى تقييم 

للبوابات الإلكرونية العربية للظاهرة، ومعرفة مدى فاعليتها.
���ص��وؤال رئي�س، ه��ل تختلف  الباحث يعمل على ط��رح  ف��اإن  ذل��ك؛  وارت��ك��ازا على 
و�صائل  ب��ه  ت��ق��وم  الإره�����اب، عما  ل��ظ��اه��رة  العربية  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ات  معاجلة 

وو�صائط الإعالم العربي الأخرى من معاجلات للظاهرة؟

دعاية التطرف واإلرهاب
عبر منصات التواصل االجتماعي

د. بنعيسى عسلون
المعهد العالي لإلعالم واالتصال

الرباط، المملكة المغربية

الإرهابي  العامة للعمل  امل�صاندة  التوا�صل الجتماعي ن�صيبا من  اأن ملواقع  ل �صك 
ف�صاء  متثل  ا�صتغاللها  ف�صهولة  وتناميه.  نطاقه  ات�صاع  يف  وبالتايل  الإل��ك��روين، 
خ�صبا تت�صلل اإليه التنظيمات واجلماعات الإرهابية لعوملة اأن�صطتها الدامية، وذلك 
عر الت�صويق لأيديولوجياتها اأو لإثارة الرعب اأو للتن�صيق والتوا�صل عن بعد مع 

امل�صتقطبني واملنتمني اإليها.
وتتم عمليات ال�صتقطاب والتجنيد انطالقا من �صبكات التوا�صل الجتماعي، 
الوجداين، من  التاأثري  تقنيات  تقوم على  الدار�صني، وفق منهجية حمكمة  ح�صب 
القيم  الدفاع عن  الدين وحجة  الغرية على  بوا�صطة و�صفة  العاطفة  اإث��ارة  خالل 
املقد�صة، كما تعتمد على اأ�صلوب دغدغة م�صاعر امل�صتخدمني  لل�صبكات من ال�صباب 

الُغّفل، املت�صدد، املحبط واليائ�س.
اإلكرونية دامية ترع يف ح�صد  اإلى �صالونات  ال�صبكات  وحتى ل تتحول هذه 
العقول والأيادي املخربة، قررت �صركات مواقع التوا�صل الجتماعي ك� »في�صبوك« و 
»غوغل« و »توير« و »يوتيوب« الرفع من م�صاعيها للت�صدي ملا يبثه املتطرفون من 

دعايات وحماولت لتجنيد املقاتلني اجلدد.
واإج��راءات  الر�صد  باآليات  املتعلقة  امل�صاعي، وخ�صو�صا تلك  اأن هذه  لكن يبدو 

احلذف واحلجب، ل زالت تفتقر للنجاعة.
ت�صعى الورقة من خالل البحث والتحليل، اإلى الإجابة  عن جملة من الأ�صئلة 

امللحة التي تفر�س ذاتها هنا، اأهمها:
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  على  الإرهابية  التنظيمات  تركز  مل��اذا   •

للرويج ملخططاتها املدمرة؟
احلجب؟ واإجراءات  الر�صد  اآليات  فاعلية  عدم  يف  ال�صر  • ما 

الفاعلية  ت�صمن  التي  والإعالمية  اخلطابية  الو�صفة  تت�صكل  كيف   •
للدعاية الإرهابية يف عوامل التوا�صل الجتماعي؟

التهييج  خطاب  من  الفرا�صية  ال��ع��وامل  ه��ذه  تطهري  ميكن  كيف   •
وجرائم الإرهاب؟

توظيف الجماعات اإلرهابية لمواقع 
التواصل االجتماعي في تجنيد الشباب 

والترويج ألفكارهم..
»فيسبوك« و »تويتر« نموذجا

د. جدو ولد محفوظ، جامعة نواكشوط، موريتانيا

هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على اأهم مواقع التوا�صل الجتماعي التي ت�صتخدمها 
اجلماعات الإرهابية يف جتنيدهم ال�صباب والرويج لأفكارها، والوقوف على حقيقة 

الأفكار التي تروج لها عر هذه املواقع.
اأ�صا�صا من قبل هذه  امل�صتهدفة  ال�صبابية  الفئات  التعرف على  اإلى  كما هدفت 
ا�صتخدام  عن  الناجتة  املتعددة  املخاطر  اإلى  الأنظار  لفت  ثم  الإرهابية،  اجلماعات 
اجلماعات  م��ع  التوا�صل  ع��ن  وال��ك��ف  الإل��ك��رون��ي��ة،  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 

الإرهابية، وعدم ال�صتماع لالأفكار التي تروج لها.
وبالنتيجة �صعت الدرا�صة اإلى اخلروج مبجموعة من التو�صيات التي ميكن اأن 

ت�صاهم يف تعطيل عمليات اجلماعات الإرهابية.
اإلى  انت�صبوا  الذين  من   ٨0٪ ن�صبة  اأن  احلديثة  الدرا�صات  بع�س  اأ���ص��ارت  وق��د 
التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داع�س، مت جتنيدهم عر و�صائل التوا�صل الجتماعي، 
كما و�صل عدد املواقع املح�صوبة جلماعات الإرهاب العاملي 50 األفا موقعا يف 20١6 بعد 

اأن كان ١2 موقعا يف عام ١997.
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التنقيب في  وسائل التواصل اإلجتماعي
للكشف عن األنشطة اإلرهابية

البروفيسور جميل أوز، جامعة سكاريا، تركيا

يف ال�صنوات الع�صر املا�صية انفجرت �صعبية وا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي.
�صلوكية  بيانات  انتجت  الجتماعية  الع���الم  و�صائل  على  امل�صتخدم  اأن�صطة 
�صخمة ووا�صعة، وهي تدل على تف�صيالت امل�صتخدم، الهتمامات، الآراء، والعالقات.
على  وال�صلوكيات  الأن�صطة  هذه  عن  التنقيب  يف  كبري  بحثي  جهد  هناك  كان 
و�صائل العالم الجتماعية لفهم كيفية تطور اهتمامات هوؤلء امل�صتخدمني. والذي 
الأن�صطة  الك�صف عن  املجالت  واح��د من هذه  اأهمية يف جم��الت متنوعة.  اكت�صب 

الإرهابية.
نحو  الجتماعي على  التوا�صل  و�صائل  ت�صتخدم من�صات  الإرهابية  اجلماعات 
متزايد لتبادل املعلومات وجتنيد الأتباع واملوؤيدين اجلديد لن�صر ر�صائلها والدعاية 

لتحقيق اأهدافها.
حتليل ال�صبكات الجتماعية هي تقنية ا�صتخراج البيانات والتي تدر�س ال�صبكات 
ال�صبكات  ب��ني  م��وج��ودة  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات واجلمعيات  الإره��اب��ي��ة لتحديد 

الإرهابية.
تدر�س هذه الورقة حتليل ال�صبكات الجتماعية وت�صتك�صف ق�صايا خمتلفة يف 

�صبكات الإرهابية يف و�صائل التوا�صل الجتماعي.

أثر وسائل اإلعالم الرقمي الجديد 
في نشر وتشكيل ثقافة الطالب الجامعيين

للتصدي لإلرهاب
د. حسان بن عمر بصفر، جامعة الملك عبدالعزيز

امللك  بجامعة  ال�صعوديني  الطالب  ت�صور  على  التعرف  اإل��ى  الدرا�صة  ه��ذه  تهدف 
توير،  )ي��وت��ي��وب،  اجل��دي��د  الرقمي  الإع���الم  و�صائل  دور  ت��اأث��ري  جت��اه  عبدالعزيز 
اجلامعيني  ال��ط��الب  ثقافة  وت�صكيل  ن�صر  جت��اه  وفي�صبوك(  اإن�صتجرام،  وات�����ص��اب، 

الت�صالية التوعوية الإعالمية للت�صدي لالإرهاب.
امللك  بجامعة  ال��ط��الب  م��ن  ع��م��دي��ة  ح�ص�صية  لعينة  م�صحية  درا���ص��ة  وه���ي 
بلغ جمموعهم ١392  والذين  ال�صعودية،  العربية  باململكة  عبدالعزيز مبدينة جدة 

طالبا، �صاركوا يف هذه الدرا�صة. ومن اأهم ال�صتنتاجات ما ياأتي:
• تاأثري التعر�س ل� »يوتيوب«، واملواد التوعوية التي ي�صتعر�صها الرنامج 
ال��ط��الب  ث��ق��اف��ة  وت�صكيل  ن�صر  ع��ن  امل��ت��ن��وع��ة  الإل��ك��رون��ي��ة  بتو�صيالته 
على  وعميق،  وا�صح  ب�صكل  تاأتي  لالإرهاب  للت�صدي  الإعالمية  التوعوية 
للت�صدي  الإعالمي  التوعوي  ات�صالهم  جتاه  اجلامعيني  الطالب  ت�صور 
كموؤثر   42.45٪ بن�صبة  الأول���ى  املرتبة  يف  التاأثري  ه��ذا  وي��اأت��ي  ل��الإره��اب، 

رئي�س للعينة امل�صتهدفة. 
التوعوية  وامل��و���ص��وع��ات  للمواد  »وات�����ص��اب«  وع��ر���س  »ت��وي��ر«،  ت��اأث��ري   •
الإعالمية عن ن�صر وت�صكيل ثقافة الطالب، تاأتي ب�صكل وا�صح يف ت�صور 
الطالب جتاه التوعية الإعالمية للت�صدي لالإرهاب، وتاأتي هذه املوؤثرات 

يف املرتبة الثانية بن�صبة ٪22.99 والثالثة بن�صبة ٪١٨.97 على التوايل.

المعالجة البحثية والتنظيرية
الستخدام »داعش« والتنظيمات اإلرهابية

لإلعالم الجديد
د. حسن نيازي الصيفي أبو العال، جامعة الملك فيصل

امل��ت��ط��رف��ون واجل��م��اع��ات  ا���ص��ت��خ��دام �صبكة الإن���رن���ت، اجت��ه  ن��ظ��را ل�صعبية وزي����ادة 
جديدة  كو�صيلة  اجلديد  الإع��الم  ا�صتغالل  اإل��ى  »داع�����س«،  راأ�صهم  وعلى  الإرهابية، 
روؤي��ت��ه��م،  وتو�صيل  ال�����ص��ب��اب،  وا���ص��ت��دراج  الأت���ب���اع،  ال��دع��اي��ة، وجتنيد  لن�صر  وق��وي��ة 
التدريب  لتلقي  اخل��ارج  يف  املقاتلني  من  الآلف  وج��ذب  العنف،  على  والتحري�س 

الإرهابي يف العراق و�صوريا.
ولذا يعتمد ٪90 تقريبا من الإرهاب املنظم على �صبكة الإنرنت على توظيف 
الإعالم الجتماعي، حيث ي�صتخدم داع�س الإنرنت وو�صائل الإعالم الجتماعي يف 

حمالت العمليات النف�صية عر الإنرنت بنجاح.
ويت�صح ذلك من ترك الغربيني وال�صباب والن�صاء منازلهم وبالدهم التي ترفل 
بالراحة والأمن موؤثرين الن�صمام ل� »داع�س«، وفرار العديد من اجلنود العراقيني، 
واإلقاء اأ�صلحتهم عند مواجهة هذا التنظيم، وهو ما يعد انعكا�صا حلملة اخلوف التي 

بثها الإرهابيون.
لالإعالم  االإرهابية  والتنظيمات  »داع�ض«  ا�ضتخدام  ا�ضتمرار  و  منو  �ضوء  ويف 
اجلديد، ت�صعي الدرا�صة اإلى و�صف وحتليل واقع املعاجلة البحثية وجهود التنظري 
الر�صائل  تعك�صه  كما  اجلديد،  لالإعالم  الإرهابية  والتنظيمات  داع�س  ل�صتخدام 
الدولية  والتقارير  املحكمة،  العلمية  ال��دوري��ات  يف  املن�صورة  والبحوث  اجلامعية 

ال�صادرة

فعالية برنامج للدراما اإلبداعية
لتنمية الوعي ضد اإلرهاب 

لدى طالب المرحلة اإلبتدائية
د. حصة محمد عامر آل ملوذ، جامعة الملك خالد

�صد  الوعي  لتنمية  الإبداعية  للدراما  برنامج  ا�صتخدام  اإلى  احلايل  البحث  هدف 
اإك�صاب الطالب العديد  الإره��اب لدى طالب املرحلة البتدائية؛ وذلك من خالل 
من املعلومات عن ظاهرة الإرهاب وتنمية قيمة حب الوطن واحلفاظ عليه لديهم، 
من خالل مقرر الدرا�صات الجتماعية والوطنية با�صتخدام الرنامج املقدم لهم. 
الدرا�صات  وحتليل  البحوث  لو�صف  الو�صفي  املنهج  احل��ايل  البحث  ا�صتخدم  وق��د 
ال�صابقة، وكذلك مت ا�صتخدام املنهج التجريبي للك�صف عن مدى فعالية ا�صتخدام 

برنامج الدراما الإبداعية املقرح يف حتقيق الأهداف التي و�صع من اأجلها.

اإلرهاب: ما تفصح عنه االحصائيات
أ. حليزة حسن، قسم االحصاء، كلية الحاسبات والعلوم الرياضيات، 

جامعة شاه علم، ماليزا 

الأرهابيني  لأن  وذل��ك  غاياتهم؛  لتحقيق  املتطرفني  و�صيلة  الأره���اب  ك��ان  لطاملا 
الذي  فالدمار  املقهوريني.  ي�صمون  من  لتحرير  حرية؛  مقاتلو  اأنف�صهم  اعتروا 

يلحق بالأنف�س على يد الرهاببني يكون فظيعا وذلك حتت �صعار احلرب املقد�صة. 
الره��اب يف  تنظر عن كثب يف ظاهرة  ثانوية  بيانات  تقوم على  الدرا�صة  هذه 
العمل  ولتلخي�س  لو�صف  الو�صفي  الح�صائي  املنهج  الباحثة  ا�صتخدمت  العامل. 
الع��ت��داءات،  معلومات  مكانها،  احل��وادث،  معلومات  الح�صاءات  وت�صم  الره��اب��ي. 
معلومات ال�صحلة، معلومات ال�صحايا، معلومات مرتكبي العتداءات، وال�صابات 

والعواقب. 
 GTD »قامت الباحثة بتحليل املعلومات وفقا ل� »قاعدة بيانات الرهاب العاملي
التي تديرها جامعة »مرييالند« بالوليات املتحدة الأمريكية. واعتمدت الدرا�صة 
على الهجمات الرهابية التي وقعت يف الفرة ما بني ١970-20١4. علما باأن قاعدة 
البيانات ت�صمل البيانات احلودات التي وقعت على امل�صتوى املحلي والدويل. وت�صمل 
١40000 حالة. كما تطرقت الدرا�صة اإلى املعلومات الو�صفية التي وقعت يف احلوادت 
الرهابية مثل حتليل الألغام يف الن�س مثل ال�صلحة التي ا�صتخدمت يف العتداءات، 

وكيف ارتباطها ببقية املتغريات يف قاعدة البيانات.

إطار مفاهيمي لجهود المملكة
في مواجهة فكر التطرف واإلرهاب:

حالة الجهود الفكرية واإلعالمية
د. حمزة بن أحمد أمين بيت المال, أكاديمي ومستشار إعالمي

ال��ت��ط��رف والإره����اب  مل��واج��ه��ة ف��ك��ر  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  انطلقت ج��ه��ود اململكة 
اأبرز حدث عاملي  اأح��داث احلادي ع�صر من �صبتمر 200١، كونها  الوا�صعة عقب 
اأن الأمر  و�صع اململكة يف بوؤرة الأح��داث العاملية.ولقد كان وا�صحا منذ البداية 
جُد خطري واأن املعاجلات يجب اأن تاأخذ م�صارات متعددة: اأول لتحديد الأ�صباب، 
ثم التحرك منها لرامج املعاجلة، وثانيا اإعادة بناء ما دمرته تلك الأحداث من 

�صورة و�صمعة اململكة عامليا.
وقد �صعت هذه الدرا�صة لتقدمي ملخ�س و�صفي حلالة املعاجلات الفكرية 
والإعالمية يف اململكة من خالل اإطار مفاهيمي عام يو�صح امل�صهد العام ملعاجلة 
املجالت  اجل��ه��ود يف  الإط���ار جمموعة  ه��ذا  ويت�صمن  والإره����اب.  التطرف  فكر 
املتعددة: الت�صريعية، والق�صائية، والتنفيذية، واملالية والأمنية، اإ�صافة للجهود 

الفكرية والإعالمية »مو�صوع هذه الورقة«.

دور الشرطة التربوي في تحقيق التوعية 
األمنية لدى طالب المرحلة الثانوية

عقيد د. خالد بن عوض الفعر الشريف
إدارة التخطيط والتطوير، شرطة العاصمة المقدسة

اإبراز دور ال�صرطة الربوي يف التوعية الأمنية، ومواجهة و�صائل الإعالم املختلفة 
للحد من اأ�صباب ودوافع اجلرمية التي ت�صل اإلى اأبناء املجتمع؛ وذلك بن�صر التوعية 
الأمنية من قبل رجال الأمن الذين يقع على عاتقهم حمل ر�صالة الأمن ون�صرها، 
الذي  الأم��ن  املجتمع لدى رجل  وثقافة  القانونية،  واملعرفة  القيم اخللقية،  وبيان 
طالب  لدى  تر�صيخها  يف  دور  لها  والتي  امل�صاعدة  بالو�صائل  ر�صالته  باإي�صال  يقوم 

التعليم العام واملرحلة الثانوية ب�صفة خا�صة.
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المســؤولية الجنائية عن جرائم نشــر وترويج 
الفكر اإلرهابي عبر مواقع التواصل االجتماعي

د.خالد حامد أحمد مصطفى 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

بالتوا�صل  للم�صتخدمني  مم��ي��زات  ت��وف��ر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ك��ان��ت  اإذا 
ُتعد  املقابل  ففي  الإن��رن��ت،  �صبكة  عر  وال�صداقات  والثقافات  املعلومات  وت��ب��ادل 
م�صرحا خ�صبا جلرائم الإرهاب، حيث باتت ت�صتغل هذه املواقع يف اأغرا�س اإرهابية 
متنوعة، كالتحري�س على الإرهاب، اأو بث وترويج ون�صر الفكر املتطرف، وا�صتقطاب 
الإرهابية، وت�صهيل الت�صال بني  املقاتلني لالن�صمام للتنظيمات  ال�صباب، وجتنيد 

الإرهابيني، ون�صر اأ�صاليب ت�صنيع املتفجرات، وكيفية ا�صتخدامها.
والأخ��ط��ر من ذل��ك حتبيذ الفكر الإره��اب��ي ل��دى الأط��ف��ال، من خ��الل ترويج 
الذي  الأمر  PlayStation 4. وهو  اأجهزة  بوا�صطة  اأو  »يوتيوب«،  اأفالم عر موقع 

يُثري العديد من امل�صكالت اأهمها:
• اإ�صكالية حتديد امل�صوؤولية اجلنائية يف جرائم الن�صر الإلكروين عر مواقع 

التوا�صل الجتماعي.
• كيف نحقق املعادلة بني حماية الدولة من خماطر ن�صر عبارات ومعلومات 

تهدد اأمنها من جانب، وحق امل�صتخدمني يف خ�صو�صية البيانات.
ن�صر  ال�صعودي جلرائم  املنظم  رئي�س: كيف ت�صدى  ت�صاوؤل  البحث  كما يطرح 
وترويج الفكر الإرهابي يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ال�صادر باملر�صوم امللكي 

رقم ١7 بتاريخ ٨-3-١42٨.

إدراك الشباب الجامعي السعودي لظاهرة 
اإلرهاب والتطرف عبر شبكات التواصل 

االجتماعي: دراسة في تأثير الشخص الثالث
د. دعاء فتحي سالم سالم، جامعة الملك عبدالعزيز

مل يعد خافيا يف ال�صنوات الأخرية اأن �صبكات التوا�صل الجتماعي اأ�صحت تلعب دورا 
خطريا يف ن�صر الأفكار املتطرفة، وانت�صار التطرف والإرهاب خا�صة مع تبلور وعي 
جديد لدى اجلماعات املتطرفة يق�صي ب�صرورة ا�صتغالل و�صائل الت�صال احلديثة 

من اأجل ا�صتقطاب عنا�صر جديدة والرتيب لعملياتها.
وفى املجتمع العربي، وخا�صة بني فئة ال�صباب، كانت تاأثريات تلك املواقع قد 
بداأت تت�صكل حني وفرت الإنرنت ف�صاء حرا لن�صر كل ممنوع منذ بداياتها الأولى 
والعنف  للتطرف  ال��روي��ج  يف  الأب���رز  الو�صيلة  الثانية  الألفية  مطلع  مع  لت�صبح 
اأح���داث  بعد  الإل��ك��روين خا�صة  امل�صهد  ���ص��ادة  املتطرفني  م��ن  م��ا جعل  والإره����اب 

احلادي ع�صر من �صبتمر.
ال�صعودي  اجلامعي  ال�صباب  اإدراك  م��دى  على  ال��وق��وف  اإل��ى  ال��درا���ص��ة  هدفت 
لظاهرة الإرهاب والتطرف عر �صبكات التوا�صل الجتماعي، والو�صول اإلى العالقة 

بني اإدراك ال�صخ�س الثالث ودرجة الجتاه نحو �صبكات التوا�صل الجتماعي.

دور محاضن تعليم القرآن الكريم
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب..

جنوب تايالند نموذجا
د. رشدي بن مامو بن أوان فتاني، كلية الدراسات اإلسالمية، 

جامعة األمير سونكال شطر فطاني، تايالندا

تكوين  الكرمي بدور متميز، يف  القراآن  املتخ�ص�صة بتحفيظ  املحا�صن  تقوم 
الفكر الإ�صالمي ال�صحيح، يف عقول كثري من اأبناء املجتمع الإ�صالمي لفرة 
العقيدة  واأ�صا�س  واأج��ل��ه،  العلوم  اأ�صرف  فيها  يتعلمون  واأنهم  �صيما  طويلة، 

والدين؛ القراآن الكرمي.
الإ�صالم من جنوب  انت�صرت يف كثري من دول  املحا�صن قد  وكانت تلك 
�صرق اآ�صيا عر اإندوني�صيا وماليزيا ومملكة فطاين )�صابقا( مرورا بباك�صتان 
واأف��غ��ان�����ص��ت��ان ودول ���ص��م��ال اآ���ص��ي��ا اإل���ى اأق�����ص��ى ال��غ��رب الإ���ص��الم��ي يف امل��غ��رب 
وموريتانيا ثم اجلنوب يف جنوب ال�صودان ال�صومال وو�صط اأفريقيا؛ اإل اأن 
امل�صميات تختلف يف بع�س البلدان عن الأخرى؛ فيطلق عليها لفظ »مكتب« 
يف بالد تركيا والبلقان، و »َخلَوة« يف ال�صودان والقرن الأفريقي، و »حَمَظرة« 
اأم��ا يف منطقة  العربي،  املغرب  »كتاتيب« يف  و  اأفريقيا،  وغ��رب  يف موريتانيا 
جنوب �صرق اآ�صيا، وبخا�صة منطقة جنوب تايالند؛ فقد انت�صرت عدة اأ�صكال 
وحتفيظه  الكرمي  القراآن  تعليم  يف  ت�صرك  جميعها  اأن  اإل  املحا�صن،  لهذه 
العقيدة  واأ�ص�س  الدين،  مبادئ  تعليم  اإل��ى  بالإ�صافة  العربية،  اللغة  وتعليم 

الإ�صالمية، والأخالق والآداب.

قوة التجنيد واالنتشار عند الجماعات 
اإلرهابية.. الوسائط االجتماعية واستقطاب

المقاتلين األجانب في تنظيم داعش نموذجا
أ. زاوي رابح، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

املنطقة  اأو�صطية، �صهدت  ال�صرق  املنطقة  القائم يف  ال�صورية وال�صراع  الأزمة  ا�صتمرار  مع 
متا�صيا  طموحاتها  �صقف  ارت��ف��ع  م��ا  �صرعان  التي  املتطرفة  التنظيمات  م��ن  مزيد  ظهور 
املتجان�س  الب�صري، فاخلليط غري  تعدادها  كذا  و  واملادية  اللوجي�صتيكية  تعزيز قوتها  مع 
الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  ، ويف مقدمتها  اأو�صطية  ال�صرق  املنطقة  القائمة يف  للتنظيمات 
تطرح  كونها  وحديثة  وا�صتثنائية،  جديدة  جتربة  منها  جعل  »داع�����س«،  وال�صام  العراق  يف 
حتديا فريدا. من اأين ياأتي التنظيم وغريه باملقاتلني؟ ت�صاوؤل يطرح نف�صه باإحلاح، خا�صة 
مع تزيد اأع��داده، وكذا تنوع جن�صياتهم، وهو ما يوؤ�صر على وجود عمل منظم وممنهج يف 
ا�صتقطاب املقاتلني، مما اأعطى داع�س جاذبية كبرية، اإلى جانب وجود اأ�صباب عقائدية تتعلق 

باأحالم ال�صلفيني بالعي�س حتت راية دولة اإ�صالمية.
هنا يرز �صوؤال جوهري حتاول املداخلة البحث عن اإجابات وا�صحة له، وهو: ما الذي 
اإلى اللتحاق بتلك  يدفع بهوؤلء املقاتلني الأجانب على اختالف جن�صياتهم ومعتقداتهم 

التنظيمات املتطرفة وامل�صاركة يف جبهات قتال متعددة؟

متطلبات المعالجة اإلعالمية
لألعمال اإلرهابية.. 

دراسة استقصائية لقنوات:
القناة الفرنسية 24، قناة العربية، 

التلفزيون الجزائري
د. ساعد بوعالم ساعد 

قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد

اأحدثت العمليات الإرهابية يف تنوعها وانت�صارها وزمن حدوثها �صدمة عنيفة لي�س 
يف املجتمع وح�صب، بل حتى يف و�صائل الإعالم وطرق تناولها لتلك الأعمال الإرهابية 
التي متيزت يف عمومها بطابع ال�صتعرا�س والتفنن يف تنفيذ اجلرمية، حيث وقعت 
و�صائل الإع��الم، يف الوهلة الأول��ى، يف فخ التنظيمات الإرهابية من خالل الإعالن 
عن اأخبار العمليات الإرهابية ونتائجها، وهو ما اعتر خدمة جمانية ح�صب بع�س 
املالحظني لتلك التنظيمات، الأمر الذي جعل و�صائل الإعالم؛ خا�صة الثقيل منها، 
اأ�ضلوب التقزمي  حيث ال�ضورة وال�ضوت، تغري من منط املعاجلة من خالل اعتماد 
وحتى  و�صيا�صية،  اقت�صادية  ل�����ص��رورات  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال  بع�س  على  والتعتيم 
�صياحية يف بع�س احلالت، ومل تقت�صر هذه املراجعة يف املعاجلة على العامل العربي 

والإ�صالمي ، بل امتدت اإلى اأوروبا واآ�صيا.
ويف املرحلة الراهنة دخلت و�صائل الإعالم على اختالفها يف  املعاجلة الإعالمية 
 ، الإعالمية  للو�صيلة  اجلغرافية  املنطقة  وتوجيهات  �صيا�صة  يخدم  مبا  )املوجهة( 
اأو بدونه يف قنوات اإعالمية دون اأخرى؛  حيث وقعت بع�س الهفوات ب�صكل متعمد 
الذي  الأم��ر  بعيد.  اأو  ب��الإره��اب من قريب  لها  �صلبا على فئات ل عالقة  اأث��ر  مما 
ا�صتدعى مراجعة طبيعة املعاجلة الإعالمية الراهنة لالإعمال الإرهابية، من خالل 

و�صع م�صودة معاجلة تندرج يف اإطار و�صلب اأخالقيات العمل ال�صحفي ب�صكل عام.

تلميع
إعالمي
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دور قادة الرأي في مكافحة الفكر الضال
عبر شبكات التواصل االجتماعي..

دراسة مسحية على طالبات قسم اإلعالم 
واالتصال بجامعة الملك خالد

طالبتا قسم اإلعالم واالتصال بجامعة الملك خالد:
سامية سعيد سعد القحطاني

وعبير عبداهلل عبدالرحيم األحمري

بمشاركة الطالبات:
• نوف عايض آل صالح

• نجود مشبب األسمري
• صالحة فايع عسيري
• هناء مريع عسيري

• وصفية علي آل سعيد
• باسمة منصور آل عاصم

• روان إبراهيم عسيري
• سهير مشهور القحطاني

• سارة علي الزعبي
• نورة مفرح صهلولي

• وسمية سعد الشهراني

ركزت هذه الدرا�صة على معرفة مدى تاأثري قادة الراأي العام عر �صبكات التوا�صل 
اأن برز بو�صوح الدور  الجتماعي، حول ق�صية الإره��اب والفكر ال�صال، وذلك بعد 
خمتلف  على  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ع��ر  ال��ع��ام  ال����راأي  ق���ادة  يقدمه  ال���ذي 

توجهاتهم وتطلعاتهم يف عملية اإقناع الفرد بوجاهة راأي ما اأو و�صاعته.
مما يو�صح لنا اأهمية معرفة وحتديد الطرق والأ�صاليب التي يتبعها قادة الراأي 
العام عر �صبكات التوا�صل الجتماعي يف مواجهة الفكر ال�صال، ومدى جدوى هذه 
الطرق وتاأثريها على اجلماهري، ومعرفة اأي من اجتاهات قادة الراأي املختلفة هي 

الأكر تاأثريا يف املجتمع، واأي فئات املجتمع هي الأكر تاأثرا وا�صتجابة لهم.

أهداف الدراسة
�صبكات  عر  ال�صال  الفكر  مكافحة  يف  ال��راأي  قادة  دور  على  • التعرف 

التوا�صل الجتماعي.
الراأي يف مكافحة  قادة  عليها  يعتمد  التي  الإعالمية  الو�صائل  • حتديد 

الفكر ال�صال.
الوظيفي  اأو  الثقايف  اأو  التعليمي  و�صعهم  وطبيعة  الأ�صخا�س  • حتديد 
ال��راأي، والذين ي�صاهمون يف مكافحة  ق��ادة  اأن نطلق عليهم  ال��ذي ميكن 

الفكر ال�صال.
• التعرف على الكيفية التي يقوم بها قادة الراأي مبكافحة اأ�صكال الفكر 

ال�صال عر �صبكات التوا�صل الجتماعي

تكنولوجيا المعلومات ودورها في 
مواجهة اإلرهاب اإللكتروني والتهديدات 

األمنية المرتبطة باستخدام اإلنترنت 
وشبكات التواصل االجتماعي 

د. سماح سيد أحمد محمد الدكروري، جامعة الملك خالد

يحاول هذا البحث الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س الآتي »ما دور تكنولوجيا املعلومات 
يف مواجهة الإرهاب الإلكروين والتهديدات الأمنية املرتبطة با�صتخدام الإنرنت 

و�صبكات التوا�صل الجتماعي؟«.

أسئلة البحث
م�صتخدم  تواجه  التي  والتحديات  وال�صعوبات  الأمنية  التهديدات  • ما 
الإن����رن����ت و���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي حل��م��اي��ة اأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات 

والرجميات والأجهزة؟  
الإل���ك���روين  الإره������اب  م��واج��ه��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دور  • م��ا 
التوا�صل  و�صبكات  الإن��رن��ت  با�صتخدام  املرتبطة  الأمنية  والتهديدات 

الجتماعي حلماية اأمن املعلومات والرجميات والأجهزة؟

أهداف البحث
يهدف البحث احلايل للتو�صل اإلى دور تكنولوجيا املعلومات يف مواجهة 
الإنرنت  با�صتخدام  املرتبطة  الأمنية  والتهديدات  الإلكروين  الإره��اب 

و�صبكات التوا�صل الجتماعي.

تفعيل أدوار األسرة ومنظمات المجتمع 
المدني في مواجهة  ظاهرة اإلرهاب

د. سناء حسن محمد مبروك، جامعة الملك فيصل

اأبناء املجتمع، من خالل  اأهمية الدرا�صة يف مدى تاأثري و�صائل الإع��الم على  تبدو 
التوحد ال�صبابي مع و�صائل الإعالمي؛ خا�صة املواد التي تنتجها ويبثها الغرب، و 
مع افتقار كبري لدور ال�صرة وعدم توفر الأمان الأ�صري داخل عدد من العائالت، 
وفقدان احلوار الأ�صري، اأ�صبح �صبابنا عر�صة، بل �صيدا �صائغا لأفكار دخيلة تهدف 
اإلى انت�صار الإرهاب والتفكك، و�صيطرة الأفكار ال�صلبية على املجتمع، وهو ما يجب 

النتباه اإليه، وذلك من خالل دور الأ�صرة ومنظمات املجتمع املدين.

توظيف شبكات التواصل االجتماعي
في تجنيد الشباب..

دراسة حالة على تنظيم »داعش«
أ. سيف ناصر صالح المشعلي، محاضر أكاديمي

�صبكات  اأ�صافته  واملعلوماتية مع ما  الإلكرونية  الإنرنت واخلدمات  �صبكة  وفرت 
التوا�صل الجتماعي هام�صا مهما للجماعات الإرهابية مبا قدمت لهم من فر�س 
الن�صر والت�صال والتجنيد ب�صور مل تكن متاحة �صابًقا لأي جماعة اأو تنظيم خارج 

القانون. 
ولعل امليزة الكرى التي توافرت عليها هذه الو�صائط اجلديدة هي اأنها مكنت 
�صرائح  اإلى  ور�صائلها  باأفكارها  الو�صول  وق��ادة ومنظري هذه اجلماعات من  رموز 
كبرية من املجتمعات اأكر من اأي وقت م�صى، متجاوزة الرقيب الفكري والر�صمي.

التوا�صل  مواقع  توظيفها  وكيفية  الإره��اب��ي��ة،  اجلماعات  عن  احلديث  وعند 
الجتماعي، �صيكون تنظيم »داع�س« واحدا من اأبرز تلك التنظيمات التي ا�صتطاعت 

اأن تتمدد اإلكرونيا.
اإلى  �صوريا  العربية من  ال��دول  �صاحات  كل  يتمدد جغرافيا يف  ال��ذي  »داع�����س« 
العمليات  وميار�س  ويقتل  الأرا���ص��ي،  على  ي�صتويل  ليبيا،  اإل��ى  اليمن  وم��ن  العراق 
الوقت  ذات  يتمدد يف  اأخ���رى؛  دول عربية  م��ن  وغ��ريه��ا  ال���دول  تلك  الإره��اب��ي��ة يف 
اإلكرونيا، وي�صتخدم الإنرنت للتجنيد وتتنوع اأ�صاليبه واأدواته يف ا�صتقطاب الأتباع 

من خمتلف الدول والأجنا�س والأعمار.
يف درا�صتنا هذه ن�صلط ال�صوء على الآليات والإ�صراتيجيات التي يتبعها تنظيم 
»داع�س« اإلكرونيا يف ح�صد وا�صتقطاب اأتباعه وجذبه ال�صباب رجال ون�صاء واأطفال، 

لكي يتحولوا م�صتقبال اإلى ذخائر اإرهابية متد عمل هذا التنظيم.
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تجسير أم توسيع الفجوة:
مناهج المجتمعات المدنية اإلسالمية

في بناء المرونة اإلجتماعية
ومكافحة التطرف العنيف

د. شون بووز، أستاذ اإلعالم المشارك
مدير مركز دراسات المعلوماتية الدولي

جامعة والية جورجيا، الواليات المتحدة االميركية

نغم كارهيلي، جامعة والية جورجيا

جتنيد  لوقف  ملمو�صة  جهودا  العاملية  العنيف  التطرف  منع  ا�صراتيجية  بذلت 
امل�صلمني ب�صكل اأكر طوال العقد الأخري من اأجل �صنع جمتمع مدين  للم�صلمني 
بال�صفافية  حتليها  من  رغما  بالفعل  القائمة  ال�صالمية  املوؤ�ص�صات  دمج  من  بدل 
االأغلبية  بتقوية  امل�ضلم  املجتمع  ان��خ��راط  م��ب��ادرة  ول��دت  ج��اءت  هنا  وم��ن  والثقة. 

ال�صامتة بني جنباته. 
يف  العنيف  التطرف  منع  حملة  اأعدتها  بحثية  درا���ص��ة  اأو�صحت   20١١ ع��ام  يف 
بريطانياو اأن ثمة حماولت تبذل لتاأليب العداوة �صد  املجتمعات امل�صلمة لعزلها. 
وهي نف�س النتائج التي تو�صلت اإليها منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا يف مراجعة 

لتلك املبادرة يف عام 20١4.
يف هذه الورقة يتطرق الباحثان اإلى دور الدين يف ال�صوؤون الدولية من خالل 
املناطق  يف  امل�صلمني  تنمية  على  تركز  التي  احلكومية  غ��ري  املنظمات  دور  فح�س 
املتحولة واملتاأثرة بال�صراعات،  نظرا لن مثل هذه ال�صبكات متثل املكونات الأ�صا�صية 
ملبادرة مكافحة التطرف العنيف وال�صتقرار يف مرحلة ما بعد انتهاء ال�صراع، �صواء 

على املدى الق�صري واملتو�صط والطويل. 
اعتمدت الورقة العلمية على 30 مقابلة مع ممثلي املنظمات املدنية ال�صالمية 
ال��دور  اأ���ص��اب   ال��ذي  الرهل  بالرغم من  اأن��ه  واأو�صحت  العاملية؛  امل��ب��ادرة  وممثلي 
اإل  احلوكمة،  حيث  من  احلكومية  غري  ال�صالمية  املنظمات  تلعبه  ال��ذي  املحوري 
اإنه يجب اأن ينظر  �صناع ال�صيا�صة وممثليها، اإلى ذلك على اإنه م�صدر غري م�صتغل؛ 
لي�س فح�صب يف احلرب العاملية على التطرف؛ بل يف ا�صراتيجيات ما بعد ال�صراع 
الهتمام  ذات  ال�صالمية  للمنظمات  يت�صنى  كيف  ال��درا���ص��ة  وتو�صح  اأك���ر.  ب�صكل 
الن�صانية  جناحاتها  تعر�س  اأن  ف��ّع��ال  اع��الم��ي  ت��دري��ب  على  واحل��ا���ص��ل��ة  امل��ع��ت��دل 

اجلوهرية لنف�س اجلماهري التي وقعت فري�صة للمتطرفني فاأججت فكرهم.
ال�صراتيجية   ال��رواي��ات  تلك  اأن  كيف  ع��ر���س  اإل���ى  العلمية  ال��ورق��ة  وتنتهي 

ت�صتطيع ان تكون فعالة يف حتدي الأفكار الأيديوليجية.

تحليل البيئة الداخلية والخارجية
لـ »فيسبوك« وأثرها في انتشار ظاهرة 

اإلرهاب والترويج لها..
طلبة الجامعة الهاشمية نموذجا

د. ظاهر لفا عافت النويران، الجامعة الهاشمية، األردن

ا�صتخدام  الإره��اب  ي�صتطيع  كيف  الرئي�س:  ال�صوؤال  الدرا�صة حول  م�صكلة  تتمحور 
�صبكة التوا�صل الجتماعي »في�صبوك« يف ن�صر ظاهرة الإرهاب  والرويج لها ؟ 

الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  على  التعرف  على  التعرف  اإل��ى  الدرا�صة  تهدف 
انت�صار ظاهر الإره��اب، والرويج لها، ومعرفة مدى  وخا�صة »في�صبوك« ودوره يف 
ال��راأي.  للتعبري عن  ك��اأداة  »في�صبوك«  ا�صتخدام  موقع   للطلبة يف  املتاحه  احلرية 

و�صع تو�صيات ميكن اأن ت�صاهم يف تعزيز ال�صتخدام الأف�صل ملوقع »في�صبوك«

المعالجة الصحفية الفرنسية لإلرهاب
أ. د. عبد الحفيظ أوسوكين، جامعة وهران 2، الجزائر

اال�ضتثنائية  االإعالمية  الظروف  التوا�ضلي يف  للن�ضاط  التعر�ض  الورقة  نقرتح يف 
انطالقا من التغطية الإعالمية الفرن�صية لأحداث ١١ �صبتمر 200١، ولالعتداءات 

الإرهابية التي عرفتها باري�س يف 20١5 )»�صاريل اإيبدو« وقاعة »الباتاكلون«(.
مع  الإع���الم  و�صائل  تاأقلم  �صعوبة  ظهرت  احل���دث،  فجائية  ف��اأم��ام  وبالفعل، 
الأزمة لفتقادها امل�صافة النقدية والتحليلية ال�صرورية ملقاربة احلدث. اإن ال�صعي 
التلفزيونية  القنوات  بني  التناف�صي  املنطق  يف  الدخول  مع  الإعالمي  ال�صبق  وراء 
ظ��روف  يف  الإع���الم  لتعريف  جديد  معيار  ع��ن  نبحث  جعلنا  اليومية؛  واجل��رائ��د 

الأزمة، حتولت فيه ال�صورة من موؤ�صر indice اإلى اأيقونة احلدث.
ال���ّراأي  ال��ع��ام ل�صيكولوجية  اإره��اب��ي لحظنا خلال يف الجت���اه  اع��ت��داء  ك��ل  بعد 
العام يغذيه البث املبا�صرة واملتوا�صل لل�صور. اإنها »املطرقة الإعالمية« التي ت�صعى 
املعارف  اإي�صال  اأي�صا  بل  اخل��ر،  تو�صيل  لي�س فقط  الإع���الم،  و���ص��اءل  وراءه���ا  من 
وال�صيا�صية  ال�صيكولوجية  اجل��وان��ب؛  كل  من  احل��دث  لتف�صري  ال�صاعية  اجلانبية 
يلعب  فرن�صا،  عا�صته  الذي  الأزماتي  الو�صع  فاأمام  واملخابراتية.  والإ�صراتيجية، 
اخلر دور الكا�صف عن الرهانات اجليو-اإ�صراتيجية لعالقة هذه الدولة مع  باقي 

دول العامل.

المؤسسات اإلعالمية لتنظيم داعش
د. عبد الحليم موسى يعقوب عبد الرازق.

قسم االتصال واإلعالم، جامعة الملك فيصل

متكن تنظيم داع�س منذ ن�صاأته يف عام 2006 من اإن�صاء الإ�صدارات الإعالمية بالعديد 
من اللغات الأجنبية بجانب العربية، والتي �صاهمت يف ن�صر اأيديولوجيته الإرهابية 
عر و�صائل الإعالم التقليدية والإلكرونية، حيث برزت موؤ�ص�صة الفرقان لالإعالم 
الإلكرونية،  اأعماق  وكالة  بجانب  الإعالمية  البتار  وموؤ�ص�صة  العت�صام  وموؤ�ص�صة 

والتي نقلت عنها العديد من القنوات وال�صحف الدولية.
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ح�صب  ا���ص��ت��خ��دام م��واق��ع  التنظيم م��ن  وك��ذل��ك متكن 
عملياته  وبع�س  زعيمه،  ت�صجيالت  لن�صر  وذل��ك  دول��ة،  اأو  منطقة  كل  ا�صتخدامات 
لتجنيد  الدعائية  لالأغرا�س  وذل��ك  وقتل،  وح��رق  وذب��ح  تفجريات  من  الع�صكرية 

ال�صباب من اجلن�صني.
وقد جنحت الآلة الإعالمية للتنظيم يف جتنيد العديد من الأجانب الغربيني، 
والذين بلغ عددهم )30( األف جمند ح�صب تقرير ملجل�س الأمن الدويل. بالرغم من 
حذف »غوغل« و»يوتيوب« و»توير« و »في�س بوك« بع�س مقاطع الفيديو والأفالم. 
وقد ات�صمت العديد من اأفالم التنظيم ح�صب راأي بع�س اخلراء بالإثارة وباجلودة 
يف  خ��راء  ا�صتخدامه  يوؤكد  مما  هوليوود،  اإنتاج  متاثل  والو�صوح  والدقة  العالية 

الإنتاج الإعالمي.
الإ�صراتيجية  واأهدافها  الإعالمية  الو�صائل  ن�صاأة هذه  الدرا�صة عن  �صتبحث 

يف ن�صر الفكر الداع�صي الإرهابي. بجانب حتليل حمتوى هذه املوؤ�ص�صات واأهدافها.

اإلعالم و السياسة األمنية في المغرب: 
دراسة سوسيو قانونية

د. كبوري عبد الرزاق
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، القنيطرة، المغرب

ال�صعوبات  اأه��م  وال��وظ��ائ��ف والأ���ص��ك��ال. ولعل م��ن  الأب��ع��اد  الإره���اب مفهوم متعدد 
اإن  القول  وميكن  املفهوم.  حتديد  �صعوبات  املجال  ه��ذا  يف  الباحث  يواجهها  التي 
اأ�صحى يعتمد يف  اإن��ه  واأك��ر تعقيدا وخطورة؛ حيث  اأ�صبح ظاهرة عاملية  الإره��اب 
اإ�صراتيجياته، ب�صكل كبري، على الدعاية الإعالمية، لتحقيق مزيد من ال�صتقطاب 
ال�صوتية  الت�صجيالت  با�صتعمال  ذل��ك  كل  اجلمهور.  ل��دى  واخل��وف  الرعب  وخلق 
الأخ��رى، وتخدم من  الإع��الم  لو�صائل  ب�صكٍل جعل منها وجبة  والب�صرية م�صورة 

حيث لتدري اأجندة اخلاليا الإرهابية.
التفكري يف  اإع���ادة  اإل��ى  بالدولة  دف��ع  اإرهابية. مما  اأح��داث��ا  ب��دوره  املغرب  �صهد 
�صيا�صات  باإنتاج  وعجلت  العموم،  وج��ه  على  اجلرمية  حماربة  يف  املتبعة  املقاربات 

عمومية مثلثة الأبعاد ذات متف�صالت من�صجمة بني ماهو اأمني، وديني ، وتنموي. 
ويف هذا الإطار؛ بادرت الدولة لنهج �صيا�صة عمومية دينية، لعب فيها الإعالم 
مبا  الديني  احلقل  وعقلنة  الدينيني،  الفاعلني  تاأطري  يف  طالئعية  اأدوارا  الديني 

يتما�صى وخ�صو�صية املجتمع املغربي.
اأخرى، مكَّن جتويد اخلدمات الأمنية وتعزيز احلكامة الأمنية من  من جهة 
بعد  خ�صو�صا  وال�صتخباراتية  الأمنية  والأج��ه��زة  امل��واط��ن  ب��ني  الثقة  ج�صور  م��د 
الأمني  الإع��الم  يتخذ من  ب��ات  ال��ذي  الق�صائية  لالأبحاث  املركزي  املكتب  اإح��داث 
روح  مع  متا�صيا  عالية  ومهنية  دقيق  ب�صكل  باملعلومة  امل��واط��ن  ملد  الأ�صا�س  اللبنة 

د�صتور 20١١.
كان  الإرهابية،  الظاهرة  ملكافحة  �صمولية  مقاربة  اأج��ل  وم��ن  اآخ��ر،  �صياق  ويف 
الإق�صاء  على  الق�صاء  يف  امل�صاهمة  الب�صرية  للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  نتائج  من 
�صبب  ولكنه  للجرمية،  لي�س فقط م�صرحا  يعد  الذي  املجال  وتنظيم   ، الجتماعي 
يف فركتها. ومن ثم، فبحثي يرتكز حول كيفية املزج بني ال�صيا�صات الثالث بغية 
حتقيق الأمن وحماربة كل اأ�صباب العنف والإره��اب. اإن الأمن مبفهومه الت�صاركي 
كل  لت�صخي�س  امل��دين  املجتمع  مكونات  و  ال���وزارات  ممثلي  خمتلف  ي�صم  عقد  هو 
امل�صاكل الأمنية وحتليلها ، وبهذا،  ي�صبح الأمن م�صكل اجلميع ، و املواطنة مدخال 
داخل  الفرد  ان�صهار  بتي�صري  دورا مهما  فيها  الإع��الم  يلعب  ر�صيدة  اأمنية  حلكامة 

اجلماعة الوطنية.

دور اإلعالم الفضائي واإللكتروني
في مكافحة اإلرهاب
عبدالعزيز سعيد عبد اهلل الخياط

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تتناول هذه الورقة العلمية، البنود الآتية:
الأول: دور الإعالم يف املجتمع: تو�صيح مدى اأهميته، وبيان اأدواره.

الثاين: الإرهاب: تعريفه، اأنواعه، اأ�صبابه.
الإع��الم  اأ( تعريف  الإره���اب:  الف�صائي يف مكافحة  الإع��الم  دور  الثالث: 
ال��ف�����ص��ائ��ي واأه��م��ي��ت��ه. ب( و���ص��ائ��ل الإره�����اب ال��ف�����ص��ائ��ي. ج( دور الإع���الم 

الف�صائي يف مكافحة الإرهاب.
الرابع: دور الإعالم الإلكروين يف مكافحة الإرهاب: اأ( تعريف الإعالم 
الإل����ك����روين. ب( ت��ع��ري��ف الإره������اب الإل����ك����روين. ج( و���ص��ائ��ل الإره����اب 

الإلكروين. د( دور الإعالم الإلكروين يف مكافحة الإرهاب.

التربية اإلعالمية في مواجهة التجنيد 
اإللكتروني اإلرهابي..  رؤية إستراتيجية 
وخطة ميدانية العتماد التربية اإلعالمية 
في تحصين الشباب ضد التوظيف الهدام 

لإلعالم الجديد في العالم العربي
د.عبد اللطيف بن صفيـــة

المعهد العالي لإلعالم واالتصال، المغرب

التوا�صل  �صبكات  وب��الأخ�����س  اجل��دي��د  الإع���الم  اآل��ي��ات  ا�صتعمالت  ال��درا���ص��ة  تعالج 
الجتماعي يف و�صط ال�صباب العربي امل�صلم ، يف جميع اأنحاء املعمور، بغر�س ت�صبعه 

باأفكار هدامة و جتنيده خدمة لأهداف اإرهابية.
التوظيف  اإل��ى  عديدة  واإ�صالمية  عربية  علمية  واجتهادات  بحوث  نبهت  لقد 
ب�صكل  امل�صلم  العربي  ال�صباب  معها  ويتماهى  يتفاعل  التي  ال�صبكات  لهذه  املغر�س 
 ، عليها  احل�صول  و�صهولة  الإلكرونية  التجهيزات  لتوفر  نظرا  تلقائي  و  عفوي 
�صائغة  لقمة  ال�صباب  معها  اأ�صبح  لدرجة  ا�صتعمالها،  يف  احلرية  هام�س  وات�صاع 
ال�صموم  لد�س  ال�صبل  اأذك���ى  وتنهج   ، الفئة  ه��ذه  اأو���ص��اع  ت�صتغل  وج��ه��ات  لأط���راف 

والألغام، و عر تلك الفئة، يف ج�صم املجتمع الإ�صالمي كله. 
تهدف هذه الدرا�صة اإلى ر�صد الظاهرة وو�صع م�صروع روؤية اإ�صراتيجية بني 
واملهنية  العلمية  مبوا�صفاتها  ميدانية  عمل  وخطة  العربي،  العامل  حكومات  يدي 
الآث��ار  ملواجهة  العربي  ال�صباب  حت�صني  يف  الإعالمية  الربية  وتوظيف  لعتماد 
ال�صلبية واخلطرية ل�صتخدامات الإعالم اجلديد ب�صكل عام، ومنها �صبكات التوا�صل 
الجتماعي حتديدا، من قبل العنا�صر واجلماعات التي ت�صتغل  ه�صا�صة الو�صع للزج 

بال�صباب العربي امل�صلم يف جحيم املمار�صات غري املحمودة العواقب.  

تجنيد الشباب عبر وسائل
التواصل االجتماعي

د. عبداهلل بن عبد المحسن بن سعود العساف
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

بناء  يف  مهما  وركنا  اأ�صا�صيا،  راف��دا  املعلومات  ونقل  الت�صال  تقنيات  اأ�صبحت 
ظل  يف  والثقافية،  وال�صيا�صية،  والقت�صادية،  الجتماعية،  الإن�صان  منظومة 
املجتمعات  فيه  �صهدت  ال���ذي  الع�صر  ه��ذا  يف  املعرفية  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��ح��ولت 
واملعلومات،  الت�صالت  لتكنولوجيا  ومتالحقة  مت�صارعة  ت��ط��ورات  الإن�صانية 
�صبكة  واحل�صاري، من خالل  الإن�صاين  التوا�صل  اإمكانية  تي�صري  �صاهم يف  مما 
الفردي  ال�صعيد  على  الوا�صعة  واآث��اره��ا  انعكا�صاتها  لها  ك��ان  والتي  الإن��رن��ت، 

والأ�صري واملجتمعي.
والقيم  ال�ضلوكيات  من  ومتزايدة  جديدة  اأمن��اط  �ضيوع  اإل��ى  هذا  اأدى  وقد 
الجتماعية التي اأثرت، وب�صكل وا�صع، يف عملية التفاعل الجتماعي، �صواء على 
للمجتمعات  فر�صة  اجلديد  الإع���الم  مّثل  فقد  اجلماعي،  اأو  ال��ف��ردي  امل�صتوى 
والثقافات اأن تقدم نف�صها للعامل، وقد اأدى تنوع تطبيقات تكنولوجيا الت�صال 
واختالف مهامها وو�صائل التعامل معها اإلى حتولها لو�صيلة جذب فئات متنوعة 

من اجلمهور على اختالف اأعمارهم واهتماماتهم.
التوا�صل  و�صائل  هي  ال�صباب  فئة  جذبت  التي  التطبيقات  تلك  اأب��رز  ولعل 
يعتمد  �صريعة  واإخبارية  وتعليمية  ترفيهية  من�صة  اأ�صبحت  التي  الجتماعي، 
التي  الإره��اب��ي��ة  الأح���داث  ما يجري حولهم، وخ�صو�صا  ملتابعة  الأف���راد   عليها 
تعر�س لها العامل موؤخرا، حيث اأ�صبح الإره��اب يف الوقت الراهن ي�صكل حتديا 
واأمنيا  فكريا  مواجهته  ث��م  اأول  تعريفه  حيث  م��ن  ال��ع��امل،  دول  ملختلف  كبريا 
دعائية  و�صائل  اإل��ى  اجل��دي��د حت��دي��دا  الإع���الم  و�صائل  واإع��الم��ي��ا؛ فقد حتولت 
الإع��الم، اجلديد والقدمي،  العالقة بني و�صائل  واأ�صحت  الإرهابية،  للمنظمات 
والإرهاب عالقة خطرية وع�صوية، قائمة على اأ�صا�س امل�صلحة املتبادلة، فالإعالم 
قد يخدم اأهداف الإرهابيني بن�صر اأقوالهم واأفعالهم وت�صخيم قوتهم دون ق�صد، 

ليعطي بذلك لالإرهاب �صدى اإعالميا وا�صعا.
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المساعدة الوالدية في تشخيص الفكر 
اإلرهابي عند الشباب

د. علي بن أحمد الصبيحي
جامعة طيبة-المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية

التي طالت يديه جميع  الإره��اب  اآلم  العربية من  العربية وغري  تعاين املجتمعات 
جوانب احلياة، وبلغت معاناة املجتمعات من الإرهاب حدا و�صل بها اإلى درجة جندت 

فيها جميع طاقاتها واإمكاناتها املادية والب�صرية ملكافحته.
واإ�صهاما من الباحثني يف دعم جهود مكافحة الإرهاب علميا، �صرعوا يف اإيجاد 
النموذج النف�صي ل�صناعة الإرهابي، والقائمة ال�صلوكية التي تظهر التحّول النف�صي 
املنهج الكيفي  ال��ن��م��وذج م��ن خ��الل توظيف  ل��الإره��اب��ي يف ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل 
والإره���اب  عموما،  العنف  درا���ص��ة  يف  التقليدي  النف�صي  النظري  الإط���ار  لتحليل 
حتديدا ، وحتليل حمتوى املقابالت ال�صخ�صية لعينة من اأطراف العملية الإرهابية.
فخل�س البحث اإلى اأن �صناعة الإرهابي تبداأ من نقطة تغذية ال�صراع الفكري 
اأو  لل�صاب  املحلي  املجتمع  ع��داء  اإل��ى  للو�صول  ثقافًيا  اأو  جغرافًيا  بال�صاب  املرتبط 
املجتمع املرتبط ارتباطا �صببيا بال�صراع الفكري من خالل مروره بنقطة الت�صخيم، 
اإل��ى معاد  ال�صاب  التي يتحول فيها  التحول  اإل��ى نقطة  اأخ��ريا  بال�صاب  تاأخذ  والتي 

ملجتمعه وجاهزا نف�صيا للقيام ب�صلوك اإرهابي.
وّوف البحث هذا النموذج النف�صي يف و�صع قائمة ال�صلوكيات التي يف جمملها 
)اأو يف غالبها( تعك�س حالة ال�صخ�س النف�صية الذي يعاين من ا�صطرابات �صخ�صية 
يف كل نقطة من نقاط م�ضرية �ضناعة االإرهابي، وياأتي هذا البحث ا�ضتمرارا للجهود 
العلمية ال�صابقة يف جمال مكافحة الإرهاب؛ غري اأنها تتميز بركيزها الت�صخي�صي 

املعتمد على الزاوية النف�صية يف تف�صريها وبنائها.
وختم البحث اإلى التو�صية ب�صرورة مالحظة التغريات ال�صلوكية على ال�صباب 
)مبختلف توجهاتهم الفكرية، وم�صتويات تدينهم وتقيدهم لقيم املجتمع واأنظمته( 
التي توؤدي اإلى تنافر مع العائلة، اأو م�صكلة مع ال�صلطة، اأو عناد وجراأة اجتماعية، اأو 

عزلة اجتماعية، اأو عزلة ذاتية.

المعالجة الصحفية لموضوعات
»داعش اإلرهابية« في الصحف

األردنية اليومية
أ. د. علي نجادات، عميد كلية اإلعالم

جامعة اليرموك، األردن

تهدف هذه الدرا�صة اإلى التعرف على معاجلة ال�صحف الأردنية اليومية ملو�صوعات 
الدرا�صة من  امل�صمون. وتعد هذه  با�صتخدام منهج حتليل  الإرهابية، وذلك  داع�س 
التي عاجلت  للمو�صوعات  دقيق  و�صف  تقدمي  ت�صتهدف  التي  الو�صفية  الدرا�صات 

مو�صوعات داع�س الإرهابية يف ال�صحف الأردنية اليومية.
العينة  اأم��ا  اليومية،  الأردن��ي��ة  ال�صحف  جميع  م��ن  ال��درا���ص��ة  جمتمع  وت��ك��ون 
الزمنية فكانت على مدار  العينة  اأما  ال�صبيل(.  الغد،  فتكونت من �صحف )ال��راأي، 
عددا   )23( وبواقع  ال�صناعي،  الأ�صبوع  با�صتخدام   ،)20١6/6/30-١/١( اأ�صهر  �صتة 

لكل �صحيفة من �صحف الدرا�صة.

أساليب استخدام التنظيمات اإلرهابية 
لإلنترنت..  تنظيم الدولة االسالمية 

»داعش« نموذجا
د. عمر إبراهيم  بوسعدة

األستاذ المشارك بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد

على الرغم من اأن الدولة لتزال تلعب الدور الفاعل والرئي�س يف ال�صيا�صة الداخلية 
و اخلارجية ، فاإن التحولت ال�صيا�صية اجلارية التي ت�صهد املنطقة العربية والعديد 
منا�صب  اإقليمي  ل�صياق  هياأت  العربي،  الربيع  بعد  خا�صة  الغربي،  العامل  دول  من 
ال��دول��ة الإ���ص��الم��ي��ة »داع�����س«،  ، وخا�صة تنظيم  ل��زي��ادة دور اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة 
اإلى  فت�صاعد دوره على النحو الذى ن�صاهده يف املنطقة العربية والعامل ، وحتول 
ظاهرة عاملية برزت ن�صاطاته ب�صكل مذهل  عر و�صائل الإعالم ، وخا�صة من خالل 
�صبكة الإنرنت تهدد بذلك ا�صتقرار الدول واملجتمعات ،  مما ي�صتدعي مواجهة هذا 

التنظيم واأن�صطته الإرهابية بكل الطرق والو�صائل املنا�صبة والفعالة.
ال��دول��ة  تنظيم  ي�صتخدم  كيف  ال��درا���ص��ة:  ه��ذه  لإ�صكالية  امل��ح��وري  وال�����ص��وؤال 
الإ���ص��الم��ي��ة »داع�����س« الإن��رن��ت م��ن اأج���ل ب��رجم��ة حتركاته وات�����ص��الت��ه وعملياته 

الإعالمية؟ لبلورة اإ�صراتيجية اإعالمية عربية.

التوظيف الدبلوماسي لقضايا
مكافحة اإلرهاب في تسويق

صورة الدولة.. إيران نموذجا

فاطمة الزهراء سعد محمد طه، جامعة أسيوط، مصر

تت�صاعد اجلهود العاملية يف جمال مكافحة الإرهاب بالتزامن مع ت�صاعد التهديدات 
الإرهابية يف جميع اأنحاء العامل ، ومل يعد اللتزام مبكافحة الإرهاب ترفا اأو جهودا 
اختيارية، بل اأ�صبح هناك التزام عاملي ب�صرورة مكافحة الإرهاب ، وتهتم الدرا�صة 
ت�صويق  اأج��ل  م��ن  الإره����اب  مكافحة  لق�صايا  اإي���ران  بتوظيف  ب�صددها  نحن  التي 
�صورتها الدولية حيث ظلت اإيران فرات طويلة تعاين عزلة دولية نتيجة العقوبات 
لها قبول  اأن جتد  الآن  ، وهي حتاول  النووية  اأن�صطتها  ب�صبب  التي فر�صت عليها 

دوليا من خالل توظيف ق�صايا مكافحة الإرهاب لأجل حت�صني �صورتها.
ال�صعبية  الدبلوما�صية  خطاب  حتليل  علي  اأ�صا�صي،  ب�صكل  الدرا�صة،  وتعتمد 
الإيرانية من خالل حتليل الأخبار التي تتناول ق�صايا مكافحة الإرهاب علي  املوقع 
ال�صعبية  الدبلوما�صية  اأدوات  اأحد  باعتباره  الإيرانية  الإلكروين لوزارة اخلارجية 
اإ�صراتيجية تلميع ال�صورة لت�صويق  اإيران تعتمد علي  اأن  اإلى  الدار�صة  ، وتو�صلت 

�صورتها عند معاجلة ق�صايا مكافحة الإرهاب.
معاك�س  م�صمون  ذات  ر�صالة  نقل  اإ�صراتيجية  علي  اأي�صا  تعتمد  اأن��ه��ا  كما 
خل�صائ�س ال�صورة الأ�صلية ، وهدف اخلطاب الإيراين اإطهار اإيران يف �صورة الدولة 

التي تكافح الإرهاب، وكذلك الدولة التي تتمتع بعالقات قوية مع دول العامل.
ك��ذل��ك ف��ق��د ح��ر���س خ��ط��اب ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ال�صعبية ع��ل��ي اإظ��ه��ار امل�����ص��وؤول��ني 
الإيرانيني كقوي فاعلة ذات �صفات اإيجابية ، اأما القوي الفاعلة ذات الدور ال�صلبي 
يف اخلطاب الإي��راين؛ فكان غالبا ل يتم ذكرها بو�صوح واعتمد علي ذكر �صفاتها، 

وهي غالبا ذات �صفات ل تتفق مع ال�صيا�صات الإيرانية.
وكل تلك اجلهود التي تبذلها اإيران ت�صب يف ما ميكن ت�صميته برميم �صورة 

الدولة وت�صويق �صورتها يف حماولة لإيجاد قبول دويل لها.

أطر معالجة إرهاب داعش في المواقع 
اإلخبارية األجنبية الموجهة بالعربية

CNN و BBC دراسة تحليلية لموقعي
د. فالح الدهمشي، جامعة الملك فيص

امل��واق��ع  ا�صتخدامها يف  ال��ت��ي مت  الأط���ر اخل��ري��ة  اإل���ى ر���ص��د  ال��درا���ص��ة  ت�صعي 
كل من موقعي  والتي مت حتديدها يف  بالعربية،  املوجهة  الأجنبية  الإخبارية 
BBC و CNN، وال��ك�����ص��ف ع��ن درج���ة الت��ف��اق وال��ت��ب��اي��ن ب��ني الأط����ر اخل��ري��ة 

امل�صتخدمة يف املوقعني حمل الدرا�صة.

أهداف الدراسة
• التعرف على حجم الهتمام املمنوح لظاهرة اإرهاب داع�س على اخلارطة 

الإخبارية يف املوقعني.
البارزة  داع�س  اإره��اب  الإعالمية وحتليلها لق�صايا  املعاجلة  اأطر  • ر�صد 
متعدد  منظور  خالل  من  الدرا�صة  حمل  املوقعني  يف  للتحليل  اخلا�صعة 
واأطر  الأ�صباب،  واأط��ر  املرجعية،  الأط��ر  درا�صة كل من  الأبعاد، يقوم على 

احللول والقوى الفاعلة وحتليلها.
• حتديد موقف املوقعني من اإرهاب داع�س، وذلك من خالل الك�صف عن 
وحتديد  وتداعياتها،  داع�����س  اإره���اب  ظ��اه��رة  حيال  القناتني  نظر  وجهة 

املفاهيم امل�صتخدمة من قبل املوقعني حول الإرهاب.

لجنة المناصحة في وزارة الداخلية
بدولة الكويت ودورهم في مواجهة 
الفكر اإلرهابي عند نزالء المؤسسات 

اإلصالحية 
د.فراج محمد فراج الرداس المطيري.

لجنة المناصحة، وزارة الداخلية، الكويت

أهمية الموضوع
• معرفة مفهوم الإرهاب.

• ذكر الأ�صباب املوؤدية اإلى الإرهاب.
• ت�صليط  على خطة برنامج جلنة املنا�صحة يف مواجهة الفكر الإرهابي 

عند نزلء املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.
• عر�س نتائج جلنة املنا�صحة بعد تنفيذ خطة الرنامج العام واخلا�س 

يف مواجهة الفكر الإرهابي عند نزلء املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.

خطة البحث
• املقدمة: اأعر�س فيها اأهمية املو�صوع، ومنهج البحث، وخطة البحث.

• املبحث الأول: تعريف الإرهاب لغًة وا�صطالًحا.
• املبحث الثاين: اأ�صباب املوؤدية اإلى الإرهاب.

املطلب الأول: اجلهل يف اأمور الدين.
املطلب الثاين: الغلو يف التكفري.

• املبحث الثالث: خطة برنامج جلنة املنا�صحة يف مواجهة الفكر الإرهابي 
عند نزلء املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.

املطلب الأول: خطة الرنامج العام للجنة املنا�صحة.
املطلب الثاين: خطة الرنامج اخلا�س للجنة املنا�صحة.

الفكر  م��واج��ه��ة  بعد  املنا�صحة  جلنة  ب��رن��ام��ج  نتائج  ال��راب��ع:  املبحث   •
الإرهابي عند نزلء املوؤ�ص�صات الإ�صالحية.

املطلب الأول: نتائج الرنامج العام للجنة املنا�صحة.
املطلب الثاين: نتائج الرنامج اخلا�س للجنة املنا�صحة.

• اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�صيات. 

الشباب وإرهاب الصورة اإللكترونية:
تقييم انتشار العنف وتهديد الهوية

د. فريد الصغيري، جامعة القيروان، تونس

املجالت  جميع  اقتحام  على  ق��ادرة  م�صتقلة  ب�صرية  لغة  اإل��ى  ال�صورة  حتولت  لقد 
الإبداعية يف املجتمع، فتمكنت من الإف�صاح عن ذاتها بلغة �صورية مكتنزة بالرموز 
بفعالية  الإن�����ص��اين  واخل��ي��ال  الفكر  يف  ال��ت��اأث��ري  على  با�صتمرار  تعمل  وال�����دللت، 
ال��ذي يثري  امل��واد امل�صورة، الأم��ر  اإل��ى التلقي ال�صهل ملحتوى  ي��وؤدي  عالية. وهو ما 
عدة ت�صاوؤلت يف عالقة ال�صباب باأر�صدة ال�صور الإلكرونية املنت�صرة عر و�صائط 
�صمن  تنتظم  التي  املمار�صات  ه��ذه  عالقة  وم��دى  اجل��دي��د،  الف��را���ص��ي  الإع���الم 
و لأول مرة  ال��ذي جعل  الإل��ك��روين  ب��الإره��اب  بالأ�صا�س  ثقافية  ترفيهية  �صياقات 
الظاهرة  حت��ولت  لر�صم  مادية  غري  بعنا�صر  مرتبطا  الب�صرية  املجتمعات  م�صري 
الجتماعية، التي ترتكز على تعبريية ال�صورة كوحدة كونية رئي�صة لت�صكيل ثقافة 
املجتمع يف ظل واقع �صو�صيولوجي متحرك يقوم على ثنائية التواري والظهور بفعل 

حجم التغيريات املتزايدة التي ن�صاأت عن مواجهة الإن�صان مع الآلة.
و  ال�صباب  ب��ني  ال��ي��وم  قائمة  اأ�صحت  التي  والرفيهية  الثقافية  ال��رواب��ط  اإن 
اإلى نوع م�صتحدث من احلاجات الجتماعية  اأن حتيل  ال�صورة الإلكرونية ميكن 
ال�صا�صات  ع��ر  املتدفقة  ال�صور  بحجم  ال�صباب  ع��الق��ات  يف  تتحكم  اأ�صبحت  التي 
اأدوات ات�صالية جديدة عالية التاأثري، وو�صائط حوارية ممتدة  وال�صبكات، ب�صفتها 

يف امل�صهد الثقايف اليومي لالأفراد واجلماعات.
ال�ضور  لن�ضيج  الراهنة  االت�ضالية  اال�ضتخدامات  اأمناط  اإلى  اإذا نظرنا  ولكننا 
اإلى  ف�صيًئا  �صيًئا  يتجه  واق��ع  اإل��ى  غالبيتها  يف  حتيل  اأنها  وجدنا  امل�صنعة  الرقمية 
الت�صامح والقبول بالكم الكبري من املوؤثرات اخلطرة وم�صاهد الرهيب والإباحية 
املجال الجتماعي  املنت�صرة يف  ال�صور  الأبعاد على قاعدة ما توفره  والعنف متعدد 
الآيل من نفاذية وت�صويق وجاذبية و اإثارة يف م�صتوى موادها الإخبارية و م�صامينها 

الثقافية املتنوعة. 
الو�صائط  عر  املنت�صرة  الإلكرونية  ال�صورة  ت�صكل  اأن  ميكن  مدى  اأي  فاإلى 
وتهديدا  وال��ع��ق��ول  ل����الأذواق  ال��ل��نّي  الفكري  ل��الإره��اب  م�صتحدثا  م�صهدا  املتنوعة 
ثقافة  ب��ن��اء  ميكن  وك��ي��ف  لل�صباب؟  الأ���ص��ي��ل��ة  والثقافية  الدينية  للقيم  م�صتمرا 
ا���ص��ت��خ��دام��ي��ة ن��اج��ع��ة ت��دع��م م��ك��ون��ات ال��ه��وي��ة و ت��راع��ي ب��ن��اء ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ف��اع��ل 

الجتماعي ال�صليم بني الفئات والأجيال؟          
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه

هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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البعد التاريخي لوسائل اإلعالم السعودية 
في مواجهة اإلرهاب

د. فهد عتيق علي الشبان المالكي، جامعة أم القرى

اأن االأم���ة  ي�����ض��ود االأو����ض���اط ال�ضيا�ضية وال��ف��ك��ري��ة واالق��ت�����ض��ادي��ة ع��ل��ى  اإج��م��اع  ث��م��ة 
البالغة  بال�صعوبة  يت�صم  تاريخيا  منعطفا  الراهنة  الفرة  يف  تعي�س  الإ�صالمية 
اإذ ت��ع��ددت حت��دي��ات��ه وت��ن��وع��ت م��ت��غ��ريات��ه، وت�����ص��ارع��ت اأح��داث��ه،  والتعقيد ال�����ص��دي��د، 
اأخطارا حقيقية  وتنتج  واملجالت،  امليادين  لت�صرب بجذورها يف خمتلف  وت�صابكت 
الأخطار  واملجتمع. ومن بني هذه  الفرد  وامل�صارات يف حياة  الأ�صعدة  تطال جميع 

املاحقة تربعت ق�صايا الإرهاب على م�صرح الأحداث املحلية والإقليمية والدولية. 
حيث ظهر العنف والإرهاب يف الآونة الأخرية باململكة العربية ال�صعودية ليمثل 
والربوية  وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية  اأخطارها  لها  اجتماعية  م�صكلة 

ب�صورة مل ي�صبق لها مثيل.
الأع��م��ال  بتلك  ال��ق��ائ��م��ني  بع�س  ن��ظ��رة  امل�صكلة  ه���ذه  خ��ط��ورة  م��ن  زاد  ومم���ا 
الإرهابية وخروجهم على طاعة ويل الأمر معتقدين اأنها اأفعال بطولية بالرغم من 
اأن املجتمع ال�صعودي له ميزة متيزه عن بقية املجتمعات الأخرى األ وهي: تطبيقه 
لل�صريعة الإ�صالمية واتخاذها د�صتورا ومنهجا، وهي املادة الأولى يف النظام الأ�صا�صي 

للحكم.
ومن هذا املنطلق تتميز �صيا�صة املجتمع ال�صعودي باحليادية والو�صطية، وذلك 
عك�س ما هو موجود يف كثري من املجتمعات العربية والأجنبية التي تنحاز يف تعليمها 

لفل�صفات معينة يف معظمها فل�صفات غربية.
العربية  اململكة  يف  وتاريخه  الإره��اب  لواقع  ا�صتقراء  البحث  هذا  يعد  وبذلك 
اإره��اب��ي��ة، وكيف ك��ان دوره���ا يف الت�صدي له  اأح���داث  ال�صعودية، وم��ا ح��دث بها م��ن 
ومواجهته بكافة الو�صائل والطرق، والتي من اأهمها الإعالم ، والذي �صخرت له كل 

ال�صبل والو�صائل ليكون موجها وفاعال يف املجتمع الإعالمي ال�صعودي.

المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم
في تناول قضايا اإلرهاب.. دراسة تطبيقية 

على الجمهور في دولة االمارات

د. فوزية عبد اهلل عبد الرحمن آل علي
جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

الإعالم  و�صائل  اعتماد اجلمهورالماراتي على  للتعرف على مدى  الدرا�صة  ت�صعى 
الجتماعية  امل�صوؤولية  ور���ص��د  األإره��اب��ي��ة،  ب��الأح��داث  املتعلقة  ل��الأخ��ب��ار  كم�صادر 
لو�صائل الإعالم الماراتيه يف تناول ق�صايا األإرهاب، بالإ�صافة اإلى ا�صتخال�س روؤية 

م�صتقبلية لتطوير معاجلة و�صائل الإعالم الإماراتيه لالأحداث الإرهابية،
وتتبلور م�صكلة الدرا�صة يف التعرف على مدى اعتماد اجلمهور الإماراتي على 
امل�صوؤولية  ور�صد  األإرهابية،  بالأحداث  املتعلقة  لالأخبار  كم�صادر  الإع��الم  و�صائل 
االجتماعية لو�ضائل االإعالم االإماراتية التقليدية واحلديثة، وعلى اختالف اأمناط 
اأداء الإع��الم الإماراتي يف التعامل مع  األإره��اب، وتقومي  ملكياتها يف تناول ق�صايا 
ق�صايا الإرهاب، ومبا ميثل مرجعية ل�صانعي القرار وال�صيا�صات الإعالمية لتقومي 
اأداء و�صائل الإعالم يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتقدير الأهمية الن�صبية التي 
حتتلها و�صائل الإعالم الإماراتية كم�صادر للمعلومات املتعلقة بالإحداث الإرهابية، 
وتقييم حدود امل�صوؤولية الجتماعية لو�صائل الإعالم يف تناول ق�صايا الإرهاب .دولة 

الإمارات.

تغطية وسائل اإلعالم الكندية
للعمليات اإلرهابية.. الهجوم على مبنى 
البرلمان الكندي بالعاصمة أوتاوا نموذجا

د. فيصل فرحي جامعة كويبيك، كندا

العلمية  االأو����ض���اط  يف  وب��خ��ا���ض��ة  ال��ك��ن��دي،  املجتمع  داخ���ل  ك��ث��رية  اأ����ض���وات  تتعالى 
الإع��الم  و�صائل  تغطية  واأ�صاليب  ط��رائ��ق  يف  النظر  اإع���ادة  ب�صرورة  والأك��ادمي��ي��ة، 
امل�صلمني  على  مبا�صرة  تاأثريات  لديها  والتي  بالإرهاب،  املتعلقة  لالأحداث  الكندية 
املقيمني يف كندا واملجتمع الكندي ب�صفة عامة، خا�صة بعد ظهور اآثار �صلبية وغري 
يتم ترويجه من  ملا  امل�صلم كرد عك�صي  والثالث  الثاين  �صباب اجليلني  متوقعة من 
اأكاذيب �صد امل�صلمني، وزيادة مظاهر الكراهية واحلقد �صد كل ما يرتبط بالإ�صالم 

�صواء اأكانت موؤ�ص�صات اأم اأفرادا.
ال�صعور بالحتقان وزيادة التوتر واخلوف يف ال�صارع الكندي من جهة، وحالة 
الرتباك والتخبط التي تعي�صها و�صائل الإعالم الكندية يف معاجلتها للخر املتعلق 
اأخ��رى  �صكال عاملني رئي�صني يف الذهاب نحو  بالإرهاب وامل�صلمني عامة من جهة 
و�صع درا�صة علمية حتاول ا�صتجالء بع�س جوانب اخللل، وتبحث يف مكامن ال�صعف 
واخلطاأ، خا�صة واأن الدرا�صات يف اجلامعات الكندية التي تتناول هذا اجلانب قليلة، 

والتي تنطلق من معرفة حقيقة الواقع العربي امل�صلم اأقل.
من هذا املنطلق جاءت هذه الدرا�صة لتحاول النظر يف تناول و�صاىل الإعالم 
تاأثريات  ومنه  والدوافع،  اخللفيات  الطرائق،  الإره��اب، وحتديدا  لظاهرة  الكندية 

ذلك على املجتمع الكندي ب�صكل عام، والأقلية امل�صلمة على وجه التحديد.

الحوار في مواجهة
التطرف واإلرهاب 

صاحب المعالي األستاذ فيصل
بن عبدالرحمن بن معمر

مستشار خادم الحرمين الشريفين 
واألمين العام، مركز الملك عبد اهلل العالمي للحوار

بين أتباع األديان والثقافات، فينا، النمسا
األمين العام، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

الرياض، المملكة العربية السعودية

اإن من اأهم �صمات الفكر املتطرف، وما يرتب عليه من ممار�صات اإرهابية، هو ميل 
منظريه ورموزه اإلى ا�صتغالل الن�صو�س الدينية يف غري مو�صعها لن�صر اطروحاتهم 

املتطرفة، وذلك من خالل تب�صيط ق�صايا دينية، و�صيا�صية بالغة التعقيد.
ومن خالل هذا التب�صيط متكن دعاة الفكر املتطرف من ح�صد الأتباع، خ�صو�صاً 
من بني ال�صرائح الجتماعية الأقل حظا من التعليم والثقافة. وباملقابل، فاإن مبداأ 
امل�صاكل الجتماعية وال�صيا�صية،  اأبعاد  احلوار يرتكز على الإعراف بتعقيد وتعدد 

وي�صعى اإلى تكري�س مبداأ الإعتدال من خالل فتح املجال لتالقح الأفكار والآراء.
اإل���ى ا�صتعرا�س دور م��ب��داأ احل���وار يف م��واج��ه��ة الإره����اب،  ت��ه��دف ه��ذه ال��ورق��ة 
وذلك من خالل ك�صفه لزيف املنطلقات الفكرية للجماعات الإرهابية. تبداأ الورقة 
مب�صلمات  مقارنة  وذل���ك  احل���وار،  م��ب��داأ  منها  ينطلق  ال��ت��ي  امل�صلمات  با�صتعرا�س 
في�صتعر�س  الورقة،  من  الثاين  اجلزء  اأما  الإرهابية.  للجماعات  الفكري  اخلطاب 
دور احلوار، �صواء على امل�صتوى املحلي اأو الدويل، يف مواجهة دعوات الغلو والعنف، 
ومركز  الوطني،  للحوار  العزيز  عبد  امللك  ملركز  الفعلية  التجارب  على  بناء  وذلك 

امللك عبد اهلل العاملي للحوار بني اتباع الأديان والثقافات.
تنتهي الورقة مبالحظات ختامية حول دور احلوار يف مواجهة دعوات التطرف 

والإرهاب يف و�صائل الإعالم التقليدي واجلديد.

السياسات اإلعالمية في عصر المعلومات..
بين الوعي األخالقي والمصالح الضيقة

د. اللو سوفريادي بن مجيب
جامعة والية ماترام اإلسالمية، إندونيسيا

االإعالمية  االأمن���اط  عن  يختلف  جديدا  اإعالميا  منطا  اأف��رز  املعلومات  ع�ضر  اإن 
والربوية  والثقافية  وال�صيا�صية  الإعالمية  تاأثرياته  يف  يختلف  كما  التقليدية، 
الإع��الم،  ا�صم ع�صر  الع�صر  بع�صهم على هذا  فيها  اأطلق  لدرجة  النطاق  الوا�صعة 
، بل لأن و�صائله احلديثة قد  الب�صرية  تاريخ  الإع��الم ظاهرة جديدة يف  لي�س لأن 
بلغت غايات بعيدة يف عمق الأثر وقوة التوجيه، و�صدة اخلطورة؛ اأدت اإلى تغيريات 

جوهرية يف دور الإعالم، وجعلت منه حمورا اأ�صا�صيا يف منظومة املجتمع.
وه��و ظهور  األ  اجل��دي��د  الإع���الم  لعمل  مبا�صرة  غ��ري  اأخ���رى  نتيجة  ثمة  واإن 
املالحظ  العامل،  دول  ال�صعوب واحلكومات يف كل  اهتمام  ا�صتقطب  ال��ذي  الإره��اب 
اأن الإعالم والإرهاب ، يعمل كل منهما لتحقيق م�صلحته على حد �صواء، وذلك اأن 
الإرهاب يخطط وي�صتغل من الإعالم لتحقيق اأهدافهم، ويف ذات الوقت اأن الإعالم 
ي�صتفيد من العمليات التي ارتكبها اجلماعة الإرهابية لعر�صها يف ن�صرات الأخبار 

جلذب اهتمام اجلمهور.
فالإعالم يتخذ مكانة مهمة يف هذا الع�صر؛ لأنه و�صيلة لن�صر فكرة الإرهاب 
الإع���الم و�صيلة  وذل��ك لأن  الإره����اب،  ال��وق��ت �صالح ملواجهة  ذات  وت��روي��ج��ه، ويف 
مبا�صرة  واأث��ر بطريقة غري  واجتاهاته نحو حادثة معينة،  العام  ال��راأي  لتكوين 
على جناح اأو ف�صل �صيا�صات واإ�صراتيجيات قررته احلكومة يف اأية دولة من الدول 

ملواجهة الإرهاب. 
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الحرب اإلعالمية:
المساند الرسمي للمنظمات اإلرهابية 

اإلستراتيجية اإلعالمية لـ »تنظيم الدولة 
اإلسالمية«: مكوناتها، وسائلها،

وسبل مواجهتها
د. لطفي محمد الزيادي، كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل

ت�صكل احلروب الإعالمية جوهر النزاعات التي ي�صهدها العامل منذ القرن املا�صي. 
فمنذ ظهور و�صائل الإعالم اجلماهريية ذات القدرة الهائلة على النت�صار والتاأثري، 
اأ�صبحت حرب الإعالم اأو احلرب التي تخا�س عر و�صائل اإعالم، نوعا قائما بذاته 
�صيا�صية، وغريها، وجزءا  اقت�صادية، جتارية،  املختلفة؛ حروب  احل��روب  اأن��واع  من 

اأ�صا�صيا من احلرب الع�صكرية التقليدية«.
»تنظيم   ب�  ي�صمى  ما  اأو  »داع�س«  بعدهم  ومن  القاعدة،  ومتطرفو  اإرهابيو 
ال���دول���ة  الإ���ص��الم��ي��ة« ف��ه��م��وا  ب���دوره���م  اأه��م��ي��ة  احل���رب الإع��الم��ي��ة  وال���دور 
الأ�صا�صي  واملحوري  الذي  ميكن  اأن  تلعبه  و�صائل الت�صال والإعالم  التقلدية، 
الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  اجلديد  ب��الإع��الم  وماي�صمى  احلديثة،  وخا�صة 
اأفكارهم  )توير، في�صبوك،  يوتيوب، وغريها( يف ا�صتقطاب »املجاهدين« وبث 
ل�صتعمالها  و���ص��خ��روا  �صخمة  وم��ع��دات  ميزانيات  لها  فجهزوا  ومعتقداتهم، 
خمت�صني وتقنيني متمر�صني يف الت�صوير والإخ��راج الفني و�صياغة امل�صامني 
الت�صالية والدعائية، واأتقنوا ا�صتعمالها بحرفية عالية، للتوا�صل مع خالياهم  
وتفا�صيل  وخمططاتهم  اأوام���ره���م  واإي�����ص��ال  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  �صتى  يف  النائمة 
التوتر  ب��وؤر  داخ��ل  بها  القيام  يزمعون  التي  والإره��اب��ي��ة  الإج��رام��ي��ة  العمليات 
)�صوريا، العراق، ليبيا، اليمن( وكذلك داخل  البلدان  امل�صاملة  )تون�س، اململكة 

العربية ال�صعودية، م�صر، فرن�صا، بلجيكا، وغريها(.
يف  اإط����ار ه���ذا ال��ب��ح��ث، ب��ع��د ت��ق��دمي  وت��ي�����ص��ري  امل��ف��اه��ي��م الأ���ص��ا���ص��ي��ة املتعلقة 
مب��و���ص��وع��ن��ا، وا���ص��ت��ع��را���س م��راح��ل ن�����ص��اأة وت��ط��ور »احل����رب الإع��الم��ي��ة« �صنتولى، 
التحليلي، الذي يعتمد على درا�صة الظاهرة كما توجد يف  الو�صفي  املنهج  باعتماد 
الواقع، ويهتم بو�صفها و�صفا دقيقا ويعر عنها كيفيا اأوكميا، �صرح الإ�صراتيجية 
الت�صالية   الو�صائل  حتليل  خ��الل  م��ن  امل�صلحة  الإره��اب��ي��ة  للمنظمات  الإع��الم��ي��ة 
والإعالمية والأ�صاليب وامل�صامني  الدعائية املعتمدة من قبل ما ي�صمى ب� »تنظيم  
الدولة  االإ�ضالمية«، وتقدمي �ضبل  واآليات  مقاومة  الن�ضاط  االت�ضايل واالإعالمي  

لهذه  املنظمات  الإرهابية.

دور المرأة في التوعية اإلعالمية
بقضايا اإلرهاب

أ. لمياء حمدان العنزي، األمين العام، الجمعية السعودية
لإلعالم واالتصال، جامعة الملك سعود

للمراأة دور متميز واأ�صا�س ومكانة �صامية وحا�صمة يف تطور  املجتمعات الإن�صانية، 
واإن رق���ي الأم����م ي��اأت��ي م��ن خ���الل امل��ك��ان��ة ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا امل�����راأة لأب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى وج��ه 
اخل�صو�س، وقد وجدت الباحثة اأن �صورة املراأة يف و�صائل الإعالم قد قدمت ب�صور 
واأمناط متعددة تراوحت بني م�ضتويات من االإيجابية وال�ضلبية؛ واأن قراءة متاأنية 
ملا تقدمه و�صائل الإعالم املختلفة �صيعطي انطباعا اأوليا عن وجود اإ�صكالية مهمة 

على ال�صعيدين الجتماعي والإن�صاين، الأمر الذي ي�صتحق البحث وال�صتق�صاء.
وم���ن ذل���ك املنطلق ج���اءت اأه��م��ي��ة دور امل����راأة ال�����ص��ع��ودي��ة ك��ون��ه��ا ن���واة الأ���ص��رة 
والتنموية  املجتمعية  الق�صايا  وم�صاندة  دعم  يف  املجتمع  ن�صف  ومتثل  ال�صعودية، 
املختلفة بجانب دورها يف اإعداد وتربية الن�سء والأجيال القادرة على حتمل تبعات 
امل�صتقبل، للمراأة دور مهم جًدا يف الق�صاء على الإرهاب يف ربوع املجتمع ال�صعودي 
حيث اإن دور الأم والزوجة واملعلمة جميعها تعمل على تو�صيح الفكر ال�صليم والبعد 

عن العنف والأفكار املتطرفة التي ي�صتغلها البع�س �صد ا�صتقرار املجتمع.
فمخرجات الوعي الفكري يف الوقت الراهن ت�صري اأن الوعي الفكري الن�صائي 
مكن النخب الن�صائية من التفاعل مع ق�صاياهن باملنهجية العلمية املنا�صبة لطبيعة 

املرحلة.
املجتمع  الفكري وامل�صتجدات ظهرت م�صاركتهن يف  بالواقع  فالوعي والإدراك 
الوعي  تنمية  اإن  اأم��ور منتجة ونافعة لهن ولوطنهن حيث  وا�صتيعاب طاقاتهن يف 
بالن�صبة  يتعاظم  لكنه  معا؛  وال��رج��ل  للمراأة  اأ�صا�صي  واج��ب  املجتمع  ل��دى  الأم��ن��ي 
للمراأة ب�صكل خا�س اإذا ما مت متكينها �صيا�صيا واقت�صاديا واجتماعيا ، مما يزيد من 

قدرتها على امل�صاركة بقوة يف التنمية ودحر الإرهاب.
من خالل هذه الورقة �صوف اأتطرق اإلى معرفة دور املراأة الفكري واملجتمعي، 
الإع��الم  و�صائل  يف  م�صاهمتها  خ��الل  من  الأ�صرية  املنظومة  يف  امل���راأة  دور  وتعزيز 
وتعزيز دورها للت�صدي بظاهرة الإرهاب، واأنها ورقة اأ�صا�صية لت�صديه، والعمل على 
دعمها باأ�ص�س الربية ال�صليمة، وت�صليحها بالعلم والثقافة و�صحيح الدين لإعداد 

اأجيال م�صتنرية تنبذ التطرف، وتتخذ الو�صطية والعلم واحلوار منهاجا للحياة.

اإلرهاب واإلعالم الجديد
أ. د. مبارك بن واصل الحازمي، جامعة الملك عبدالعزيز

الفنت والأفكار  ن�صر  الإرهابية يف  املنظمات  اأدوات  اأداة من  اأ�صبح  الإع��الم اجلديد  اإن 
اأخطر احل��روب على  ي�صتخدم �صمن  ب��ات  اأن��ه  يعني  وه��ذا  ت��داول��ه،  ل�صهولة  املتطرفة 
ي��دور،  ما  ن�صدق  يجعلنا  مما  املتطورة،  التكنولوجية  التقنيات  با�صتخدام  الإط���الق 

وعلينا مواجهته بالأ�صاليب الإعالمية املماثلة.
واأيديولوجيا  و�صيا�صيا  دينيا  املتطرفون  ا�صتخدمه  اجل��دي��د  الإع���الم  ه��ذا  اإن 
بهم،  والع���راف  اخل��وف  ب��ث  ت�صتهدف  وال��ت��ي  عملياتهم،  اإل��ى  ال�صباب  ا�صتقطاب  يف 
وال��ر���ص��وخ ملطالبهم، واأن الإن��رن��ت ق��د خ��دم اخل��الي��ا الإره��اب��ي��ة م��ن خ��الل حتقيق 
الإره��اب��ي،  للعمل  التن�صيق  كيفية  ح��ول  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  بينهم،  التنظيمي  ال��راب��ط 
اأو تعطيل خدماتها  املوؤ�ص�صات احليوية  امل�صادة، واخراق  الإنرنت  وتدمري مواقعي 

الإلكرونية.
والإره���اب«  الإع���الم  »العالقة بني  اإ�صكالية  ه��ذه   العمل  ورق��ة  نناق�س يف  �صوف  
الأبعاد  عاملية  اأ�صبحت  وكيف  لها،  والدوافع  الظاهرة  اأ�صباب  اإل��ى  التطرق  خالل  من 
والإ�صراتيجيات والأهداف. ذلك اأن ما ي�صعى اإليه الإرهاب هو الو�صول اإلى العلنية 
وعقول النا�س وعواطفهم والراأي العام املحلي والدويل عر و�صائل الإعالم التي تهتم 
بتغطية الأعمال الإرهابية انطالقا من مبداأ احلق يف املعرفة، وانطالقا من اعتبارات 

اأخرى تفر�صها ال�صناعة الإعالمية، كال�صهرة، وزيادة املبيعات، وحتقيق الربح.
مدى  اأي  واإل���ى  اإع��الم��ي��ا،  الإره����اب  مواجهة  تخ�س  اأخ���رى  اإ�صكالية  ُت��ط��رح  كما 
معها  التواطوؤ  من  بدل  الظاهرة،  احتواء  يف  امل�صاهمة  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  ت�صتطيع 
لالنت�صار وبلوغ مقا�صدها. وذلك من خالل اأهداف موؤمترنا هذا، واملطالب الثالثة 

للمحور الرابع »الإرهاب والإعالم اجلديد« للدرا�صة، وهي:
اجلديد. الإعالم  يف  الإرهابية  والإ�صاعة  • الدعاية 

جتنيد  يف  الجتماعي  التوا�صل  مل��واق��ع  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  توظيف   •
ال�صباب والرويج لأفكارهم.

• دور �صبكات التوا�صل الجتماعي يف انت�صار ظاهرة الإرهاب والرويج له.
الإره��اب  انت�صار  مواجهة  اآل��ي��ات  بع�س  ب��اق��راح  درا�صته  الباحث  يختتم  و�صوف 
عر  الإرهابية  اجلماعات  انت�صار  ملواجهة  اآليات  و�صع  عند  ينبغي  حيث  الإلكروين. 
مواقع التوا�صل الجتماعي الإلكروين اأن نراعى يف طرحها البعد الر�صمي احلكومي 
ال�صيا�صية  الأبعاد  اأي�صا  نراعى  اأن  يجب  كما  امل��دين،  املجتمع  وال�صعبي عر منظمات 

والقانونية والدينية والقت�صادية للظاهرة.

التعرض للصحافة اإللكترونية
وعالقته بمستوى المعرفة بقضايا 

اإلرهاب لدى الشباب الجامعي
فى المملكة العربية السعودية

د. مجدى محمد عبد الجواد الداغر
جامعة المنصورة، مصر

واأ�صبحت  املا�صي،  القرن  من  الأخريين  العقدين  خالل  الإره��اب  ح��وادث  تزايدت 
ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة، وتتمثل  امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����ص��ان��ي��ة  ك��ل  ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة تنت�صر يف 
لها من  املوؤدية  الأ�صباب  املختلفة يف  املجتمعات  الظاهرة يف  الختالفات بني حجم 
جهة و�صدتها من جهة اأخرى، وتوؤدي الأعمال الإرهابية املختلفة اإلى زعزعة الأمن 
واال�ضتقرار، وانت�ضار الرعب واخلوف يف نفو�ض االأفراد حيث تت�ضبب يف �ضقوط اأعداد 

كثرية من ال�صحايا الأبرياء نتيجة تلك الأعمال. 
وتعد ال�صحافة الإلكرونية اإحدى اأهم البدائل الت�صالية األتي اأتاحتها �صبكة 
الإنرنت، واأ�صهمت هذه الو�صيلة يف تعظيم الأثر الت�صايل للعملية الإعالمية من 

خالل ما تتوافر عليه من عنا�صر مقروءة ومرئية وم�صموعة.
وتبعا لطبيعة ال�صحافة الإلكرونية اخلا�صة وامل�صتفيدة من معطيات �صبكة 
املتميزة  الت�صالية  ال�صمات  م��ن  ع��دد  على  تتوافر  ال�صحف  ه��ذه  ف��اإن  الإن��رن��ت، 
وذل��ك  ك��ب��رية؛  ب�صهولة  الت�صفح  عملية  تتم  حيث  ت�صفحها،  �صهولة  اأب��رزه��ا  م��ن 
�صمن مداخل متفرعة ميكن ا�صتعرا�صها يف ملحة واح��دة من خالل قائمة تعر�س 
الأ�صا�صية  املحاور  القائمة  ه��ذه  تختزل  بحيث  الإلكرونية  ال�صفحة  جانبي  على 
لل�صحيفة، بالإ�صافة اإلى ت�صّمن ال�صفحة الرئي�صة ملقدمات متنوعة لأهم الأخبار، 
ومن ثم تهتم و�صائل الإع��الم اهتماما بالغا باأحداث الإره��اب، وي�صنفها املحررون 
باأنها اأحداث ذات قيمة اإخبارية متزايدة؛ لنطوائها على قدر متزايد من ال�صراع، 
ومن ثم تت�صدر هذه الأحداث مقدمة الن�صرات الإخبارية يف التلفزيون، والف�صائيات 
بو�صفها  يدركها اجلمهور  املجال  بال�صحف، ويف هذا  الأول��ى  وال�صفحات  الدولية، 

اأحداًثا بالغة الأهمية والعتبار خالل فرة زمنية معينة.
خلق  اإل��ى  الو�صول  بغية  وتف�صرها  وتن�صرها  املعلومات  الإع��الم  و�صائل  وتقدم 
معرفة للجمهور حول خطورة هذه الأحداث على الفرد واملجتمع، ومن تلك الو�صائل 
ال�صباب  ا�صتهداف قطاع  ت�صتخدم يف  فعالة  ك��اأداة  الإلكرونية  ال�صحافة  دور  يرز 
اجلمهور  خاللها  من  يقوم  التي  الو�صائل  وك��اإح��دى  ناحية،  من  معهم  والتوا�صل 
باملعرفة بق�صايا الإرهاب من ناحية اأخرى، ويت�صح ا�صتخدام ال�صحافة الإلكرونية 
لدى  الأ�صا�صية  امل�صادر  اأح��د  من  واأ�صبح  املجالت،  من  العديد  يف  حديثة  كو�صيلة 

ال�صباب للح�صول على املعلومات حول ق�صايا الإرهاب.

إرهابية المواد الشفافة 
ودور اإلعالم المعاصر فيها..

الرؤى والبدائل
د. محمد زبير مقبول الرحمن عباسي

الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم أباد، باكستان

ت�صك  التي  الف�صائيات  من  ناجتا  مفتعال  اأث��را  �صاحبه  يقبل  مل  بيت  يوجد  قلما 
الإن�صانية والأخالقية تختلف روي��دا رويدا  اأخ��ذت مفاهيم  اأذنيه كل يوم، ومن ثم 

بني الواحد والآخر.
قدميا ما كان يح�صبه الإن�صان �صارا، بداأ يحر�س عليه الآن لعتقاده نفعا فيه، 

فمن اأين جاء هذا الإح�صا�س والعتقاد؟!
املختلفة  والفيديوهات  التلفزيونية  والرامج  ال�صينمائية  الأف��الم  تلك  تفقد 
الأ�صكال والألوان »التوازن« و »احليوية« و »العتدال« و »الأخالقية« و »الإن�صانية«، 
�صرقا وغربا  امل�صاهدين  الإع��الم��ي يف حياة  »ال��ت��وازن«  م��دى  باتت ق�صية  وم��ن ثم 
مو�صع اهتمام ودرا�صة لدى املعنيني به، لأنه قد ثبت لدى التجريبيني الإن�صانيني 

والبيولوجيني اأن الدماغ الإن�صاين يعمل �صريعا يف قبول فعاليات الباطل.
ومن اأهم مراحل احلياة التي تتطفل عليها بقية احلياة هي مرحلة الن�صوء، اأي 

الأعمار التي تراوح ما بني ١3-١9، لأنها متثل بذرة اأولى للحياة القادمة.
ال�صا�صات امل�صمومة فماذا تنجز حينما  هذه العقول حينما تربى على برامج 
امل�صاهدين فيغالبها  الهيمنة على عقول  املعا�صر من  الإع��الم  تكر؟! كيف يتمكن 
والتخطيط  امل��دون��ة  الإرادة  مناحي  ح�صاب  على  الأخ��ب��ار  يف  تتاأمل  جتعلها  حيث 

املقدم؟!
تقدما  تقدمها  ع��ر  واملذهبية  الطائفية  وح���دات  جت���اوزت  ق��د  الإره��اب��ي��ة  اأن 
ملحوظا يف دوائر الفتعالت الإعالمية، فاملادة ال�صفافة التي ُتعر�س على ال�صا�صات؛ 
قد ل توافق عليها ال�صرائع ال�صمحة ال�صماوية، ثمة تتبادر اإلى ذهن امل�صاهد ت�صاوؤلت 
متتالية من جراء ما تلعب به الف�صائيات يف الأمور الدينية والطائفية والجتماعية 

والثقافية واحل�صارية والتعليمية والفل�صفية والإن�صانية والل�صانية، وغريها.
هل تغري مفهوم الإرهابية التقليدي؟ هل لالإعالم املعا�صر دور يف الإرهابية؟ 
اإلى اأي مدى ميكن تطبيق الإرهابية على منتجات الف�صائيات؟ هل توجد ثمة مواد 
�صفافة تبث الإرهابية يف العوامل التي يعي�صها الإن�صان؟ كيف تطلق على تلك املواد 

ال�صفافة كلمة »الإرهابية«؟ ما الروؤى اجلديدة والبدائل احلديثة؟
اأ�صئلة عديدة بنبئ عنها املو�صوع، فالورقة املقرحة �صوف تقوم بدرا�صته درا�صة 

ممنهجة يف اإ�صاءات الت�صريعات الدولية.

دور مؤسسات التعليم العالي
في تعزيز مفهوم التسامح لدى الشباب..

رؤية مقترحة
د. محمد بن علي العوفي

كلية العلوم التطبيقية، صحار, سلطنة عمان

تعي�س املجتمعات املعا�صرة حالة من ال�صراع مع املفاهيم ال�صائدة نتيجة تفاوت فهم 
الأفراد لها يف ظل العوملة التي األقت بظاللها على كافة جوانب احلياة املختلفة.

الأف��ك��ار  انت�صار  وت�صنيفاتها  مواقعها  اخ��ت��الف  على  املجتمعات  ه��ذه  وت��ع��اين 
الذي  االأم��ر  ال�ضباب؛  فئة  اأو�ضاط  بني  ال�ضيما  مثال،  ك��االإره��اب  الهدامة،  ال�ضلبية 

يوؤدي اإلى زعزعة الأمن وال�صتقرار يف العامل اأجمع.
كالت�صامح مثال، يف  الأ�صيلة،  القيم الجتماعية  املجتمعات كثريا على  وتعّول 
الت�صدي للنزعات والجتاهات التي تدعم الإرهاب وتروج له لدى فئة ال�صباب على 
ل مفهوم الت�صامح قيما نبيلة، كاحلوار، وقبول الآخر،  وجه اخل�صو�س؛ حيث يوؤ�صّ

والعدالة، واحرام الثقافات والأديان، وغريها.
وتعد فئة ال�صباب ثروة حقيقية للمجتمعات وعامال حيويا ميكنه امل�صاهمة يف 
ياأتي دور  املتجددة، ومن هنا  العاملية  املتغريات  املجتمعات، ومواكبة  النهو�س بتلك 
اإعداد  اأجل  املجتمع املعا�صر يف حت�صني �صبابه �صد التيارات الفكرية امل�صبوهة من 
جيل �صليم يحمل قيما مت�صاحمة ترف�س الإرهاب، وكل ما يوؤدي اإلى تاأجيجه. ويقع 
العبء الأكر على موؤ�ص�صات التعليم العايل التي حتت�صن هذه الفئة يف �صوء املرحلة 

اجلامعية التي ينت�صبون اإليها.
اأن  ينبغي  الذي  الدور  ا�صتي�صاح  �صبيل  الورقة كمحاولة علمية يف  وتاأتي هذه 
انت�صر  الذي  الهدام  الإرهابي  للفكر  الت�صدي  العايل يف  التعليم  به موؤ�ص�صات  تقوم 
موؤخرا بني اأو�ضاط ال�ضباب، وذلك من خالل تعزيز مفهوم الت�ضامح، وقيمه النبيلة 
وامل��ق��ررات،  كاملناهج  اجلامعية  املوؤ�ص�صة  يف  املتاحة  القنوات  عر  ال�صباب  فئة  ل��دى 

والأن�صطة الطالبية، واأ�صكال التعامل اليومي يف احلياة اجلامعية.
و�صتتعر�س الورقة للدرا�صات ال�صابقة ذات العالقة لال�صتفادة منها يف حتليل 
احلالية  الورقة  وتركز  املعا�صرة؛  املجتمعات  ال�صباب يف  لدى  الت�صامح  ثقافة  واقع 
قيم  ن�صر  ت�صتطيع من خالله  العايل،  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ت�صور مقرح  اإع��داد  على 
�صاد  الذي  والإره��اب  التطرف  فكر  ال�صباب �صد  الطالب، وحت�صني  الت�صامح لدى 

موؤخرا نتيجة ال�صتغالل ال�صيئ مل�صتجدات العوملة.
وميكن اأن تدعم هذه الورقة جهود احلكومات عموما واملوؤ�ص�صات خ�صو�صا يف 
بلورة القيم الإ�صالمية والعربية الأ�صيلة اإلى واقع حياتي لدى ال�صباب ي�صاعدهم 

يف تكوين ال�صخ�صية املت�صاحمة.
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مفهوم مصطلح »اإلرهاب«
ومقصد استعماله

في نصوص القرآن العظيم
د. محمد األمين محمد سيال

جامعة األمير سونكال، تايالندا

ظ��روف  يف  اأم��اك��ن  ع��دة  يف  ال��ع��زي��ز  كتابنا  يف  »الإره�����اب«  مل�صطلح  اهلل  تعر�س  لقد 
خمتلفة، فاحتاج الأمر اإلى الوقفات املتاأملة عند هذه الآيات القراآنية.

وهدف الباحث يف هذا البحث اإبراز �صيء من معامل القراآن الكرمي وجمالياته؛ 
لأنه معجز ومتعبد بتالوته، واأنه ل يعني احتاد م�صطلح واحد يف املعنى يف كتابه 
العزيز احتاده من كل وجه، بل وقد ُيراد مب�صطلح معنى معينا يف مكان ما، ويراد 
به معنى متباينا يف مو�صع اآخر، مع اأن امل�صطلح نف�صه، واأل  ُيف�صر القراآن الكرمي 
مبجرد معرفة اللغة العربية، واإمنا يحتاج االأمر اإلى الرجوع اإلى الكتب املعتمدة يف 

ذلك املجال.
بيان  مع  »الإره���اب«،  تناول مفهوم م�صطلح  �صيتم  املتوا�صع؛  البحث  هذا  ويف 
املراد به يف كتاب اهلل تعالى، وقد انتهج الباحث املنهج ال�صتقرائي والتحليلي لغر�س 
ال��ق��راآن  »الإره����اب« يف  ورود  فكرة  ولتو�صيح  البحث،  م��ن  م��رج��وة  بنتيجة  اخل���روج 
الكرمي، وقد ُي�صت�صكل على هذا البحث، اأن اهلل تعالى قد اأورد يف كتابه العزيز لفظ 
»الإره��اب«، مع العلم اأن علمية الإرهاب و�صف مذموم لدى كل جماعات، اإ�صالمية 

وغري اإ�صالمية، وبالأخ�س يف ع�صرنا الّراهن.
 وقد وقع اختيار الباحث اأن ي�صمي بحث��ه ب«مفهوم م�صطلح الإرهاب ومق�صد 
ا�صتعماله يف ن�صو�س القراآن العظيم«. وعليه، يتم تناول حيثيات البحث فيما ياأتي: 

البحث. مب�صطلحات  التعريف  الأول:  • املحور 
بالإرهاب. املتعلقة  القراآنية  الآيات  تلك  درا�صة  الّثاين:  • املحور 

النتائج. اأهم  مع  • اخلامتة 
واملراجع. امل�صادر  • قائمة 

أسئلة البحث
تعالى؟ اهلل  كتاب  يف  »الإرهاب«  لفظ  ثبت  • هل 

القراآن؟ يف  »الإرهاب«  بلفظ  املراد  • ما 
يف  »الإره��اب«  لفظ  مفهوم  ا�صتعمال  من  احلنيف  الإ�صالم  موقف  • ما 

الوقت احلا�صر؟

أهداف البحث
الثبوت. ووجه  تعالى،  اهلل  كتاب  يف  »الإرهاب«  لفظ  ثبوت  • بيان 

• تو�صيح مراد اهلل تعالى بهذه اللفظة »الإرهابية« يف كتابه، ولي�س كما 
ي�صتعمل اليوم، اأو ُيتهم به الإ�صالم وامل�صلمون. 

• الدين الإ�صالمي، دين الرحمة والراأفة، ودين الأمن وال�ّصالمة، ودين 
التكاتف والتاآلف، والدين الإ�صالمي بريئ من الت�صدد ووقوع الفنت بني 

النا�س، م�صلمهم وغريهم.

مواجهة اإلرهاب
من خالل القيم الدينية والحضارية 

والقانونية واألخالقية
أ. د. مختار محمدو جامعة تكنولوجي مارا، ماليزيا 

والدينية  ال�صيا�صية  اأج��ن��دات��ه��م  لتحقيق  و�صيلة  الإره�����اب  امل��ت��ط��رف��ون  ا���ص��ت��خ��دم 
واليدلوجية. وما يق�س م�صاجعنا من الإره��اب هو الفئة امل�صتهدفة من املدنيني 

ممن يعدوا اأهدافا �صهلة لالإرهابني.
ال��ق��ان��ون ف��ال يعملون حت��ت اط��ار  اأنف�صهم ف��وق طائلة  ي��ع��دون  ف��الإره��اب��ي��ون   
الفظائع  حجم  يتجاوز  ثم  ي�صل  من  النظامي.  اجلي�س  مثل  قانوين  ول  اخالقي 

التي يرتكبونها ما يرتكبه املجرمون العاديون.
 وي�صتخدم ه��وؤلء الدين ك��اأداة ل�صوق اجلهالء لق��راف افظع اجلرائم با�صم 
الدين ؛ فهم ي�صممون برامج ل�صتقطاب املجرمني، وهنا ترز احلاجة لوجود اأداة 
باأنه  اأو برامج تبزها للتغلب على تلك الرامج. وهذا دور القانون التي ثبت عاملياً 

و�صيلة فعالة للتغلب على الإرهاب اإذا ما مت ربطه بالأخالق.
 فقد �صهد التاريخ، يف اأ�صد حروبه �صراوة، مراعاة املتناحرين لالأخالق بالرغم 
اإذا مل يتم التحكم  من اختالفهم؛ فاحل�صارة قد تنقاد ب�صهولة لالأفكار املتطرفة 

فيها مما يوؤدي لزدهار الأفكار املتطرفة.
والقانون  واحل�����ص��ارة  عنا�صر  الدين  ك��ل  جهود  تت�صافر  اأن  الأف�صل  واحل��ل 
املطلب.  ه��ذا  لتحقيق  رئي�س  مكون  الع��الم  فو�صائل  الإره���اب.  ملحاربة  والأخ���الق 
فالأعالم ميكن اأن ي�صخر كو�صيلة ل�صالح اأو �صد تلك اجلهود التي ت�صب يف حماربة 

الإرهاب.
من  املزيد  �صتوجد  فاإنها  الع��الم،  و�صائل  ا�صتخدام  اأ�صيئ  اإذا  الق�صيد  وبيت 

الإرهابيني، اأما اإذا ا�صتخدمت ب�صورة فعالة ف�صتقلل من عددهم.

آراء اإلعالميين في منطقة عسير
حول التعامل مع القضايا اإلرهابية

أ. مشهور سالم مشهور العمري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الملك خالد

اإلى الربط بني الإعالم وحاجة اجلماعات الإرهابية لتوظيفه،  يهدف هذا البحث 
يف  واحلديثة،  التقليدية  الإع��الم  و�صائل  يف  العاملني  الإعالميني  تعامل  وكيفية 
منطقة ع�صري، مع هذه احلالة؛ مع تركيز البحث على �صبكات التوا�صل الجتماعي، 
كونها املجال الذي ا�صتغلته اجلماعات الإرهابية، وجنحت يف ك�صب متعاطفني معها 

من خالله لبع�س الوقت.
هذه الدرا�صة درا�صة اإ�صتطالعية، وقد مت اإختيار عدد من  الإعالميني العاملني 

يف منطقة ع�صري بالتحديد، كعينة لهذا البحث عن طريق ال�صتبانة.

التغطية االعالمية العلمية لالرهاب:
موقع الهجوم كتوزيع تبايني

د.مطلق سعود عبدي المطيري
جامعة الملك سعود

يف نوفمر 20١5، قتلت جمموعة من الإرهابيني نحو ١30 �صخ�صا بريئا يف باري�س. 
و�صائل  اهتمام  وج��اء  للق�صة.  الكاملة  بالتغطية  العاملية  الإع���الم  و�صائل  وق��ام��ت 
قبل  اخ��ر.  اره��اب��ي  هجوم  لأي  م�صبوقة  غري  والتغطية   ، عمقيا  بالهجوم  الإع���الم 
�صاعات قليلة من الهجوم، ح�صد الإرهاب ع�صرات ال�صحايا من املدنيني يف بريوت 
وبغداد. اأ�صيب العديد من املراقبني بال�صدمة، لي�س فقط ب�صبب تزامن الهجمات، 

ولكن اأي�صا من خالل تباين اهتمام و�صائل العالم لهذه الهجمات.
هذه الدرا�صة توظف التحليل القائم على التاأطري الكمي للمحتوى التي تنتجه 
و�صائل الإعالم العاملية لظهار كيف تغطي املوؤ�ص�صات الإعالمية الهجمات الإرهابية 
الغربية مما كانت عليه  ال��دول  اكثري بكثريعند حدوثها يف  اأعلى وعمق  تواتر  مع 

عندما حتدث يف اأجزاء اأخرى من العامل.

التأثيرات النفسية الناتجة عن تعرض الشباب 
الجامعى لصحافة الفيديو

وعالقتها باتجاهاتهم نحو اإلرهاب
د. مها أحمد عبد العظيم عبد الوهاب

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تنفيذ  اأث��ن��اء  لها  فيديوهات  ببث  الإره��اب��ي��ة  املنظمات  فيه  تقوم  ال��ذى  ال��وق��ت  ف��ى 
عملياتها الإرهابية، وفى �صعى منها لإثبات ذاتها على نطاق وا�صع، جند اأن ب�صاعة 
ب��دوره قد يرك  تاأثريا نف�صيا �صيئا ملن ي�صاهده، وال��ذى  امل�صاهد حتدث  املناظر و 

انطباعات، وي�صكل اجتاهات م�صادة لهذه اجلماعات واملنظمات.
ولقد �صاعد النت�صار ال�صريع  للتطورات التكنولوجية املتالحقة التي ظهرت 
موؤخرا تقنية جديدة عر املواقع الإلكرونية، وهى ظاهرة �صحافة الفيديو، فال 
التى  الفيديوهات  ه��ذه  مثل  عن  ي�صتغنى  اإلكرونية  ل�صحيفة  موقع  اليوم  جند 
ت�صفى ميزة مواكبة الأحداث حلظة وقوعها؛ ومن ثم فقد عاجلت العيب الذى كان 
يالزم ال�صحف فرة طويلة فى كونها اأقل و�صائل الإعالم من حيث الفورية والآنية.

بالتفاعلية  تتعلق  عدة  مبيزات  تتمتع  الفيديو  �صحافة  اأن  من   الرغم  وعلى 
واحليوية فى نقل الأحداث، فاإنها ت�صكل عبئا نف�صيا كبريا اإذا ما مت ا�صتخدامها من 
قبل التنظيمات الإرهابية فى ن�صر اجلرائم واملذابح التى ترتكبها والتى من �صاأنها 
اأن ترك اأثرا نف�صيا قد يوؤثر على اجتاه الأفراد نحو هذه املنظمات �صلبا اأو اإيجابا.

ومما ل�صك فيه اأننا بحاجة ما�صة لدرا�صة مثل هذه التاأثريات لهذه الو�صائل 
عام،  ب�صكل  املجتمعات  اأف��راد هذه  وعلى  العربية،  النت�صار فى جمتمعاتنا  الوا�صعة 
وبخا�صة فئة ال�صباب حيث اإنها من اأكر الفئات الجتماعية ا�صتهدافا من قبل هذه 
اأى مدى توؤثر  اإلى  املنظمات )و�صفى ثابت، 20١6( )١(، وذلك فى حماولة ملعرفة 

م�صاهدة هذه املقاطع على اجتاهات ال�صباب نحو املنظمات الإرهابية ؟

دور المؤسسات المجتمعية والتربوية
في الوقاية من نشوء ظاهرة التطرف 

والعنف لدى الشباب
الشيخ ناجي بن محمد عادل علوش

جمعية محافظة عكار، لبنان

تبني من خالل البحث والدرا�صة اأن جهود املكافحة تظل يف جمملها مركزة على 
اأن  يجب  اأنها  ون��رى  الأ�صخا�س،  لدى  الإج��رام��ي  ال�صلوك  ملمار�صة  الفر�س  تقليل 
بحيث  الأ�صخا�س  لدى  الإجرامية  الإرداة  تقزمي  اإلى  الرامية  اجلهود  تنطلق من 
و�صائل  البداية، عن طريق جميع  الإج��رام��ي منذ  ال�صلوك  يرغبون يف ممار�صة  ل 
التن�صئة الجتماعية، وتوفري الرفاهية التي جتعل الأ�صخا�س ل يفكرون اأو يرغبون 
ملمار�صة  لديهم  والقدرة  الفر�صة  توفرت  واإن  حتى  الإجرامي  ال�صلوك  ممار�صة  يف 

مثل هذا ال�صلوك.
اأما فيما يتعلق بدور الأ�صرة ؛ فاإن دوره��ا يعد الأ�صا�س املتني الذي يقوم عيه 
املجتمع، فب�صالح الأ�صا�س ي�صلح البناء، وكلما كان الكيان الأ�صري �صليما ومتما�صكا، 

كان لذلك انعكا�صاته الإيجابية عليه.
ول يخفى الدور الكبري، الذي يقوم به الأب��وان يف تربية الأبناء، انطالًقا من 
قول الر�صول، �صلى اهلل عليه و�صلم،  »كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته« فالأب راع 

وم�صوؤول عن رعيته واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�صوؤولة عن رعيتها.
موؤ�ص�صات  بها  تقوم  اأن  يجب  الوقاية  اأن جهود  نعتقد  فاإننا  املوؤ�ص�صة؛  دور  اأما 
املجتمع املختلفة، ومنها املوؤ�ص�صات الربوية التي يجب ان توؤدي عمال مهما وبارزا، 
يف رف�س الإرادة الإجرامية لدى ال�صباب يف ممار�صة �صلوك العنف والتطرف، حيث 
اإن رف�س ال�صلوك الإجرامي، يجب اأن ينطلق من حمور الوقاية اأو املق�صود به وجود 
دوافع داخلية لدى الأفراد متنعهم من ممار�صة �صلوك العنف والتدمري يف املجتمع 

عن طريق و�صائط التن�صئة الجتماعية املختلفة التي من اأهمها املدر�صة.
واملدر�صة هي املحور الأ�صا�س، واإذا رمنا حتديدا مقاربا لدوار املوؤ�ص�صات الربوية 
يف مكافحة ظاهرة العنف �صواء اأكانت تلك املوؤ�ص�صات املق�صودة مثل املدر�صة، وما يف 
حكمها من معاهد وجامعات ونحوها، اأم غري املق�صودة غالبا مثل: الأ�صرة وامل�صجد 
بتقنياتها  املعلوماتية  واملقروءة، عدا  وامل�صموعة  املرئية  الثالث:  بقنواته  والإع��الم 
رغم  الق�صد من عدمه،  بعد  اإل��ى  ع��ادة  تلتفت  التي ل  تلك  اأم��ام  املتطورة،  املعقدة 
تاأثريها البعيد يف اأحيان كثرية كجماعة الرفاق اأو التنظيمات اأو الأحزاب ال�صيا�صية، 

وكذا ما يعرف مبوؤ�ص�صات املجتمع املدين؛ اإذا رمنا ذلك.

دور المسرح في مواجهة اإلرهاب 
والتطرف الفكري.. دراسة على العاملين 

في اإلنتاج المسرحي السعودي
د. نايف بن خلف الثقيل، جامعة الملك سعود

امل�صرح والدراما من الفنون الأدائية التي ارتبطت بالكائن الإن�صاين. فالفيل�صوف 
الفعل  باأنها »حماكاة  األفني عام  الدراما منذ ما يزيد على  اأر�صطو عّرف  اليوناين 
اأعمال  اإزاء  اإن�صانية، ويجد الإن�صان املتعة  اأن املحاكاة غريزة  اإلى  الإن�صاين«، وذهب 
املحاكاة، ويتعلم منها. ويوؤكد اأوج�صتو بول اأن »امل�صرح �صالح فعال لتغيري املجتمع«.

وعر مراحل التاريخ كان امل�صرح والفعل الدرامي ي�صكل ح�صورا فعال وموؤثرا 
يف املجتمعات التي عرفته لي�صهم مع موؤ�ص�صات املجتمع الثقافية والدينية، وغريها 
امل�صرح والدراما  اأفراد املجتمع وتثقيفهم. وعند الأزم��ات والأخطار يقف  يف تنوير 

كاأحد خطوط الدفاع التي حتمي املجتمع، وت�ضاهم يف توحيد �ضفوفه وتقويته.
ويف �صوء الأحداث الإرهابية التي تواجهها اململكة العربية ال�صعودية، وتزايد 
موجة التطرف الفكري، حتاول هذه الدرا�صة التعرف على دور امل�صرح يف مواجهة 
الإعالمية  الإ�صراتيجيات  منظومة  �صمن  وموقعه  الفكري،  والتطرف  الإره��اب 
الثقافية  املوؤ�ص�صات  دور  لتفهم  ت�صعى  كما  باملواجهة.  الكفيلة  والفكرية  والثقافية 
ملواجهة  الأ�صلحة  ك��اأح��د  وتوظيفه  امل�����ص��رح،  ا�صتخدام  يف  والإع��الم��ي��ة  وال��رب��وي��ة 

مو�صوع الإرهاب والتطرف الفكري.

تساؤالت الدراسة
اأهمية امل�صرح يف معاجلة ق�صية الإرهاب والتطرف الفكري؟ • ما مدى 
• ما الدور املنتظر من العاملني يف احلقل امل�صرحي ال�صعودي للم�صاهمة 

يف الت�صدي لظاهرة الإرهاب والتطرف الفكري؟
• ما دور املوؤ�ص�صات الثقافية والربوية والإعالمية ال�صعودية يف ا�صتخدام 

امل�صرح وتوظيفه؟
الفكري؟ والتطرف  الإرهاب  مواجهة  يف  ال�صعودي  امل�صرح  واقع  • ما 

الت�صدي  يف  امل�صرح  دور  بتفعيل  املعنية  ال�صعودية  املوؤ�ص�صات  قامت  • هل 
لالإرهاب والتطرف الفكري؟

• ما معوقات التوظيف الفعال واملوؤثر للم�صرح يف الإ�صراتيجية الثقافية 
والإعالمية والفكرية ملواجهة الإرهاب؟

• ما  التو�صيات واملقرحات جتاه ال�صتخدام الأمثل للم�صرح ال�صعودي يف 
مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري؟
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، عبد العزيز رديف

محمد شامي،  سعيد العمري، خالد محمد العمري
منصور كويع، مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني، بتول عازب

مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

الجبل األخضر بأبها.. ليال
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بن شويل القرني
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نافذة

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

22١0

مشمسمشمسمشمس

2١92١92١٨20٨

مشمس مشمس

مؤتمرات في صحيفة
ال�صحيفة  ه��ذه  اأن  نتيجة  »اآف���اق«  �صحيفة  ترهق  اجلامعة  اأح���داث 
حتاول ان تواكب احلدث اجلامعي وترتقي الى م�صتواه، فهذه اأربعة 
الكرمي،  للقراآن  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  دول��ي��ة ج��اءت متتالية:  م��وؤمت��رات 
الأول  ال��رب��وي  ال����دويل  وامل���وؤمت���ر  واج��ت��م��اع اجل��ام��ع��ات اخلليجية 
الثاين عن  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  املا�صي(، ثم ها نحن هنا يف  )الأ���ص��ب��وع 

»الإعالم والإرهاب«.
املوؤمترات  تلك  ما يف  باأهم  تتميز  اأن  »اآف���اق«  وحت��اول �صحيفة 
من درا�صات وحوارات ونقا�صات؛ وعلى الرغم من اجلهد الذي يبذله 
ما  جتد  اجلهود  ه��ذه  اأن  اإل  لل�صحيفة،  والفني  التحريري  ال��ك��ادر 
يقابلها من دعم وت�صجيع من قبل قراء هذه ال�صحيفة. وهذا م�صدر 

�صعادة لنا..
ال��دويل لالإعالم  املوؤمتر  »اآف���اق« عن  العدد اخلا�س من  وه��ذا 
والإرهاب ياأتي يف جمال اهتمام عام لي�س فقط على م�صتوى اململكة، 
بل على م�صتوى العامل، مما يجعلنا نفرد يف هذا العدد اخلا�س جممل 
ان  تنظمه اجلامعة، متمنني  ال��ذي  الكبري  احل��دث  لهذا  ال�صفحات 

يحوز على ر�صا واهتمام امل�صاركني وعموم قراء ال�صحيفة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

لوحات
في شوارع أبها 
ضمن الحملة 
اإلعالنية للمؤتمر 
الدولي لإلعالم 
واإلرهاب
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