
العدد 192  |  19 ربيع األول 1438  |  18 ديسمبر 2016

أسبوعية جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب..

خمس توصيات تطلق مسودة 
اإلعالن العالمي لإلعالم واإلرهاب

رف����ع امل�����ش��ارك���ن يف ف��ع��ال��ي��ات »امل����ؤمت���ر 
ال������دويل ال���ث���اين ل���اإع���ام والإره�������اب: 
�شكرهم  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات«  ال������ش��ائ��ل 
وت����ق����دي����ره����م مل����ق����ام خ��������ادم احل����رم����ن 
عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 
على م�افقته على تنظيم امل�ؤمتر، وعلى 
ال���دع���م امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي ي���ل��ي��ه، حفظه 
يف  واجل��ام��ع��ات  التعليم  مل���ؤ���ش�����ش��ات  اهلل، 
امل��م��ل��ك��ة، وك���ذل���ك ال���دع���م ال����ذي حتظى 
ال��ع��ه��د �شاحب  ب��ه اجل��ام��ع��ات م��ن ويل 
نايف  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شم� 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه اهلل، وم��ن ويل  ب��ن 
ويل العهد �شاحب ال�شم� امللكي الأمر 
حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، حفظه 
اإل من�����ذج من  امل����ؤمت���ر  ه����ذا  وم����ا  اهلل، 
من��اذج الدعم ال��احم��دود ال��ذي حتظى 
به اجلامعات ال�شع�دية، مبا فيها تنظيم 

الفعاليات العلمية الكربى.
لراعي  �شكرهم  امل�شارك�ن  رفع  كما 
التعليم  امل��ع��ايل وزي���ر  امل����ؤمت���ر ���ش��اح��ب 
العي�شى، على  اأحمد بن حممد  الدكت�ر 
رعايته الكرمية، وتثمينه لهذه املبادرات، 
امل���ؤمت��ر،  لفعاليات  احلثيثة  ومتابعته 
البيئة  على  اإيجابا  انعك�س  ال��ذي  الأم��ر 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة وامل��ن��ت��ج��ة 

خال جل�شات امل�ؤمتر.
عن  امل�ؤمتر  يف  امل�شارك�ن  عرب  كما 
�شكرهم ملعايل مدير جامعة امللك خالد 
الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت���ر ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
لهذا  اجلامعة  ا�شت�شافة  على  ال�شلمي، 
ال�شتقبال  ح�شن  وع��ل��ى  امل��ه��م،  امل���ؤمت��ر 

وكرم ال�شيافة.
ال��ذي نظمته جامعة  امل�ؤمتر  وك��ان 
امل����ل����ك خ����ال����د مم���ث���ل���ة ب��ق�����ش��م الإع�������ام 
والت�������ش���ال ق���د اخ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي 
ال����ف����رة م����ن 7-9 م��ن  اأق���ي���م���ت خ�����ال 
ال�����ش��ه��ر اجل�������اري، ب���رع���اي���ة م���ن م��ع��ايل 

اأحمد بن حممد  الدكت�ر  التعليم  وزي��ر 
العي�شى، وح�شر احلفل اخلتامي مدير 
�شالح  الل�اء  ع�شر  منطقة  �شرطة  عام 
الدوريات  وقائد  القرزعي،  �شليمان  بن 
الأمنية العقيد علي ال�اقدي، وعدد من 

القيادات الأمنية باملنطقة.
واأكد معايل مدير اجلامعة امل�شرف 
العام على امل�ؤمتر الأ�شتاذ الدكت�ر فالح 
بن رجاء اهلل ال�شلمي اأنه ل يخفى علينا 
جميعا ت��ط���ر و���ش��ائ��ل الإع����ام وات�����ش��اع 
اجلامعات  على  ي�شع  وه���ذا  ن�شاطاتها 
وت�ظيف  ا�شتثمار  كيفية  يف  مهما  دورا 
و���ش��ائ��ل الإع�����ام ب�����ش���رة ه��ادف��ة تخدم 
على  معق�د  والأم���ل  ال�طنية،  الق�شايا 
الأق�شام املتخ�ش�شة يف اجلامعات ملعاجلة 
الإع���ام  و���ش��ائ��ل  ودور  ال��ع�����ش��ر،  ق�شايا 

يف ح��م��اي��ة الأج���ي���ال م��ن ���ش��رور الأف��ك��ار 
حان  وقد  الهدامة،  والت�جهات  امل�شللة 
املتخ�ش�شة  الأق�شام  تلك  لتق�م  ال�قت 
القادرين  ب��اإع��داد اخل��رباء  يف اجلامعات 
ع���ل���ى حت���م���ل ه�����ذه امل�������ش����ؤول���ي���ة، ف��ل��ق��د 
اأ�شبحت ظاهرة الإره��اب ظاهرة عاملية، 
الإع���ام  و�شائل  بتط�ر  ال��ع��امل  واأ���ش��ب��ح 
فيها  الإره��اب��ي���ن  يتج�ل  �شغرة  قرية 
مبختلف فئاتهم، وحن ت�شهم اجلامعات 
بدرا�شة هذه الظاهرة فاإن ال�اجب عليها 
اأن تعد ذلك جزءا ل يتجزاأ من وظائفها 

نح� خدمة املجتمع.
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  واأو���ش��ح 
ل���ل���م����ؤمت���ر وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك������ادمي������ي������ة ال���دك���ت����ر 
اأن  كلمته،  يف  احل�ش�ن،  علي  ب��ن  حممد 

امل�ؤمتر  اجلامعة هدفت من تنظيم هذا 
اإل����ى ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��اق��ة ب���ن الإع����ام 
والإره�������اب، وط����رق ان��ت�����ش��اره، وم��ظ��اه��ر 
املفه�م  م��ن حيث  ال���دول،  ب��ن  اختافه 

واأ�شاليب امل�اجهة.
العل�م  كلية  عميد  بن  جهته،  من 
الإن�شانية نائب رئي�س اللجنة التنظيمية 
اأن  ال�شريف،  الدكت�ر يحيى بن عبداهلل 
م��ش�ع هذا امل�ؤمتر لم�س ق�شية طاملا 
ال��ذي  اأن الإره����اب  ال��ع��امل، وه��ي  �شغلت 
ق�شى على حياة الأبرياء ورّوع الآمنن، 
الإ�شام وقيمه ومثله  اإلى �ش�رة  واأ�شاء 
مبمار�شة  ي��ب��داأ  ال���ذي  الإره����اب  العليا؛ 
فكرية ت�شادر غرها و�شرعان ما تنتهي 
تدمرية  اآث����ارا  اإل  يخلف  ل  عنف  اإل���ى 
يتجاوز تاأثرها الفرد اإلى املجتمع، واإلى 

الدول والأمم.
واأ�����ش����ار رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
الأ�شتاذ  والت�شال  الإع��ام  ق�شم  رئي�س 
اأن  اإلى  القرين،  �ش�يل  الدكت�ر علي بن 
جن���اح ه���ذا امل����ؤمت���ر يف ا���ش��ت��ق��ط��اب اأك��ر 
اململكة  داخ����ل  م��ن  �شخ�شية  م��ائ��ة  م��ن 
ح���ل  ث��اث��ن جن�شية  وم���ن  وخ��ارج��ه��ا 
العامل، وجميعهم قدم�ا م�شاركات قيمة 
من  رفعت  تطبيقية  عملية  ومقرحات 

امل�شت�ى العلمي للم�ؤمتر.
وك��������ان امل�������ؤمت������ر ق�����د ت����ا����ش���ل���ت 
بعقد  اأي��ام  ثاثة  م��دار  على  فعالياته 
جل�شات علمية تزامنية، �شهدت ح�ش�ر 
عدد من اخلرباء وم�شاركة الكثر من 
امل�ؤمتر،  واملهتمن مب��ش�ع  الباحثن 
الدرا�شات  وطالبات  ط��اب  من  وع��دد 
العليا يف اجلامعات ال�شع�دية، وطاب 
وط���ال���ب���ات ق�����ش��م الإع������ام والت�����ش��ال 

بجامعة امللك خالد.
سلطان عوض
وسعيد العمري

المؤتمر الدولي الثاني..
اإلعالم واإلرهاب:

الوسائل واالستراتيجيات
عدد خاص

المعرض المصاحب لمؤتمر اإلعالم واإلرهاب 
يتحول إلى معرض دائم بشرطة منطقة عسير
ل��ق��ي امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب ل��ل��م���ؤمت��ر 
الدويل لاإعام والإرهاب اإ�شتح�شانا 
وثناء كبرا من زوار املع�ر�س، الذي 
الأول���ى  �شمت  �شالت�ن،  على  ت����زع 
ل�حة   32 و  كاريكاتري�ا  ر�ش�ما   41
الرقمي  للت�شكيل  ت�شكيلية ول�حتان 
ال�شالة  �شمت  بينما  ال��ف���ت���غ��رايف، 
ف����ت����غ���راف���ي���ة  ل����ح���ة   42 ال���ث���ان���ي���ة 
العربية  اململكة  »جه�د  عن�ان  حتت 
مت  الإره����اب«  مكافحة  يف  ال�شع�دي 
الأنباء  بالتعاون مع وكالة  جتهيزها 

ال�شع�دية »وا�س«.
ل��دى �شرطة منطقة  اإل��ى معر�س دائ��م  املعار�س  ويف ه��ذا الإط���ار، تقرر حت�يل ه��ذه 
امللك خالد،  بالتعاون مع جامعة  الدائم،  املعر�س  اإقامة هذا  اأب��دت رغبتها يف  التي  ع�شر، 
ب�شبب ج�دة ومتيز الأعمال التي ت�شمنتها املعار�س امل�شاحبة للم�ؤمتر، ولت�شمنها لكثر 

من الأفكار التي ترغب �شرطة املنطقة الت�عية بها.
ل�شرطة  الإعامي  الناطق  القحطاين،  حممد  بن  زيد  الرائد  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 
ع�شر، اأن املعر�س ي�شكل مادة ق�ية لإقامة معر�س دائم مفت�ح لعامة اجلمه�ر وملنت�شبي 
الإره��اب  الإره��اب، وللت�عية مبخاطر  اململكة يف حماربة  للتعريف بجه�د  املنطقة  �شرطة 
الذي ل ميت للدين  املنحرف  الفكر  اململكة ورف�شهم لهذا  اأبناء  ال�شال، وبتكاتف  والفكر 

ول لل�طن ب�شلة.
واأ�شاف الرائد زيد القحطاين اأن املعر�س الدائم �شيتم افتتاحه بعد اكتمال جتهيزاته 
الفنية يف احتفال ر�شمي حت�شره قيادات �شرطة املنطقة ومنت�شبيها بالإ�شافة اإلى عدد كبر 

من ال�جهاء وال�شخ�شيات الهامة، و�شيعلن عن تفا�شيل ذلك يف وقت قريب باإذن اهلل.

26 مليون مشاهدة لهاشتاغ المؤتمر
#جامعة_امللك_خالد  والرهاب وها�شتاغ  #امل�متر_الدويل_لاعام_  و�شما  حقق 
ال� 2٦  امل�ؤمتر بتغريدات جتاوزت 1031 وم�شاهدات جتاوزت  اأيام  اأول  الدويل يف  ال� »ترند« 
الت�ا�شل مع  ملي�ن.  وتفاعل عدد من م�شاهر الإعام الإلكروين وامل�ؤثرين يف م�اقع 
احلدث، اأمثال الأمر عبدالرحمن بن م�شاعد و ال�شيخ الدكت�ر عائ�س القرين والدكت�ر 
علي املالكي، والدكت�ر حمد القا�شي، والدكت�ر في�شل الكاف، والفنان فايز املالكي، وال�شاعر 
�شعيد بن مانع واملذيعن �شاح الغيدان،  وبندر اآل م�شاعد، وعبداللطيف العتيبي، ومعد 
ال�شبع،  اأمثال عبداهلل  اأحمد دعما�س،  وعدد من املهتمن  برنامج يعطيك خرها ال�شتاذ 
ال�طني، وح�شاب  ال�شهري، وح�شاب مركز احل�ار  الفراج، وعمار  الغامدي، وخالد  ون�اف 
م�جز الأخبار، وح�شاب اأخبار ال�شع�دية، بال�شافة اإلى كثر من املبتعثن وعدد كبر من 

طالبات وطاب اجلامعة. )تفا�شيل �شفحة: 14(
سارة القحطاني

لقطات

توصيات المؤتمر
• امل�افقة على م�ش�دة الإعان العاملي لاإعام والإره��اب، واقراح 

امل�شاركن بت�شميته اإعان اأبها العاملي لاإعام والإرهاب.
• الرفع بهذا الإعان جلامعة امللك خالد لتخاذ الإجراءات املنا�شبة 

ل�شتكمال م�ش�غات واإجراءات اعتماده كاإعان عاملي.
الإع���ام،  و�شائل  يف  الإره����اب  لق�شايا  وطني  مر�شد  اإن�����ش��اء  دع��م   •
التطرف والعنف  املعاجلات الإعامية لق�شايا  يت�لى ر�شد وحتليل 
والإرهاب بكافة اأ�شكاله وي�شدر تقارير ا�شراتيجية دورية يف خدمة 

القرار ال�طني ال�شع�دي.
• نظرا لاأهمية الدولية للم�ؤمتر يف م��ش�ع الإرهاب، فاإن امل�شاركن 
اهتمام  لإ�شفاء  اململكة  يعقد خارج  دويل  تنظيم م�ؤمتر  اإلى  يدع�ن 

عاملي مب��ش�ع عاقة الإعام بالإرهاب.
التغطيات  العاقة بن حجم  اإج��راء درا�شة مقارنة دولية تخترب   •
الإعامية يف و�شائل الإعام الدولية وو�شائل الت�ا�شل الجتماعي، 
وبن تنامي ظاهرة الإرهاب يف العقدين املا�شين، مب�شاركة باحثن 

من خمتلف اللغات والثقافات.



زف سموه البشرى بافتتاح مركز متخصص للقلب بالمنطقة

أمير عسير يدشن مشاريع صحية بتكلفة
تزيد عن نصف مليار ريال

يحيى التيهاني

زف �شاحب ال�شم� امللكي الأمر في�شل 
بن خالد بن عبد العزيز اأمر منطقة 
ع�شر الب�شرى لأهايل املنطقة بافتتاح 
م��رك��ز الأم���ر في�شل ب��ن خ��ال��د لطب 
وجراحة القلب مبنطقة ع�شر والذي 
���ش��ي��ك���ن ج���اه���ز يف الأ����ش���ه���ر ال��ق��ادم��ة 
بتكلفة اإجمالية بلغت 190 ملي�ن ريال 
اإ�شافة  يعترب  حيث  �شرير   75 وب�شعة 
و�شيعمل  باملنطقة  الطبية  للخدمات 
ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف واجل���ه���د على 

املر�شى وذويهم
ج����اء ذل����ك خ����ال ت��د���ش��ن �شم� 
اأم���������ر م���ن���ط���ق���ة ع�������ش���ر ع���������ددا م��ن 
ال�����ش��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�شر  امل�����ش��اري��ع 
ق��درت  اإجمالية  بتكلفة  وحمافظاتها 
وخم�شة  )�شتمائة   ٦85،215،904 بنح� 

وث���م���ان����ن م��ل��ي���ن وم��ائ��ت��ن وخ��م�����ش��ة 
ري��الت  واأرب��ع��ة(  وت�شعمائة  األ��ف  ع�شر 
وبح�ش�ر معايل وزير ال�شحة الدكت�ر 

ت�فيق بن ف�زان الربيعة.
ورفع �شم�ه �شكره وتقديره خلادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
الأمن  عهده  ويل  ول�شم�  عبدالعزيز 
حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شم�  �شاحب 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
ول�شم� ويل ويل العهد �شاحب ال�شم� 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د ب��ن ���ش��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز وزير الدفاع على ماي�ل�نه 
دائمة  وت�جيهات  واأهتمام  حر�س  من 
على ت�فر كل �شبل الراحة للم�اطن 
م��ق��دم��ت��ه��ا اخل���دم���ات  وخ���دم���ت���ه ويف 

ال�شحية.
ك���م���ا ق������دم ����ش���ك���ره مل����ع����ايل وزي����ر 
ال�شحة الدكت�ر ت�فيق الربيعة وملدير 

عام ال�ش�ؤون ال�شحية باملنطقة الدكت�ر 
اأن���ه مت  ���ش��م���ه  حم��م��د ال��ه��ب��دان مبيناً 
م��ن��اق�����ش��ة رف����ع ال��ط��اق��ة ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
وزي��ر  م��ع��ايل  م��ع  امل�شت�شفيات  لأ���ش��رة 

ال�شحة وذلك مل�اكبة روؤية اململكة.
وك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م���ه ل��دى 
و�����ش�����ل����ه مل���ق���ر م���������ش����روع م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
حمافظة اح��د رف��ي��دة اجل��دي��د معايل 
وزي�����ر ال�����ش��ح��ة ال���دك���ت����ر ت���ف��ي��ق بن 
ف�زان الربيعة ونائبيه ووكاء ال�زارة 
باملنطقة  ال�شحة  ال�شئ�ن  عام  ومدير 
ال���دك���ت����ر حم��م��د ب���ن ع��ل��ي ال��ه��ب��دان 
وحمافظ احد رفيدة الأ�شتاذ �شعيد بن 
ومن�ش�بي  م�شئ�يل  من  وع��ددا  دلب�ح 
ال�����ش��ح��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ق����ام ���ش��م���ه 
التذكارية  الل�حة  ال�شتارة عن  باإزاحة 
ثم  امل�شت�شفى  م�شروع  بافتتاح  اإي��ذان��ا 
جت����ل ���ش��م���ه وم��راف��ق��ي��ه ع��ل��ى اأق�����ش��ام 

تبلغ طاقته  ال��ذي  امل�شت�شفى  وع��ي��ادات 
تكلفة  وبلغت  �شرير   100 ال�شتيعابية 
184ملي�ن  من  اكر  وجتهيزه  اإن�شائه 
ري�����ال وي�����ش��م خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الإداري��ة،  والأق�شام  والعيادات  الطبية 
الكرمي  �شم�ه  عقد  اجل���ل��ة  ختام  ويف 
اج��ت��م��اع��ا م���ع م���ع���ايل وزي�����ر ال�����ش��ح��ة 
من  مت  امل�شت�شفى  اج��ت��م��اع��ات  ب��ق��اع��ة 
ال�شحية  الأم���ر  كافة  مناق�شة  خاله 

التي تخدم املنطقة.
بعد ذلك �شرف �شم� اأمر املنطقة 
احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي ال���ذي ب���داأ ب��ال��ق��راآن 
وزي��ر  مل��ع��ايل  ترحيبية  فكلمة  ال��ك��رمي 
ال�����ش��ح��ة ث��م��ن م���ن خ��ال��ه��ا ح�����ش���ر 
افتتاح  حفل  وت�شريفه  املنطقة  اأم���ر 
للخدمات  املت�ا�شل  ودعمه  امل�شت�شفى 
ما  ك��ل  على  �شم�ه  وح��ر���س  ال�شحية 
ثم  ال�شحية،  ل��ل��خ��دم��ات  ت��ط���ي��ر  ف��ي��ه 

مرئيا  عر�شا  واحل�ش�ر  �شم�ه  �شاهد 
عن م�شروع امل�شت�شفى.

تا ذلك تد�شن عددا من امل�شاريع 
قبل  من  الكرونيا  باملنطقة  ال�شحية 
مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  املنطقة  اأم��ر  �شم� 
ووح��دة  اجلديد  رفيدة  اح��د  م�شت�شفى 
ع���ن���اي���ة ل����اأط����ف����ال ح���دي���ث���ي ال��������لدة 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى اأب���ه���ا ل���ل����لدة والأط���ف���ال 
تكلفة  اإج��م��ايل  وب��ل��غ  ���ش��ري��ر   52 ب�شعة 
ملي�ن   239978٦9 وجتهيزها  اإن�شائها 
القلبية  العناية  وح���دة  واف��ت��ت��اح  ري���ال، 
بتكلفة  امل����رك����زي  ع�����ش��ر  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اإجمالية بلغت ٦1،298،205 ملي�ن ريال 
وافتتاح 19 مبنى جديد ملراكز الرعاية 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا الإج��م��ال��ي��ة 
واف��ت��ت��اح  ري����ال  م��ل��ي���ن   147،235،774
وامل�شتلزمات  ال���دواء  خ��زن  م�شت�دعات 
تكلفتها  الطبية مبنطقة ع�شر وبلغت 

الإج��م��ال��ي��ة 52،075،05٦م����ل����ي�����ن ري��ال 
وافتتاح م�شروع مركز اجلفايل لأمرا�س 
الكلى مبحافظة خمي�س م�شيط وبلغت 
ري��ال   11،٦38،000 الإج��م��ال��ي��ة  تكلفته 
الطبية  التط�يرية  امل�شاريع  واف��ت��ت��اح 
باملنطقة  ال�شحية  ل��ل��م��راف��ق  وامل��دن��ي��ة 
ويبلغ تكلفتها الإجمالية 194،971،000 
مائة واأربعة وت�شع�ن ملي�ن وت�شعمائة 
وواح�����د و���ش��ب��ع���ن ال����ف ري����ال واف��ت��ت��اح 
ابها  مب�شت�شفى  الأط��ف��ال  عناية  وح��دة 
ال��ى  ت�شل  بتكلفة  والأط���ف���ال  ل���ل����لدة 

10ماين ريال.
ويف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل ق����ام ���ش��م���ه 
احلك�مية  الإدارات  م���دراء  بتكرمي 
ورج���������ال الأع������م������ال وف�������رق ال��ع��م��ل 
ال�شحية  امل�شاريع  اإجناز  يف  امل�شاركة 
ث���م غ�����ادر ���ش��م���ه م��ق��ر احل���ف���ل بكل 

حفاوة وتكرمي.
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كلمة معالي مدير الجامعة
في الجلسة اإلفتتاحية

للمؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملن وال�شاة وال�شام على �شيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعن وبعد،

اأ�شحاب املعايل.. اأ�شحاب الف�شيلة وال�شعادة.. �شي�ف اجلامعة الكرام،
الأخ�ة والأخ�ات،

ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطيب اأن اأرحب بكم اأجمل ترحيب يف رحاب جامعة امللك خالد واأن اأنقل لكم حتيات �شاحب املعايل وزير التعليم 
اإقامة مثل هذه امل�ؤمترات  الدكت�ر اأحمد بن حممد العي�شى راعي هذا امل�ؤمتر والذي يحر�س دائما على دعم 
الهادفة' اإن جامعة امللك خالد ي�شرها وي�شرفها اأن تنظم هذا امل�ؤمتر يف اإطار اإ�شهامها يف خدمة الق�شايا ال�طنية 

من خال العمل الأكادميي.

اأيها الإخ�ة والأخ�ات
يف  مهما  دورا  اجلامعات  على  ي�شع  وه��ذا  ن�شاطاتها  وات�شاع  الإع���ام  و�شائل  تط�ر  جميعا  علينا  يخفى  ل 
كيفية ا�شتثمار وت�ظيف و�شائل الإعام ب�ش�رة هادفة تخدم الق�شايا ال�طنية، والأمل معق�د على الأق�شام 
الأفكار  �شرور  الأجيال من  الإع��ام يف حماية  و�شائل  ودور  الع�شر  ملعاجلة ق�شايا  املتخ�ش�شة يف اجلامعات 
امل�شللة والت�جهات الهدامة، وقد حان ال�قت لتق�م تلك الأق�شام املتخ�ش�شة يف اجلامعات باإعداد اخلرباء 

القادرين على حتمل هذه امل�ش�ؤولية.

اأيها الإخ�ة والأخ�ات
يتج�ل  �شغرة  قرية  الإع���ام  و�شائل  بتط�ر  العامل  واأ�شبح  عاملية  ظاهرة  الإره���اب  ظاهرة  اأ�شبحت  لقد 
الإرهابي�ن فيها مبختلف فئاتهم وحن ت�شهم اجلامعات يف درا�شة هذه الظاهرة فاإن ال�اجب عليها اأن تعد 

ذلك جزءا ل يتجزاأ من وظائفها نح� خدمة املجتمع.
ال�شع�دية  العربية  اململكة  بلدنا  ومنها  الإره��اب  ظاهرة  من  املختلفة  العامل  دول  زال��ت  وما  عانت  لقد 
ولكن بف�شل اهلل تعالى، ثم بف�شل قيادتنا الر�شيدة يف مقدمتها خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شع�د، حفظه اهلل ورعاه، وويل عهده �شاحب ال�شم� امللكي الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ووزير الداخلية، وويل ويل العهد �شاحب ال�شم� امللكي الأمر حممد بن �شلمان 
ال�طن وت�شحيات رجال  اأبناء  الدفاع وتكاتف  ال���زراء ووزي��ر  الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  بن عبدالعزيز 
الأمن املخل�شن يف خمتلف القطاعات الأمنية والع�شكرية ا�شتطاعت اململكة اأن تتغلب على هذه الظاهرة، بل 

اأ�شبحت قدوة لكثر من دول العامل يف ت�شديها لهذه الظاهرة.
لقد ا�شتحوذت ظاهرة الإرهاب على م�شاحات وا�شعة من الن�شاط الإعالمي وكرث احلديث عن الظواهر 
تلك  لكن  الجتماعي،  الت�ا�شل  وو�شائل  الإن��رن��ت  و�شبكات  والإذاع��ي��ة  التلفزي�نية  القن�ات  يف  الإرهابية 
اأهمية  تت�شح  هنا  وم��ن  معها،  التعامل  يف  وفعالة  وا�شحة  اإ�شراتيجية  تتبع  ول  متفرقة  تبدو  الن�شاطات 
الدينية  القيم  واإب��راز دور  الإره��اب  الفاعلة يف مكافحة  اإل��ى ر�شم ال�شراتيجيات  ال��ذي يهدف  امل�ؤمتر  هذا 

والأخاقية يف احلد من انت�شاره.
ويف اخلتام ل ي�شعني اإل اأن اأتقدم ل�شاحب املعايل وزير التعليم بخال�س ال�شكر والتقدير والمتنان على 
رعايته ودعمه لهذا امل�ؤمتر، كما اأتقدم بال�شكر جلميع اجلهات احلك�مية واخلا�شة والتي �شاهمت يف تنظيم 
الأفا�شل  وللزماء  اململكة  داخل وخ��ارج  امل�شاركن من  واإل��ى جميع  امل�شاحب  واملعر�س  امل�ؤمتر  ورعاية هذا 
يف كلية العل�م الإن�شانية وق�شم الإعام والت�شال وللجان املنظمة للم�ؤمتر على ما بذل�ه من جه�د كبرة 

لإجناح اأعمال امل�ؤمتر.
وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الأحمري من كلية ال�شيدلة.
• املركز الثالث: الطالب حم�شن 

اإبراهيم من كلية ال�شريعة.

مسابقة اإللقاء

في�شل  الطالب  الأول:  امل��رك��ز   •
عبدال�شاطن من كلية الطب.

ال���ط���ال���ب  ال�������ث�������اين:  امل������رك������ز   •
كلية   م��ن  قط�مة  عبدالرحمن 

الطب.
• املركز الثالث: الطالب �شامل بن 
�شعيد من كلية العل�م الإن�شانية.

منافسة إشرح 

ال��ط��ال��ب حممد  الأول:  امل��رك��ز   •
الزايدي من كلية الطب. 

اأحمد  الطالب  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   •

عبدالعزيز رديف

الدكت�ر  الأ�شتاذ  اجلامعة،  مدير  رعى 
ف���ال���ح ال�����ش��ل��م��ي ح��ف��ل خ���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات 
الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف يف دورت�����ه ال��ث��ال��ث��ة 
���ش���ؤون الطاب  ال��ت��ي  نظمتها ع��م��ادة 
خال الفرة من ال�شاد�س اإلى الثامن 
من ال�شهر اجل��اري، و�شملت عددا من 

املجالت املختلفة.
وف������ر و����ش����ل ال�����ش��ل��م��ي، اف��ت��ت��ح 
املعر�س امل�شاحب لاأوملبياد، الذي �شم 
من  ال��ط��اب  تناف�س  جم���الت  خم�شة 
ل�حة، ما بن  باأكر من 150  خالها 
ت�شكيلية وت�ش�ير وخط عربي، اإ�شافة 

اإلى الفنن الرقمي والكاريكاتر.
ب��ع��د ذل����ك ب����دئ احل���ف���ل ب��ع��ر���س 
م�شرحي اأداه عدد من طاب اجلامعة 
اأوبريت  امل�ه�بن، ومن ثم مت تقدمي 
اجلامعة  ط��اب  اأم��ره  ت�لى  ترحيبي، 
ق�شيدتن  وك���ذل���ك  ال��ن��م��ا���س،  ب��ف��رع 
ق���دم���ت���ا  ت���رح���ي���ب���ا مب����دي����ر اجل���ام���ع���ة 

واحل�ش�ر.
اأن  ك��ل��م��ت��ه  ال�����ش��ل��م��ي يف  واأو�����ش����ح 

ل���اأومل���ب���ي���اد ت���اأث���را ك���ب���را يف ن��ف������س 
فيما  تناف�س  م��ن  ميثله  مل��ا  ال��ط��اب، 
اإل���ى درج���ة الإب�����داع،  ل��ل������ش���ل  بينهم 
م�ؤكدا اأن جميع امل�شاركن يف الأوملبياد 
مقدما  اجلامعة،  بهم  تفخر  مبدع�ن 
���ش��ك��ره ل��ع��م��ادة ����ش����ؤون ال���ط���اب على 
ح�����ش��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م، ك��م��ا ق����دم ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن احل��ا���ش��ل��ن ع��ل��ى امل���راك���ز 
تاأل�  لن  »اجلامعة  اإن  قائا  املتقدمة، 
يف  واملبدعن  امل�ه�بن  دع��م  يف  جهدا 

جمالتهم املختلفة«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���ش��ح عميد ���ش���ؤون 
اأن  هبا�س،  اآل  مريع  الدكت�ر  الطاب 
وج��دت  الفعاليات  ه��ذه  مثل  »تنظيم 
اأج����ل تنميته  ل��ل��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي م��ن 
الأم���ث���ل، ولي�شت  ال��ت���ج��ي��ه  وت���ج��ي��ه��ه 
يف  ثقته  ل��ب��ن��اء  واإمن����ا  ف��ق��ط،  م�شابقة 

نف�شه واإمكاناته«.

نتائج الكليات
وج�����اءت ن��ت��ائ��ج ال��ك��ل��ي��ات ع��ل��ى ال��ن��ح��� 
الآتي: كلية الطب ح�شلت على املركز 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ج���اءت  بينما  الأول، 

كلية ال�شريعة. وعلى امل�شت�ى الفردي، 
ظهرت النتائج على النح� التايل:

الخدمة المجتمعية

ماجد  ال��ط��ال��ب  الأول:  امل��رك��ز   •
ال�شبيعي من كلية الطب.

ال���ط���ال���ب  ال�������ث�������اين:  امل������رك������ز   •
اآل عبيد من كلية العل�م  عبداهلل 

الإن�شانية.
• املركز الثالث: الطالب اأحمد اآل 

جمثل من طب الأ�شنان.

مسابقة القرآن الكريم

ب��در  ال���ط���ال���ب  الأول:  امل���رك���ز   •
ع�شري من كلية ال�شريعة. 

مرعي  الطالب  ال��ث��اين:  املركز   •
ع�شري من كلية الطب. 

ال���ط���ال���ب  ال�����ث�����ال�����ث:  امل�����رك�����ز   •
ع��ب��دال��رح��م��ن ع�����ش��ري م��ن كلية 

ال�شريعة.

منافسة أعذب تالوة

ب��در  ال���ط���ال���ب  الأول:  امل���رك���ز   •
ع�شري من كلية ال�شريعة. 

ظافر  الطالب  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   •
ال�شهري من كلية الطب. 

• امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ال��ط��ال��ب �شيف 
العلياين من كلية ال�شريعة.

مسابقة السنة النبوية

ال����ط����ال����ب  الأول:  امل������رك������ز   •
ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل���ا����ش���ر م���ن كلية 

الطب.
ي��شف  الطالب  الثاين:  املركز   •

العدوي من كلية احلا�شب الآيل.
• امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ال��ط��ال��ب علي 

ال�شهري من كلية ال�شريعة.

المساجلة الشعرية

ال��ط��ال��ب حممد  الأول:  امل��رك��ز   •
الع�شري من كلية الطب.

ظافر  الطالب  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   •
الأحمري من كلية ال�شريعة.

• املركز الثالث: الطالب عبداهلل 
احلازمي من كلية ال�شريعة.

الشعر الفصيح

عبداهلل  الطالب  الأول:  املركز   •
احلازمي من كلية ال�شريعة. 

• امل��رك��ز ال���ث���اين: ال��ط��ال��ب �شعد 
القحطاين من كلية ال�شريعة. 

مدير الجامعة يرعى ختام األولمبياد الثقافي الثالث

العدد 192  |  19 ربيع األول 1438  |  18 ديسمبر 2016أخبار الجامعة



ال����ط����ال����ب  ال������ث������ال������ث:  امل�������رك�������ز   •
عبدالرحمن قط�مة من كلية الطب.

األفالم الوثائقية

• املركز الأول: ُحجبت اجلائزة.
• املركز الثاين: الطالب اإبراهيم 

من كلية العل�م الإن�شانية.
• املركز الثالث: ُحجبت اجلائزة.

الخط العربي

�شع�د  ال��ط��ال��ب  الأول:  امل��رك��ز   •
العدواين من كلية ال�شريعة. 

الطالب ح�شن  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   •
اآل عاطف من كلية العل�م الطبية 

التطبيقية.
• املركز الثالث: الطالب ن�اف اآل 

حابي من كلية الطب.

الرسم التشكيلي

ع��اء  ال��ط��ال��ب  الأول:  امل���رك���ز   •
جمعة من كلية الهند�شة. 

• امل��رك��ز ال��ث��اين: ال��ط��ال��ب ح��زام 
ال�شهراين من كلية املجتمع.

عائ�س  الطالب  الثالث:  املركز   •
القرين من كلية طب الأ�شنان.

الرسم الكاريكاتيري

تركي  ال��ط��ال��ب  الأول:  امل��رك��ز   •
القحطاين من كلية الطب. 

• املركز الثاين: الطالب وليد اآل 
با�شر من كلية الطب. 

• امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ال��ط��ال��ب علي 
ال�شهري من كلية املجتمع. 

التصوير الفوتوغرافي

ال��ط��ال��ب حممد  الأول:  امل��رك��ز   •
اأب��شراح من كلية الطب.

• املركز الثاين: الطالب عبداهلل 
اآل حيافة من كلية ال�شيدلة.

• امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ال��ط��ال��ب يا�شر 
�شاكر من كلية العل�م الإن�شانية.

التصوير التشكيلي

ح��زام  ال��ط��ال��ب  الأول:  امل��رك��ز   •
ال�شهراين من كلية املجتمع.

• املركز الثاين: الطالب عبداهلل 
علي من كلية ال�شيدلة. 

• املركز الثالث: الطالب عبداهلل 
فارق من كلية احلا�شب الآيل.

الفن الرقمي والتصاميم

• املركز الأول: الطالب اأحمد اآل 
جمثل من كلية طب الأ�شنان.

• املركز الثاين: الطالب عبداهلل 
اآل حيافة من كلية ال�شيدلة.

فار�س  الطالب  الثالث:  املركز   •
الزهراين من كلية الطب.

المسرح

• املركز الأول: الطالب حممد اآل 
جعيد من كلية العل�م.

ال���ط���ال���ب  ال�������ث�������اين:  امل������رك������ز   •
ع��ب��دال���ه��اب الأح��م��ري م��ن كلية 

العل�م الطبية التطبيقية.
• املركز الثالث: عبداهلل ال�شهري 

من كلية ال�شريعة.
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3 جلسات علمية في اليوم األول

مدير الجامعة يفتتح »ندوة دور الجامعات
في تعزيز حوار الحضارات«

عبدالعزيز رديف وريم العسيري

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال���دك���ت����ر ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����ش��ل��م��ي، 
تعزيز  يف  اجل��ام��ع��ات  دور  ن����دوة  ف��ع��ال��ي��ات 
اجلامعة  تنظمها  والتي  احل�شارات،  ح�ار 
باملدرجات   1438/3/15-14 الفرة  خال 

املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
ورح������ب ال�����ش��ل��م��ي يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا 
اأهمية  اإل��ى  م�شرا  وامل�شاركن،  باحل�ش�ر 
ه����ذه ال����ن����دوة خ��ا���ش��ة يف ال����ق���ت احل���ايل 
الذي ي�شهد فيه العامل �شراعات خمتلفة 
ت�شتغل فيه الختافات الدينية واملذهبية 
واحل�����ش��اري��ة ب�����ش��ك��ل لف����ت، م����ؤك���دا على 
علمية  كم�ؤ�ش�شات  اجل��ام��ع��ات  دور  اأهمية 
وث��ق��اف��ي��ة يف ال��ع��ن��اي��ة ب��ح���ار احل�����ش��ارات، 
ال��ن��دوات  م��ن خ��ال تبني عقد مثل ه��ذه 
وامل����ؤمت���رات، لإي��ج��اد ح���ار م�شرك يعزز 

ال��ت��ق��ارب ب��ن احل�����ش��ارات وال��دي��ان��ات، مع 
تعزيز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ات  اأن  اأه��م��ي��ة 
ه���ذا ال��ت��ق��ارب ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة احل������ار، من 
عرب  والطالبات  للطاب  يقدم  م��ا  خ��ال 
املقررات  اإلى  اإ�شافة  وامل���ؤمت��رات،  الندوات 
الدرا�شية، لفتا اإلى اأن هذه الباد املباركة 
اأول�����ت اه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ��ا مب���ج���الت احل�����ار، 
اأن  اإلى  اإ�شافة  امل�شلمن،  قبلة  اأنها  خا�شة 
ديننا الإ�شامي يحث على احرام الأديان 
على  م��ث��ال  اأف�شل  اأن  م�شيفا  ال�شماوية، 
ه�  ب���احل����ار  ال��ر���ش��ي��دة  حك�متنا  اه��ت��م��ام 
»مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي 
ل��ل��ح���ار ب��ن اأت��ب��اع ال��دي��ان وال��ث��ق��اف��ات يف 

العا�شمة النم�شاوية فيينا«.
اأعمال  لنجاح  جميعا  »نتطلع   وقال 
الت�فيق  تعالى  اهلل  ون�����ش��األ  ال��ن��دوة،  ه��ذه 
اخل��روج  ونتمنى  وامل�شاركات،  للم�شاركن 
اأهدافها  تخدم  بت��شيات  الندوة  هذه  من 

وحم������اوره������ا«. ووج������ه ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره 
يف  وامل�����ش��ارك��ن  وامل��ت��ح��دث��ات  للمتحدثن 
ج��ل�����ش��ات ال���ن���دوة، وال��ع��ام��ل��ن ع��ل��ى اإق��ام��ة 
الندوة من خمتلف اللجان املنظمة، وعلى 

راأ�شهم اللجنتان العلمية والتنظيمية.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����ش���ح رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
العلمية للندوة الأ�شتاذ الدكت�ر �شالح اأب� 
عراد يف كلمته، اأن تنظيم هذه الندوة اأتى 
بعد روؤية اجلامعة يف تاأكيد دورها كاإحدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل لتحقيق التناغم 
املن�ش�د والتفاعل الإيجابي مع جمتمعاتها، 
اعتمادا  وم�شكاتها،  وهم�مها  وق�شاياها 
على املنطلقات املعرفية واملنهجية العلمية 
اأ���ش��ل��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ح��ة التفكر  ال��ق��ائ��م��ة يف 
م�اجهة  على  والقدرة  الأ�شل�ب،  و�شامة 
الأه���داف  حتقيق  على  والعمل  امل�شكات، 
ون���ي���ل ال���غ���اي���ات، ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ع�����ش���ائ��ي��ة 
والرجت������ال والن���ف���ع���ال، و���ش��ك��ر اأب����� ع��راد 

افتتاح  حفل  رعايته  على  اجلامعة  مدير 
اأي�شا  امل�شاركن  ال�شي�ف  وكذلك  الندوة، 
جله�دهم  والن�شائي،  الرجايل  ال�شقن  يف 
تنتج منها  اأن  اآم��ا  الندوة،  اإقامة هذه  يف 
اجلامعات  م�شت�ى  على  امل��رج���ة  الفائدة 

ال�شع�دية.
اأثنى  امل�شاركن،  ع��ن  ونيابة  ب���دوره، 
عميد كلية الآداب بجامعة امللك في�شل يف 
ال�شهري  ظافر  الدكت�ر  الأ�شتاذ  الأح�شاء 
اإلى  التفتت  التي  خالد  امللك  جامعة  على 
م��ث��ل ه���ذا امل������ش���ع احل�����ش��ا���س ال����ذي يعّد 
م������ش���ع ال�����ش��اع��ة، اآم���ا ب���اأن ت��ك���ن لهذه 
اأبنائنا  على  تنعك�س  اإيجابية  نتائج  الندوة 
اإل��ى  م�شرا  والطالبات،  ال��ط��اب  وبناتنا 
دائما  ت�شعى  كافة  ال�شع�دية  اجلامعات  اأن 
اإلى اأن يك�ن حم�ر العملية التعليمية ه� 

الطالب والطالبة.
 وقال ال�شهري »نحن يف حاجة ما�شة 

يف جامعاتنا اإلى تعزيز مثل هذه الندوات، 
لأن اجلامعات ال�شع�دية عليها واجب كبر 
يف بيان احلقيقة النا�شعة لديننا احلنيف 
ال������ذي األ�������ش���ق ب����ه ك���ث���ر م����ن الت���ه���ام���ات 
والطعن يف مبادئ اأ�شا�شية �شامية نعتقدها 
اأه��م��ه��ا ح���ار  وج���اء بها كتابنا، ول��ع��ل م��ن 

احل�شارات«.
وكان حفل الفتتاح قد �شبقته اإقامة 
اأول�����ى ج��ل�����ش��ات ال���ن���دوة وال���ت���ي ق���دم فيها 
خم�شة باحثن اأوراقهم العلمية، حيث اأدار 
امل�شارك  الإ�شامي  التاريخ  اأ�شتاذ  اجلل�شة 
ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر ���ش��ع��د ب����ن ع��ث��م��ان، 
ون��اق�����ش��ت ال����رق���ة الأول�����ى م������ش���ع ح���ار 
احل�������ش���ارات وح������ار امل�����ش��ال��ح وال��ت��ك��ت��ات 
م��ت��داخ��ل��ة«،  مل�شطلحات  ف��ك��ري��ة  »م��ق��ارب��ة 
ق��دم��ه��ا وك��ي��ل ج��ام��ع��ة الإم�����ام حم��م��د بن 
حممد  الدكت�ر  الأ�شتاذ  الإ�شامية  �شع�د 
ال��رب��ي��ع، وت���ن���اول م���ن خ��ال��ه��ا جمم�عة 

م���ن امل�����ش��ط��ل��ح��ات امل�����ش��ط��رب��ة وامل��ف��اه��ي��م 
املتداخلة التي لبد من وقفة متاأنية معها 
ل��ت��ح��دي��ده��ا و���ش��ب��ط��ه��ا، وو����ش���ع ال��ق���اع��د 

ال�شليمة للتعامل معها ب�شكل عام.
ون��اق�����س ال��دك��ت���ر اإب��راه��ي��م الركي 
ح���ار  م������ش���ع  اجل��ل�����ش��ة  اأوراق  ث���اين  يف 
احل�����ش��ارات وامل�����ش��ادات ال��ف��ك��ري��ة، والتي 
�شخ�س فيها احلالة التي يبلغها الإن�شان 
املحاكمة  على  ق���ادرا  ي�شبح  ح��ن  املثقف 
والتدليل،  والتعليل  والتحليل  واحل��ك��م 
م�����ش��ت��ب��ع��دا ال��ت��ع��ري��ف ال���ق���دمي امل��ت��م��ح���ر 
ح������ل ح���ف���ظ امل���ع���ل����م���ات وا���ش��ت��دع��ائ��ه��ا 
وت��ن���ع��ه��ا، م������ش��ح��ا اأن����ه م���ن ه��ن��ا ي��اأت��ي 
ح�ار احل�شارات يف م�قع ت�ازين ي�شعى 
ل��ت��ايف ت��اأث��ر امل�����ش��ادات ال��ف��ك��ري��ة التي 
تن�شاأ يف املجتمع، لإعاقة التن�ع والتفاهم 
والتكامل، دون اأن يطلب منه اإلغاء ه�يته 

وفق ما ي�شمنه احل�ار.
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اأم������ا ال�����رق����ة ال���ث���ال���ث���ة ل��اأ���ش��ت��اذ 
ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي م��ن كلية 
ال�������ش���ري���ع���ة وال�����درا������ش�����ات الإ����ش���ام���ي���ة 
بجامعة اأم القرى فتحدثت عن م��ش�ع 
ال��ت��ع��اي�����س ال���دي���ن���ي والج���ت���م���اع���ي بن 

الإ���ش��ام،  تعاليم  ���ش���ء  احل�����ش��ارات يف 
التعاي�س  ون��اق�����س م��ن خ��ال��ه��ا م��ف��ه���م 
ال���دي���ن���ي واحل���������ش����اري ب����ن الأم�������م يف 

ع�شرنا احلا�شر.
وقدم الأ�شتاذ الدكت�ر ي��شف الثقفي 

م���ن ج��ام��ع��ة اأم ال���ق���رى ال����رق���ة ال��راب��ع��ة 
يف اجل��ل�����ش��ة، وج����اءت حت��ت ع��ن���ان اأهمية 
ال�طنية،  اله�ية  تعزيز  يف  ال��ت��اري��خ  علم 
�شناعة  يف  التاريخ  علم  اأهمية  فيها  اأك��د 
اأه��م  م��ن  اأن  اإل��ى  الأم���م، م�شرا  م�شتقبل 

وقتنا احلا�شر  ال�شع�ب يف  و�شائل تدمر 
عليها  والق�شاء  ال�طنية  اله�ية  �شلخ  ه� 

لأي �شعب من ال�شع�ب.
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل�����ش��ة الأول�������ى ب���رق��ة 
التاريخية  علمية قدمتها ع�ش�ة اجلمعية 
ال�����ش��ع���دي��ة الأ����ش���ت���اذة ف��اط��م��ة امل�����ش��ع��ب��ي، 
ب��ع��ن���ان »ال��ت��ع��اي�����س ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف بن 
اأتباع احل�شارات«، وناق�شت جتربة الإ�شام 
يف التعاي�س ال�شلمي وامتدادها من جميء 

الإ�شام حتى وقتنا احلا�شر.
الأول  الي�م  جل�شات  ثاين  تراأ�س  كما 
لل�ش�ؤون  خالد  امللك  جامعة  وكيل  �شعادة 
حممد  ال��دك��ت���ر  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا 4 باحثن  احل�����ش���ن، وال���ت���ي 
ب��������اأوراق ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث ق����دم اأ����ش���ت���اذ علم 
الج��ت��م��اع ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د الأ���ش��ت��اذ 
الأوراق  اأول����ى  ال��ع��ق��ي��ل  �شليمان  ال��دك��ت���ر 
الثقافات  ب��ن  ال�شلمي  التعاي�س  ب��ع��ن���ان 
املختلفة، واأ�شار فيها اإلى اأن الب�شر يعي�ش�ن 
يف ث���ق���اف���ات خم��ت��ل��ف��ة لخ����ت����اف امل���ك���ان 
ي�شبب  مم��ا  الجتماعي،  والإرث  وال��زم��ان 
الذي  الأ�شل  اأفكار خمتلفة عن  تبني  ُبعد 

قامت عليه احلياة الب�شرية.
ك��م��ا ق���دم���ت اأ����ش���ت���اذة ق�����ش��م ال��ت��اري��خ 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ال���دك���ت����رة م��رف��ت 
بعن�ان  باجلل�شة،  ال��ث��ان��ي��ة  ال���رق��ة  اأح��م��د 
احل�شارات،  امل�شلمن يف ح�ار  العلماء  دور 
الثقايف  التمازج  ع�امل  اإل��ى  فيها  واأ���ش��ارت 
واإ����ش���ه���ام���ات ال��ع��ل��م��اء يف ازده������ار احل��رك��ة 
امل�شلمن  العلماء  لبع�س  ومن��اذج  العلمية، 
ودوره������م يف ح�����ار احل�������ش���ارات يف ال��ع��ل���م 

الى  اإ�شافة  الإن�شانية،  والعل�م  التطبيقية 
اأوروب��ا،  امل�شلمن يف  العلماء  تاأثر  مظاهر 
الإ�شامية  الثقافة  بن  والتاأثر  والتاأثر 

والثقافات الأخرى.
الأ�شتاذ  فطرحها  الثالثة  ال�رقة  اأما 
ال����دك����ت�����ر ع�����ب�����داهلل ال������ربي������دي ب���ع���ن����ان 
احل�شاري  واحل����ار  ال�شع�دية  اجل��ام��ع��ات 
ال���اق��ع  ق���راءة يف  البيئي، وق��دم��ت  امل��ج��ال 

والتطلعات.
اأ�شتاذ  الثانية قدم  ويف نهاية اجلل�شة 
الفل�شفة يف الربية بجامعة الإمام حممد 
بن �شع�د الإ�شامية الدكت�ر عبدالرحمن 
احلفظي ورقة عن التعليم العايل بن ح�ار 
الثقافات و�شراعها عرب روؤية علمية ح�ل 
جامعاتنا  يف  احل�شارية  امل�ش�ؤولية  حتقيق 
م���ن خ���ال ال��ن�����س وال����ع���ي وامل��ق��ا���ش��د يف 

املناهج اجلامعية.
الأول  ال����ي�����م  ج���ل�������ش���ات  واخ���ت���ت���م���ت 
برئا�شة اأ�شتاذ العقيدة بجامعة امللك خالد 
ب�5  احلفظي  عبداللطيف  الدكت�ر  الأ�شتاذ 
العقيدة  ق�شم  اأ�شتاذ  بداأها  علمية،  ورق��ات 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  امل��ع��ا���ش��رة  وامل���ذاه���ب 
الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت����ر ���ش��ال��ح ن��ع��م��ان ب���رق��ة 
ومقارنة  العقيدة  ق�شم  م��ق��ررات  دور  ع��ن 
الأم��ر عبدالقادر للعل�م  الأدي��ان بجامعة 
الإ����ش���ام���ي���ة ب���اجل���زائ���ر يف ت��ع��زي��ز ح����ار 
احل�����ش��ارات، وال��ت��ي اأ���ش��ار م��ن خالها اإل��ى 
اأن ح�ار احل�شارات يعد معلما من معامل 
الأكرب  ال�شمان  اأي�شا  يعد  والذي  الإ�شام 
تن�شده  ال���ذي  العلمي  ال�����ش��ام  حتقيق  يف 

الدول وال�شع�ب.

والأدي���ان  العقيدة  اأ�شتاذ  ناق�س  فيما 
امل�شاعدة بق�شم العقيدة واملذاهب املعا�شرة 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ال���دك���ت����ر ع��ب��داهلل 
ب��اوادي، م��ش�ع دور متطلبات الأدي��ان يف 
خال  من  احل�شارات  ح���ار  ثقافة  تعزيز 
الروؤية وامل�شار، وناق�س فيها واقع متطلبات 
الأديان، وثقافة ح�ار احل�شارات، والروؤية 
املنهجية لتعزيز ثقافة احل���ار يف الأدي��ان، 
ثقافة  لتعزيز  العلمي  امل�����ش��ار  ال��ى  اإ���ش��اف��ة 

احل�ار بها.
كما قدم اأ�شتاذ ق�شم العقيدة واملذاهب 
امل���ع���ا����ش���رة ب��اجل��ام��ع��ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت���ر 
م�شع�د حايفي بحثا علميا بعن�ان تدري�س 
»امل���ل���ل وال���ن���ح���ل«، ودوره يف  ع��ل��م الأدي������ان 
دور  فيه  وناق�س  احل�����ش��ارات،  ح���ار  تفعيل 
الدين يف بناء احل�شارات، ودور الأدي��ان يف 
�شدام احل�شارات ودورها يف احل�ار، اإ�شافة 
الى تدري�س علم الأدي��ان وتفعيله يف ح�ار 

احل�شارات باجلامعات.
ك��ذل��ك ���ش��ارك اأ���ش��ت��اذ امل��ن��اه��ج وط��رق 
ال��ت��دري�����س امل�����ش��اع��د ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مقررات  دور  اإل��ى  فيها  اأ�شار  ب�رقة  ال�شيد 
واإب��راز  احل�شارات  ح���ار  تعزيز  يف  التاريخ 
مفه�م  روؤي��ة  م��شحا  الإ�شامية،  اله�ية 
التاأ�شيلية وجدلية العاقة بن  احل�شارة 
التاريخ  مقررات  ودور  واحل�شارة،  التاريخ 
اله�ية  واإب���راز  احل�شارات  ح���ار  تعزيز  يف 

الإ�شامية.
ي��ذك��ر اأن اجل��ل�����ش��ة اخ��ت��ت��م��ت ب���رق��ة 
علمية بعن�ان ح�ار احل�شارات يف فكر ابن 

خلدون، قدمها الدكت�ر خلف القرين.

إعالن
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سلطان عوض

����ش���ه���د ج����ل���������ش����ات امل��������ؤمت�������ر ال�������دويل 
ال��شائل  والإره�����اب:  الإع����ام  ال��ث��اين 
ت�شت�شيفه  ال����ذي  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
جامعة امللك خالد، خال الفرة 9-7 
العديد من  ال�شهر اجل��اري، طرح  من 
التي  الأول����ى  منها  البحثية،  الأوراق 
مل�اجهة  العامة  الأط��ر  بعن�ان:  ج��اءت 
ال��ت��ط��رف والإره�����اب، وق��دم��ه��ا الأم��ن 
العام ملركز امللك عبداهلل العاملي للح�ار 
الأم��ن  والثقافات،  الأدي���ان  اأت��ب��اع  بن 
للح�ار  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مل��رك��ز  ال��ع��ام 
ال�طني، �شاحب املعايل الأ�شتاذ في�شل 

بن عبدالرحمن بن معمر.
اأه����م  اإن م����ن  اب�����ن م��ع��م��ر  وق������ال 
���ش��م��ات ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف، وم���ا يرتب 
ع��ل��ي��ه م����ن مم���ار����ش���ات اإره����اب����ي����ة، ه��� 
ا�شتغال  اإل���ى  ورم�����زه  منظريه  ميل 
م��شعها  غ��ر  يف  الدينية  الن�ش��س 
لن�شر اأطروحاتهم املتطرفة، وذلك من 
خال تب�شيط ق�شايا دينية، و�شيا�شية 

بالغة التعقيد.
واأ�������ش������اف اأن�������ه م����ن خ������ال ه���ذا 
املتطرف  الفكر  دع��اة  متكن  التب�شيط 
م��ن بن  الأت��ب��اع، خ�ش��شا  م��ن ح�شد 
من  حظا  الأق��ل  الجتماعية  ال�شرائح 
التعليم والثقافة. وباملقابل، فاإن مبداأ 
بتعقيد  احل���ار يرتكز على الع��راف 
وت���ع���دد اأب����ع����اد امل�����ش��اك��ل الج��ت��م��اع��ي��ة 
مبداأ  تكري�س  اإلى  وي�شعى  وال�شيا�شية، 
العتدال من خال فتح املجال لتاقح 

الأفكار والآراء.
تهدف  العلمية  ورقته  اأن  واأو�شح 
اإل���ى ا���ش��ت��ع��را���س دور م��ب��داأ احل�����ار يف 
م���اج��ه��ة الإره������اب، وذل���ك م��ن خ��ال 
ك�����ش��ف��ه ل���زي���ف امل��ن��ط��ل��ق��ات ال��ف��ك��ري��ة 
تناق�س  ح��ي��ث  الإره��اب��ي��ة.  للجماعات 
امل�����ش��ل��م��ات ال���ت���ي ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا م��ب��داأ 
احل���������ار، وذل������ك م���ق���ارن���ة مب�����ش��ل��م��ات 
اخلطاب الفكري للجماعات الإرهابية، 
م�شرا اإلى اأن اجلزء الثاين من ال�رقة 
يتناول دور احل�ار، �ش�اء على امل�شت�ى 
دع���ات  ال���دويل، يف م�اجهة  اأو  املحلي 
الغل� والعنف، وذلك بناء على التجارب 
الفعلية ملركز امللك عبدالعزيز للح�ار 
العاملي  عبداهلل  امللك  ومركز  ال�طني، 

للح�ار بن اأتباع الأديان والثقافات.
وت���ن���ت���ه���ي ال������رق�����ة مب���اح���ظ���ات 
احل���ار يف م�اجهة  دور  ح���ل  ختامية 
و�شائل  يف  والإره����اب  التطرف  دع����ات 

الإعام التقليدي واجلديد.
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������دم الأك������ادمي������ي 
حمزة  ال��دك��ت���ر  الإع��ام��ي  وامل�شت�شار 
بن اأحمد بيت امل��ال، ورقة عمل حملت 
اململكة  »اإط��ار مفاهيمي جله�د  عن�ان 
والإره���اب:  التطرف  فكر  م�اجهة  يف 

حالة اجله�د الفكرية والإعامية«.
امل��م��ل��ك��ة  ج����ه�����د  اأن  ف���ي���ه���ا  وب�����ن 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع����دي���ة مل����اج���ه���ة ف��ك��ر 
انطلقت  ال�ا�شعة  والإره���اب  التطرف 
عقب اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب 
و�شع  ع��امل��ي  ح��دث  اأب���رز  ك�نها   ،2001

اململكة يف ب�ؤرة الأحداث العاملية.
واأكد اأنه كان وا�شحا منذ البداية 

امل��ع��اجل��ات  اأن الأم����ر ج���ُد خ��ط��ر، واأن 
اأول  متعددة:  م�شارات  تاأخذ  اأن  يجب 
منها  التحرك  ث��م  الأ���ش��ب��اب،  لتحديد 
ل��ربام��ج امل��ع��اجل��ة، وث��ان��ي��ا اإع�����ادة بناء 
م��ا دم��رت��ه ت��ل��ك الأح�����داث م��ن ���ش���رة 

و�شمعة اململكة عامليا.
ال��درا���ش��ة �شعت  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 
اإل�����ى ت���ق���دمي م��ل��خ�����س و���ش��ف��ي حل��ال��ة 
امل���ع���اجل���ات ال��ف��ك��ري��ة والإع���ام���ي���ة يف 
اإط�����ار مفاهيمي  خ����ال  م���ن  امل��م��ل��ك��ة، 
فكر  ملعاجلة  ال��ع��ام  امل�شهد  ي��شح  ع��ام 

التطرف والإرهاب.
جمم�عة  الإط����ار  ه��ذا  ويت�شمن 
امل�����ت�����ع�����ددة:  امل�������ج�������الت  يف  اجل������ه�������د 
والتنفيذية،  والق�شائية،  الت�شريعية، 
للجه�د  اإ���ش��اف��ة  والأم���ن���ي���ة،  وامل��ال��ي��ة 
ال��ف��ك��ري��ة والإع��ام��ي��ة »م������ش���ع ه��ذه 

ال�رقة«.
وك���خ���ط����ة م��ه��م��ة ل��ب��ن��اء الإط�����ار 
تقدمي  يتطلب  الأم���ر  ف���اإن  املفاهيمي 
ت������ش��ي��ح مل��ك���ن��ات الإط������ار امل��ف��اه��ي��م��ي 
وع����ن����ا�����ش����ره ث�����م �����ش����رح ل����ك����ل م���ك����ن 

وا�شراتيجيات املعاجلة.
اجل���ه����د  اأن  ال�����رق����ة  واأظ�����ه�����رت 
متعددة، لكن تنق�شها متابعة الإجناز، 
احل��ال��ة،  لتقييم  العلمية  وال��درا���ش��ات 
الفكرية،  العلمية  اجل��ه���د  وب��الأخ�����س 

والإعامية.
كما تاحظ ق�شر غالبية املعاجلة 
ال���ف���ك���ري���ة ع���ل���ى اجل����ه�����د ال�����ش��رع��ي��ة، 
املعاجلة،  اأوج��ه  اأو �شعف بقية  واإهمال 
التطبيقية  الدرا�شات  قلة  اإل��ى  اإ�شافة 
و�شعفها وتدين ج�دتها، واأن غالبيتها 
ر�شائل  اأو  علمية  م���ؤمت��رات  ُق��دم��ت يف 

اأكادميية.
الإعامية  باجله�د  يتعلق  وفيما 
اأنها يف الغالب خربية مرتبطة  اأو�شح 
بتغطية الأحداث،  واجنرفت بل كانت 
الفكري  �شببا يف ت��شيع �شقة اخلاف 
التطرف  فكر  جماعات  ح�ل  الداخلي 
والإرهاب، عدا بع�س اجله�د يف الإذاعة 
والتلفزي�ن كتخ�شي�س برامج خا�شة، 
مثل برنامج »هم�منا«، وه� الربنامج 
ال�حيد الذي قدم العديد من مداخل 
امل���ع���اجل���ات ال��ف��ك��ري��ة وب���الأخ�������س اأن���ه 
الذين  ال�شباب  بع�س  ي�شت�شيف  ك��ان 
ك��ان���ا م��ت���رط��ن يف اأع���م���ال اإره��اب��ي��ة. 
امل�شل�شات  اأي�شا بع�س  كما كان هناك 
من  حلقة  بتخ�شي�س  �ش�اء  الدرامية، 
�شمن  حلقة  اأو  الإره���اب  ع��ن  حلقاتها 

م�شل�شل درامي.
اأن�������ه يف ج����ان����ب و����ش���ائ���ل  واأب����������ان 
ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ل����ح���ظ ع��دم 
وج�د ح�شابات متخ�ش�شة، عدا حملة 
�شكينة يف اململكة، والتي تدار من قبل 
اأ�شاليب  تف�ق  وباأ�شاليب  متخ�ش�شن 
حل��م��اي��ة  اأول  امل��ت��ط��رف��ة،  اجل���م���اع���ات 
ال�شباب من ال�ق�ع يف براثن التطرف 
ت��روج  م��ا  زي��ف  لك�شف  وثانيا  الفكري، 
غ��رار مركز  )على  التنظيمات  له هذه 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ���ش���اب يف الإم�����ارات 

ملحاربة تنظيم داع�س يف ت�ير(.
الدكت�ر  الأ���ش��ت��اذ  ق��دم  ذل���ك،  بعد 
خم��ت��ار حم��م��د م��ن ج��ام��ع��ة تكن�جلي 
م��������ارا م�����ن م����ال����ي����زي����ا، ورق��������ة ع���م���ل، 

دور الحوار في مواجهة دعوات التطرف
ضمن جلسات مؤتمر اإلعالم واإلرهاب
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حملت ع��ن���ان »م���اج��ه��ة الإره����اب من 
خ���ال ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة، واحل�����ش��اري��ة 
وال��ق��ان���ن��ي��ة والأخ��اق��ي��ة«، ع���ّدد فيها 
اأجنداتهم  لتحقيق  املتطرفن  و�شائل 
والأيدي�ل�جية.  والدينية  ال�شيا�شية 
ي��ق�����س م�����ش��اج��ع��ن��ا من  اأن م���ا  واأك������د 
الإره�������اب ه���� ال��ف��ئ��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة من 
امل��دن��ي��ن مم��ن ي��ع��دون اأه���داف���ا �شهلة 

لاإرهابن.
ك��م��ا ب��ن اأن الإره���اب���ي���ن ي��ع��دون 
اأن��ف�����ش��ه��م ف�����ق ط��ائ��ل��ة ال���ق���ان����ن فا 
يعمل�ن حتت اإطار اأخاقي ول قان�ين 
م��ث��ل اجل��ي�����س ال��ن��ظ��ام��ي، ل���ذا يتجاوز 
ح��ج��م ال��ف��ظ��ائ��ع ال��ت��ي ي��رت��ك��ب���ن��ه��ا ما 

يرتكبه املجرم�ن العادي�ن.
ي�شتخدم�ن  ه�����ؤلء  اأن   واأو�شح 
اجل��ه��اء لق��راف  ل�ش�ق  اأداة  ال��دي��ن 
اأف���ظ���ع اجل���رائ���م ب��ا���ش��م ال���دي���ن؛ فهم 

أكثر من 100 مشارك 
بمؤتمر اإلعالم واإلرهاب 

و���ش��ل اإج��م��ايل ع���دد امل�����ش��ارك��ن يف م����ؤمت���ر »الإع���ام والإره������اب ال��شائل 
وال�شراتيجيات« الذي تنظمه جامعة امللك خالد، الذي بداأ فعالياته اأم�س 
)الثاثاء(، وي�شتمر ملدة ثاثة اأيام، بح�ش�ر عدد كبر من طاب وطالبات 
داخل  من  �شخ�شية   100 اإلى  بالإ�شافة  واملهتمن،  والإعامين  اجلامعة، 

اململكة وخارجها.
وي�شارك يف امل�ؤمتر باحث�ن وباحثات من اململكة وخمتلف دول العامل، 
منهم اأكر من 20 باحثة من داخل اململكة وخارجها يف ق�شايا الإرهاب على 
م�شرح الأحداث املحلية والإقليمية والدولية، ويقدم�ن اأوراق عمل وبح�ث 
ميثله  مكافحته، ملا  و�شبل  الفكري  والإرهاب والتطرف  ب��الإع��ام  تتعلق 
العنف والإرهاب يف الآونة الأخرة باملنطقة والعامل من م�شكلة اجتماعية 

لها اأخطارها القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والرب�ية،
وكانت اللجنة العلمية للم�ؤمتر الدويل الثاين قد اأنهت كافة اأعمالها، 
وال�شر  امللخ�شات  كافة  على  يحت�ي  ال��ذي  امل�ؤمتر  كتاب  اعتماد  فيها  مبا 
الذاتية للم�شاركن، وكذلك اعتماد برنامج اجلل�شات، حيث ي�شتمل امل�ؤمتر 
على 19 جل�شة متزامنة خال فعاليات امل�ؤمتر ، كما قامت باختيار روؤ�شاء 

اجلل�شات امل�شاركن يف فعاليات امل�ؤمتر.

ي�شمم�ن برامج ل�شتقطاب املجرمن، 
وهنا تربز احلاجة ل�ج�د اأداة اأو برامج 
تبزها للتغلب على تلك الربامج، وهذا 
دور ال��ق��ان���ن ال����ذي ث��ب��ت ع��امل��ي��ا ب��اأن��ه 
اإذا  و�شيلة فعالة للتغلب على الإره��اب 

ما مت ربطه بالأخاق.
واأ����ش���ار ال��ب��اح��ث اإل����ى اأن ال��ت��اري��خ 
يف اأ���ش��د ح��روب��ه ���ش��راوة �شهد م��راع��اة 
امل��ت��ن��اح��ري��ن ل����اأخ����اق ب���ال���رغ���م من 
اخ���ت���اف���ه���م؛ ف���احل�������ش���ارة ق����د ت��ن��ق��اد 
اإذا مل  امل��ت��ط��رف��ة،  ل��اأف��ك��ار  ب�����ش��ه���ل��ة 
ي���ؤدي لزده��ار  فيها، مما  التحكم  يتم 

الأفكار املتطرفة.
احل����ل  اأن  ب�����ن  احل�����ل������ل  وع�������ن 
الأف�شل اأن تت�شافر جه�د كل عنا�شر 
والأخاق  والقان�ن  واحل�شارة  الدين 
مل��ح��ارب��ة الإره�������اب، ف������ش��ائ��ل الإع����ام 
امل��ط��ل��ب،  ه���ذا  لتحقيق  رئ��ي�����س  م��ك���ن 

ك��شيلة  ي�شخر  اأن  الإع��ام ميكن  لأن 
ل�شالح اأو �شد تلك اجله�د التي ت�شب 

يف حماربة الإرهاب، م�ؤكدا اأنه
و����ش���ائ���ل  ا����ش���ت���خ���دام  اأ������ش�����يء  اإذا 
الإع������ام، ف��اإن��ه��ا ���ش��ت���ج��د م���زي���دا من 
ب�ش�رة  ا�شتخدمت  اإذا  اأما  الإرهابين، 

فعالة ف�شتقلل من عددهم.
ال���ث���ان���ي���ة،  اجل���ل�������ش���ة  خ����ت����ام  ويف 
�شلطاين من  اآم��ن��ة  ال��دك��ت���رة  ق��دم��ت 
جامعة احل��اج خل�شر، ورق��ة عمل عن 
دورال���ت���داب���ر والإج���������راءات الإداري������ة 
جتربة  درا���ش��ة  الإره�����اب..  مكافحة  يف 
اجلزائر وال�شع�دية، بينت من خالها 
ال��ع��رب��ي��ة، مبا  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اأغ���ل���ب  اأن 
وال�شع�دي،  اجل��زائ��ري  الت�شريع  فيها 
حت����دث����ت ع�����ن اأه����م����ي����ةال�����ق����اي����ة م��ن 
دائمة  كعمليات  املجتمعات  الإره��اب يف 
ال��ن�����ش��اط��ات  ل��ت��ط���ي��ر  اأول�����ي����ة  وذات 

املجتمعيةوترقيتها.
كما اعتربتها التزاما اإجباريا لبد 
جمم�عة  و���ش��ع  خ���ال  م��ن  ينفذ  اأن 
م��ن ال��ربام��ج وال��ت��داب��روال��رت��ي��ب��ات، 
ح���ي���ث ت����ت�����له ال����دول����ة واجل���م���اع���ات 
املحلية وامل�ؤ�ش�شات والهيئات العم�مية 
واخل����ا�����ش����ةوالحت����ادات وال���راب���ط���ات 
وال�������ن��������ادي واجل����م����ع����ي����ات وو����ش���ائ���ل 

الإعام.
اجل��زائ��ري  امل�شرع  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ع��ل��ى  م���ن���ه  وح���ر����ش���ا  ال�������ش���ع����دي  اأو 
اأف�����رد جمم�عة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ���ش��ام��ة 
م��ن��ال��ن�����ش������س م���ن ق���ان����ن م��ك��اف��ح��ة 
الإره������اب، ي��ح��دد ف��ي��ه��ا ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال 
التدابر العملية التي ميكنالقيام بها 
حلماية التظاهرة املجتمعية، وهي يف 

مرحلتها الأخرة وامل�ؤثرة.

وم�����ن م���ظ���اه���ر ح����ر�����س امل�������ش���رع 
اأن���ه ح���دد بع�س �ش�ر  امل��ج��ال  يف ه���ذا 
التدابر حتديدا دقيقا، ثم قررعقاب 
كافة  على  الأمني  ال�شاأن  يف  الفاعلن 
التي يفر�س  الإخالت باللتزامات 
القيام بهابق�شد توفري �شروط ح�شن 
وت��اأم��ي��ن��ه��ا،  ال��ت��ظ��اه��رات  ه���ذه  تنظيم 
امل�شا�س بها، م�شتهدفا بذلكعدم  وعدم 
اأو  امل�����ش���ؤول��ي��ة  م���ن  اأي ج��ه��ة  اإف������ات 
ب��ق�����ش��د تعكر  ف��ع��ل  اأي  ع���ن  ال��ع��ق��اب 

املجتمعات وتغيرها.
وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت ت���ل���ك ال���ت���داب���ر 
العملية: وهي تعزيز اإجراءات وتدابر 
حرمان الإرهابين من اإمكانيةال�شفر، 
وت���ع���زي���ز وت����ح���ي���د ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات 
اإج����راءات  وت��ع��زي��ز  بال�شفر،  اخل��ا���ش��ة 
وت���داب���ر م��ن��ع الإره��اب��ي��ي��ن��م��ن جتنيد 
الآخ���ري���ن، وال��ت���ا���ش��ل يف الإن���رن���ت، 
اإج��راءات وتدابر  اإليها تعزيز  ي�شاف 

منع مت�يالإرهاب.
اأن ب��ع�����س ال����دول  اإل����ى  واأ�����ش����ارت 
وت�ن�س  اجل��زائ��ر  فيها  ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا 
وال�����ش��ع���دي��ة والإم��������ارات، ت�����ش��ع��ىاإل��ى 
بالتقاط  ي���اأذن  ق��ان��ون  م�شروع  اإع���داد 
ال�شرطة  قبل  من  والأ���ش���ات  ال�ش�ر 
الفردية  جمهزةبالكامرات  وال��درك، 
ال�������ش����ر  ه������ذه  يف  م����داخ����ات����ه����م  يف 
والأ������ش������ات ل ت���ك����ن دائ����م����ة، ول��ك��ن 
متى  ال�كاء،  قبل  من  ميكنت�شغيلها 
وقع حادث اأو من املحتمل اأن يحدث، 
يف اأي من الأماكن العامة اأواخلا�شة، 
والغر�س م��ن ه��ذه الأج��ه��زة ه��� منع 
جمع  ي�شهل  مما  الإرهابية،  العمليات 
الأدل��������ة ال���ت���ي مي��ك��ن��ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 

الإجراءات اجلنائية.
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فيصل بن معمر: المؤتمر خطوة
لوضع لبنة إعالمية لمحاربة اإلرهاب

مشهور العمري 

اأكد اأمن مركز احل�ار ال�طني الأ�شتاذ في�شل بن معمر اأن م�ؤمتر الإعام والإرهاب 
الت���ي تقيم���ه اجلامعة خط�ة مهمة ل��شع ا�شا�شيات ملحارب���ة داء الإرهاب. واأو�شح اأن 

يف ح�ار مع »اآفاق« ل ح�ار بدون اإعام ول اإعام بدون ح�ار.

ماهي جهود مركز احلوار الوطني يف حماربة الإرهاب؟
جه����د املرك���ز مكملة جله����د الدولة يف حماربة ه���ذه الفئة، ونحن نعم���ل بيد واحدة 
ملحاربته���ا، وا�شتئ�شاله���ا ، وكما ذكرت م�شاركتنا يف هذا امل�ؤمت���ر التي تقيمه اجلامعة 
خط�ة مهمة و�شرورية ل��شع ا�شا�شيات نعمل عليها ملحاربة هذا الداء. حيث ل ح�ار 
بدون اإعام ول اإعام بدون ح�ار " ودور احل�ار ه� ك�شف ت�شليل املتطرفن وبع�ن 
اهلل نحقق ما نريد ، لذلك نركز على اأن يتم احل�ار ونعزز قيم الت��شط والعتدال.

هل غابت ثقافة الت�سامح يف املجتمع؟
احلقيق���ة اأن ه���ذه الثقاف���ة �شري���ك يف بنائه وتعزيزه���ا املجتمع، ونح���ن حري�ش�ن اأن 
ن�شي���ع ه���ذه الثقاف���ة، ونع���زز ح�ش�ره���ا مل���ا له���ا م���ن اأهمية ق�ش����ى ، وتبن���ي جمتمع 
يع���رف باخلط���اأ ويحاول ا�شاحه ، والتفاهم على اأنن���ا ب�شر ن�شيب ونخطئ، لذلك 

هي غائبة ويجب اأن نعيدها.

ما هي جهودكم مع اجلامعات يف تعزيز احلوار ؟
احلقيق���ة جه����د جامعة امللك خالد امن����ذج يحتذى به على اأر����س ال�اقع يف م�شروع 
تبي���ان لل�قاي���ة م���ن التطرف، وا�شك���ر اجلامع���ة ومن�ش�بيها على ما يق�م����ن به من 
جه����د يف ا�ش���اح الفكر ال�شبابي، وتنميت���ه وتط�يره، وكما ذكرت ف���اإن املركز يرحب 

بالتعاون مع كل اجلهات لتحقيق الآمال وتنميتها.
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مدير عام شرطة منطقة عسير اللواء
صالح بن سليمان القرزعي وقائد الدوريات األمنية 
العقيد علي الواقدي والقيادات األمنية بالمنطقة
يتفقدون المعرض المصاحب
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سارة القحطاني 
 

#امل�متر_الدويل_ و���ش��م��ا  ح��ق��ق 
ل������اع������ام_ والره������������اب وه���ا����ش���ت���اغ 
»ت��رن��د«  ال���  #جامعة_امللك_خالد 
امل�ؤمتر بتغريدات  اأي��ام  اأول  ال��دويل يف 
ال�  جت��اوزت 1031 وم�شاهدات جت��اوزت 

2٦ ملي�ن.
 وتفاعل عدد من م�شاهر الإعام 
الإل�����ك�����روين وامل�����ؤث����ري����ن يف م����اق���ع 
ال��ت���ا���ش��ل م��ع احل���دث، اأم��ث��ال الأم��ر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن م�����ش��اع��د و ال�����ش��ي��خ 
ال��دك��ت���ر ع��ائ�����س ال���ق���رين وال��دك��ت���ر 
القا�شي،  حمد  والدكت�ر  املالكي،  علي 
وال���دك���ت����ر ف��ي�����ش��ل ال����ك����اف، وال��ف��ن��ان 
مانع  بن  �شعيد  وال�شاعر  املالكي،  فايز 
اآل  ال��غ��ي��دان،  وبندر  �شاح  واملذيعن 
العتيبي، ومعد  م�شاعد، وعبداللطيف 
اأحمد  برنامج يعطيك خرها ال�شتاذ 
دع��م��ا���س،  وع���دد م��ن امل��ه��ت��م��ن اأم��ث��ال 
ع���ب���داهلل ال�����ش��ب��ع، ون�������اف ال���غ���ام���دي، 
وخ����ال����د ال�����ف�����راج، وع����م����ار ال�����ش��ه��ري، 
وح���������ش����اب م����رك����ز احل���������ار ال����ط���ن���ي، 
وح�������ش���اب م����ج���ز الأخ�����ب�����ار، وح�����ش��اب 
كثر  اإل��ى  بال�شافة  ال�شع�دية،  اأخبار 
وع��دد كبر من طالبات  املبتعثن  من 

وطاب اجلامعة.
ويف تعليق على احلدث قال ال�شيخ 
اأو  اأو جهد  لقاء  بكل  »ن��رح��ب  ال��ق��رين 
م���ؤمت��ر ي��دع��م الع���ت���دال وال������ش��ط��ي��ة 
والتحلل  ال��دي��ن  ال��ت��ط��رف يف  وي��ن��ه��ي 

منه«.
اأهمية  اأن  اأكد دعما�س  من جهته، 
ه��ذا امل���ؤمت��ر تكمن فيما ل��اإع��ام من 
ت���ج��ه��ات  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ر  دور م��ه��م يف 

املجتمع واحلد من خماطر الإرهاب.
القا�شي  ذاته، وجه  ال�شياق  ويف 
لهذا  تنظيمها  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ام��ع��ة  حت��ي��ة 
اأن���ه ر���ش��ال��ة اإعامية  امل���ؤمت��ر، م���ؤك��دا 
على  الإره�����اب  خم��اط��ر  لك�شف  مهمة 

الأمن وال�شتقرار. 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل، اأظ���ه���رت 
اإح�������ش���ائ���ي���ات مل����ؤ����ش�������ش���ة »روؤي���������ة غ��ي��د 
امل�����ش��اه��دات  اأن   ال���رق���م���ي«،  ل��ل��ت�����ش���ي��ق 
الها�شتاغ  يف  املن�ش�رة  التدوينات  على 
جتاوزت ال�  2٦.14.711 ملي�ن مرة من 
���ش��ادرة   1031 بلغت  ت��غ��ري��دات  جممل 

من  514 ح�شابا بت�ير. 
امل��م��ل��ك��ة  اأن  امل���ؤ���ش�����ش��ة  واأ����ش���اف���ت 
ال���ه���ا����ش���ت���اغ  يف  امل�����������ش�����ارك�����ة  ح����ق����ق����ت 
ب�ن�شبة 7٦% وامريكا 18% والرنويج %4 
وفرن�شا 1% وكندا 1% كما بلغ اإجمايل 

امل�شاركات الن�شائية يف الها�شتاق %75.

26 مليون مشاهدة لهاشتاغ المؤتمر
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اإلسم

د. محمد بن علي الحسون

أ. د. يحيى بن عبد اهلل الشريف
أ. د. علي بن شويل القرني
د. علي بن عبداهلل آل زهير

د. حليمة بنت إبراهيم السعيدي
د. محمد بن يحيى صفحي

أ. محمد بن فرحان آل عبود
أ. منصور بن سعيد سرحان
أ. حسن بن أحمد العواجي

•

•
•
•
•
•
•
•
•

الجهة

وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية

عميد كلية العلوم اإلنسانية
المستشار رئيس قسم اإلعالم واالتصال 

قسم اإلعالم واالتصال
عميدة كلية العلوم للبنات بأبها

المشرف على مكتب الندوات العلمية
مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية

مدير اإلدارة العامة للعالقات الجامعية
المدير اإلداري، صحيفة »آفاق«

الصفة

رئيس اللجنة التنظيمية

نائب رئيس اللجنة التنظيمية
رئيس اللجنة العلمية

اللجنة اإلعالمية
اللجنة النسائية

مقرر اللجنة
عضو اللجنة

لجنة العالقات العامة
لجنة المعرض المصاحب

اللجنة التنظيمية

المشرف العام

معالي األستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل السلمي
مدير جامعة الملك خالد

•

اإلسم

أ. د. علي بن شويل القرني
أ. د. عمر إبراهيم أبو سعده

د. حمزة بيت المال
د. عبداهلل بن ناصر الحمود
د. علي عبداهلل القحطاني

د. السيد محمد عزت
أ. أحمد علي العياف

أ. يحيى عبد اهلل القبعة
أ. سحمي محمد الغامدي

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الجهة

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد

جامعة الملك سعود
جامعة اإلمام محمد بن سعود ااإلسالمية

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد

الصفة

رئيس اللجنة
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

سكرتيرا
سكرتيرا
سكرتيرا

اللجنة العلمية

اإلسم

د. علي بن عبداهلل آل زهير
أ. يزيد عبد الكريم الجاسر

أ. سلطان عوض عسيري
أ. يحيى عبداهلل التيهاني

أ. محمد شامي
أ. سعيد العمري

أ. ساره القحطاني

•
•
•
•
•
•
•

الجهة

قسم االعالم واالتصال
قسم اإلعالم واالتصال

المدير اإلداري، المركز اإلعالمي
نائب رئيس تحرير »آفاق« التنفيذي

محرر، المركز اإلعالمي
محرر، المركز اإلعالمي

مسؤولة المركز اإلعالمي لكليات البنات

الصفة

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مقررا
عضوا

اللجنة اإلعالمية

لجان
المؤتمر
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اإلسم

د. حليمة إبراهيم السعيدي
أ. نورة عبد القادر علي عامر

أ. حليمة ناصر محمد مجثل
أ. هدى عبد اهلل ناصر القحطاني

أ. عبير محمد علي العثرباني
أ. نوره مشبب رمان العسيري

•
•
•
•
•
•

الصفة

رئيس اللجنة
مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة النسائية

الجهة

عميدة كلية العلوم للبنات بأبها
منسقة قسم اإلعالم واالتصال

إدارية، كلية العلوم للبنات بأبها
إدارية، كلية العلوم للبنات بأبها
إدارية، كلية العلوم للبنات بأبها
إدارية، كلية العلوم للبنات بأبها

اإلسم

أ. محمد إبراهيم العسيري
أ. يحيى عبد اهلل القبعة

أ. عبد العزيز علي آل هيازع

أ. إبراهيم طه العسيري
أ. نايف محمد القحطاني

أ. خالد محمد العمري
أ. منى علي آل هيازع

•
•
•

•
•
•
•

لجنة الخدمات المساندة

الجهة

نائب رئيس التحرير، صحيفة »آفاق«
محرر، صحيفة »آفاق«

مركز األمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث 
والدراسات البيئة والسياحية 

محرر، المركز اإلعالمي
سكرتير رئيس التحرير، صحيفة »آفاق«

محرر، صحيفة »آفاق«
محررة، القسم النسائي

الصفة

رئيس اللجنة
مقررا
عضوا

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اإلسم

أ. حسن بن أحمد العواجي
أ. أسعد سعيد أبو قاعود

أ. عادل علي العقيد
أ. عبد العزيز محمد رديف
أ. سعيد بن خلوفة عسيري

•
•
•
•
•

الصفة

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة

عضوا
عضوا
عضوا

لجنة المعرض المصاحب

الجهة

المدير اإلداري، صحيفة »آفاق«
نائب رئيس تحرير »آفاق«، المدير الفني

مساعد المخرج، صحيفة »آفاق«
محرر، المركز اإلعالمي

مصور، المركز اإلعالمي

اإلسم

أ. د. علي بن شويل القرني
أ. محمد ابراهيم العسيري

أ. يحي بن عبداهلل التيهاني
أ. أسعد أبو قاعود

أ. حسن أحمد العواجي
أ. ريم العسيري

أ. علي آل سعيد
أ. سلطان عوض العسيري

أ. عبد العزيز رديف
أ. سعيد العمري

أ. مشهور العمري
أ. سارة القحطاني
أ. أمل أبو مديني

أ. بتول عازب
أ. مالك مضواح
أ. ليال الشهري
أ. محمد فائع
أ. زكريا حسين
أ. عادل العقيد

أ. عبد الوهاب األلمعي
أ. سعيد خلوفة
أ. خالد البارقي

•
•
•
•
•
•
 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لجنة صحيفة آفاق

اإلسم

أ. منصور سعيد بن سرحان
أ. علي حسين آل محيا
أ. علي حسن الشهري

أ. ظافر أحمد آل سحيم
أ. محمد عبداهلل ال عبيد
أ. عبداهلل حسين االجهر
أ. علي جابر الشهراني

أ. يحيى محمد الشهراني
أ. ناصر زاهر االلمعي
أ. علي أحمد الملحم

أ. سلطان حسين عسيري
أ. صالح علي االسمري

أ. محمد سعيد القحطاني
أ. سليمان عايض االحمري

أ. علي حسين القدسي
أ. إبراهيم محمد الملحم

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لجنة العالقات العامة

اإلسم

أ. سلطان عوض عسيري 
أ. سعيد حامد العمري 

أ. عبدالعزيز محمد رديف 
أ. عبدالوهاب فايع األلمعي 

أ. محمد أحمد أحمساني
أ. إبراهيم طه عسيري

أ. عبداهلل زارب القحطاني 

•
•
•
•
•
•
•

لجنة المركز اإلعالمي
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الطالب والطالبات المتعاونون والمتعاونات
مع لجان المؤتمر.. مساهمات ناصعة تفتخر الجامعة بها

المشاركون
بأبحاث وأوراق عمل

• م�شه�ر العمري 

لجنة طالب العالقات العامة 
• نا�شر �شعيد نا�شر القحطاين 

• علي عبداهلل �شعيد املزراقي 
• م�شعل يحيى �شعيد اآل حم�د 

• ال�ليد حممد الراقدي 
• عاي�س حممد يحيى الهاجري 

• اأحمد عبداخلالق اأحمد 
ع�شري 

• وائل علي م�شبب حريد 

لجنة الرعايات والتنسيق
مع وسائل اإلعالم

• وائل  عبداهلل عامر:
ت�ير، في�شب�ك 

• خالد خمافة: �شناب �شات 
• عبدامللك �شيام: اإن�شتغرام 

لجنة التنسيق مع القنوات 
التلفزيونية ومتابعة اإلعالنات 

الصحفية 
• م�ؤيد �شعيد عامر 

• فهد منكاع 

فريق التقارير والتوثيق
• حممد بن مفرح ال�شريعي 

• يا�شر �شاكر ال�شهري 
• �شامل �شعيد ال�شهري 
• علي معي�س العمري 

• نايف ع�ش�ان الحمري 
• ابراهيم عبداهلل ع�شري

لجنة الخدمات المساندة
• حامت اآل م�شه�ر

• ريان خالد الثمري
• م��شى اآل �شاهر
• عبداهلل حممد

• عبداهلل  ع�شري
• �شلطان اآل جبار
• �شعيد الزهراين

• عبدالعزيز ال�شهراين
• بدر القحطاين

• عبدالرحمن ال�شهري

لجنة المتابعة
• علي ظافر ال �ش�اب 

• بدر اب� حاوي
• حممد ال�شنحاين  

• �شعيد جها�س 
• فهد ال�شهراين 
• غامن ال�ادعي 

• زياد �شرمي 

لجنة طالب فريق المعرض
• حممد �شالح ال عمره 
• يا�شر �شعد ال م�شاري 

• �شلمان م�شلح ال �شاكر
• نايف الزيداين )معر�س جه�د 

اململكة(
• عبدالرحمن لحق )معر�س 

جه�د اململكة(
• خالد البارقي )م�ش�ر(

• علي ال�شهراين )م�ش�ر(

لجنة الملف الصحفي
• عبداهلل ح�شن ال حم�شن

• عبداهلل ال ظاهر ال�شهراين

مقدمو الجلسات
نايف الأحمري
�شامل ال�شهري

مقررو الجلسات
• عبدالعزيز علي ع�شري

• حممد مفرح ال�شريعي
• حامت علي العمري

• عبداهلل �شالح اآل عبيد
• حممد في�شل ع�شري

• حممد عبدالهادي اآل زاهر
• هادي ح�شن ال�شهراين

• من�ش�ر حممد ك�يع
• ي��شف مبارك اآل ث�اب

للمرة األولى في تاريخ الجامعات

طالب بكالوريوس
يقدمون بحوثا في مؤتمر دولي

سارة القحطاني

�شهد م�ؤمتر الإع��ام والإره��اب �شابقة 
فريدة من ن�عها، اإذ �شارك يف جل�شاته 
ط����اب وط���ال���ب���ات م���ن ق�����ش��م الإع�����ام 
واأوراق  ببح�ث  باجلامعة،  والت�����ش��ال 

علمية.
ال�شابع  امل�����ش��ت���ى  ط��ال��ب  وو���ش��ف 
الإلكروين،  والن�شر  ال�شحافة  ب�شعبة 
م�����ش��ه���ر ال���ع���م���ري، ال�����ذي ق����دم ورق���ة 
بفر�شة  اخل��ط���ة،  امل����ؤمت���ر،  يف  علمية 
ذهبية ون���ادرة؛ وق��ال »ب��ع���ن اهلل نقدم 
البحث يف اأحمل �ش�رة وتتحقق نتائجه 
ون��ك���ن ع��ن��د ح�����ش��ن ال��ظ��ن، ول اأن�����ش��ى 
جميل �شنع الدكت�ر علي �ش�يل الذي 
اأ�شكر  اآمن بالفكرة و�شجع وب��ارك، كما 

كل من دعم وي�ّشر«.

 وعن م��ش�ع بحثه قال: »يتناول 
اأراء الإعامين يف حميطي يف التعامل 
�شاعدتني  الإرهابية ورمبا  الق�شايا  مع 
جت���رب���ة الإع���ام���ي���ن يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ت��ف��ج��ر م�����ش��ج��د ق�������ات ال�����ط������ارئ يف 
تلقى  اأن  واأمتنى  حل�ل،  وو�شع  الربط 
العملية تطبيقا على  ورقتي  مقرحات 

اأر�س ال�اقع«.

خنق اإلرهاب
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، دع�����ت ط���ال���ب���ة الت�������ش���ال 
ال�شراتيجي بق�شم الإعام والت�شال 
بحث  يف  ال�شرهيد  ح��ن��ان  اجل��ام��ع��ة،  يف 
ال��دويل لاإعام  امل���ؤمت��ر  �شاركت به يف 
والإره��اب حتت عن�ان »فاعلية الإعام 
يف رف����ع ال����ع���ي واحل�����د م���ن ال��ظ���اه��ر 
الإرهابية«، اإلى تكري�س اجله�د لت�شييق 

الإره��اب��ي، وعلى  الإع��ام  احل�شار على 
امل��ت��ط��رف��ن يف الإع������ام اجل���دي���د على 
مُيار�ش�ن  اإنهم  وقالت  التحديد،  وج��ه 
باملجان  واأف��ك��اره��م  لأنف�شهم  ال��دع��اي��ة 
مما  الجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع  على 
ي�شتدعي اتخاذ قرارات اإعامية جديدة 

للحد من تلك الظاهرة.
الفكري  اجل��ان��ب  اأن  على  و���ش��ددت 
بفكر  اإل  جمابهته  ميكن  ل  ل��اإره��اب 
اأكر تف�قا واأق�ى حجه واإقناعا،  م�از 
ن��ا���ش��ح��ة ب��ع��دم ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأح����داث 
اأو  الإرهابية، على ك�نها  ق�شة خربيه، 
حتليات  ت��ق��دم  ل  واأن  اإع��ام��ي،  �شبق 
اأو  احل���ي���اد،  ب��ذري��ع��ة  الإره��اب��ي��ن  واأراء 

حرية التعبر.
م����اج���ه���ة  يف  ح����ي����اد  »ل  وق����ال����ت   

الإرهاب والتخريب«.

اإل�����ى �ش�بط  ال�����ش��ره��ي��د  وخ��ل�����ش��ت 
املنفل�ت،  الإع��ام�����ي  ال���اق�����ع  �شمته  م��ا 
تعن�ى  ق��انن  �َش�ن  خ�����ال  م�ن  وذل�����ك 
مبعاقبة املحط��ات والقن�ات الف�شائية 
واخل���راب  ال��دم��ار  م�شاهد  تن�شر  ال��ت��ي 
واإخ�������ش���اع���ه���ا ل��ل��م�����ش��اءل��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة 
ال��دم��ار  "ن�شر  اأن  م����ؤك���دة  وال��ع��ق���ب��ة، 
واخلراب لي�س �شبقا اإعاميا بل ي�شب 

يف م�شلحة الإرهاب".
وع������ن ����ش���ب���ل ت���ط����ي���ر امل���ع���اجل���ة 
الإع���ام���ي���ة ل��ت��ق��ه��ر الإره���������اب، دع��ت 
ال�شرهيد، اإلى تاأهيل وتدريب الك�ادر 
الإع����ام����ي����ة ع���ل���ى ال�����ج����ه الأك����م����ل، 
واإع��������داد حم���ت����ي���ات ت������ش��ي��ح��ي��ة عن 
اأن  اآملة  واإت��ق��ان،  باحرافية  الإره���اب 
ع��ام يعاف  راأي  ذل��ك يف ت�شكيل  ي�شهم 

التطرف ويبغ�شه.

الطالب
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اللجنة اإلعالمية
• اأمل حممد مهدي اأب�مديني
• عائ�شة حممد اأحمد ال�شهري
• �شاره حممد �شعيد الحمري

• ف�زية ح�شن طيب �شامي
• مها عبداهلل حممد القحطاين

• اأجماد حممد نا�شر اآل نا�شع

لجنة التسجيل
• اإبتهال عبداهلل احل�يزي
• رهف طارق �شعد العمار

• روؤى م�شايف عبداهلل عفتان
• عه�د حممد اأحمد ع�شري

جلنة خدمات م�شاندة
• جماد عبداهلل خل�فه ال�شهري

• ماك علي �شعيد املزراقي
• عبر �شعد عبدالرحمن اجلماز

• �شاره �شامل �ش�يعد القرين
• عزيزة هيزع عجان ال�شهري
• �شاره �شالح بخيت الزهراين

• روان اإبراهيم حممد ع�شري
• �شهر م�شه�ر �شعيد 

القحطاين
• �شاحلة فايع ع�شري

• عبر عبداهلل عبدالرحيم 
الحمري

• ن�ره مفرح �شهل�يل
• و�شمية �شعد حممد ال�شهراين

• و�شفيه علي �شعيد
• جن�د م�شبب عبداهلل الأ�شمري

• �شامية �شعيد �شعد القحطاين
• هناء مريع علي ع�شري

• ن�ف عائ�س ر�شدي اآل �شالح
• �شارة علي حممد الزعبي

المقدمات
• ماك اأحمد م��شى

اآل م�ش�اح
• جن�د علي ال �شداح

ال�شهراين

• ان�ار حممد علي اجلميح
• اأماين عاي�س عبدالرحمن

اآل ظاهر

مقررات الجلسات
• اأ�شماء زهر ال�شهري

• اأمل ع��س �شعيد الحمري
• اأ�شايل �شامل علي القحطاين
• ب�شمة م�شبب فهد اآل �شلطان

• دانه حممد احمد علي
اآل املط�ع

• رمي ريا�س عبدالعزيز حرف�س
• غيداء حممد علي احلازمي
• ميعاد عامر حممد ال غن�م
• هيفاء ح�شن حممد خمافة

المشاركات بأبحاث
وأوراق عمل

• حنان �شعيد �شرهيد الأحمري
• با�شمة بنت من�ش�ر بن علي

اآل عا�شم

الموظفات
وعضوات هيئة التدريس

• د. حليمة اإبراهيم ال�شعيدي
رئي�شة اللجنة الن�شائية، عميدة 

كلية العل�م للبنات بابها
• اأ. ن�ره عبدالقادر عامر

مقررة اللجنة الن�شائية،
من�شقة ق�شم الإعام والت�شال 

وحما�شرة به
• اأ. ن�ره م�شبب رمان

ع�ش�ة اللجنة الن�شائية
• اأ. عبر حممد العرباين

ع�ش�ة اللجنة الن�شائية
• اأ. حليمة نا�شرجمثل
ع�ش�ة اللجنة الن�شائية

• اأ. هدى عبداهلل القحطاين
ع�ش�ة اللجنة الن�شائية
• اأ. منى علي اآل هيازع

ع�ش�ة جلنة اخلدمات امل�شاندة

الطالبات
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اأث�������رى ال���دك���ت����ر ع���م���ر اأب��������ش���ع���دة، 
م�����ن ق�������ش���م الإع�����������ام والت���������ش����ال 
ب��اجل��ام��ع��ة، امل���ؤمت��ر ال����دويل ال��ث��اين 
»الإع���������ام والإره������������اب.. ال������ش��ائ��ل 
»املن�شات  جل�شة   وال�شراتيجيات« 
ف��ك��ر التطرف  الإع��ام��ي��ة جل��م��اع��ة 
والإره�������اب«، ال��ت��ي ت��راأ���ش��ه��ا الأ���ش��ت��اذ 
ال��دك��ت���ر م��ب��ارك احل���ازم���ي، ببحث 
ب�����ع�����ن������ان »اأ������ش�����ال�����ي�����ب ا�����ش����ت����خ����دام 
ل��اإن��رن��ت:  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
ت��ن��ظ��ي��م  داع�������س من�����ذج����ا«، ب��ه��دف 
حت��ق��ي��ق اإ����ش���اف���ة اإل�����ى الإ����ش���ه���ام���ات 
العربية يف جم��ال الإع���ام الأم��ن��ي، 
على  داع�����ش  تنظيم  ن�����ش��اط  ور���ش��د 
���ش��ب��ك��ة الإن�����رن�����ت، مم����ا ي���ع���زز م��ن 

أبحاث: داعش يستغل المنصات اإلعالمية
لنشر سمومه

ب�شاأن  العربية  العلمية  الإ�شهامات 
درا����ش���ة ظ��اه��رة الإره������اب، وت��ط���ي��ر 
ت��شيات  لتقدمي  م�اجهتها  جه�د 
لاأجهزة الأمنية ب�شاأن ا�شراتيجية 
ت��ك���ن منبثقة من  اأم��ن��ي��ة  اإع��ام��ي��ة 
التنظيم  وحت���رك���ات  اأن�����ش��ط��ة  ر���ش��د 
امل���ت���ط���رف ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة الإن����رن����ت 
الأم����ن����ي  الإع���������ام  اأداء  ل���ت���ط����ي���ر 
للت�شدي  وا�شراتيجياته  وو�شائله  
بفاعلية وحزم لن�شاط هذا التنظيم، 
وخم��ت��ل��ف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة 

الأخرى عرب �شفحات الإنرنت.

التواصل االجتماعي
ب������������دوره، ق�������دم ال�����دك�����ت������ر ع���ث���م���ان 

العاملية  اإفريقيا  جامعة  من  حممد، 
بال�ش�دان، بحثا بعن�ان »دور و�شائل 
ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف ان��ت�����ش��ار 
الإره�������اب ال���ع���امل���ي«، ���ش��ل��ط خ��ال��ه��ا 
ال�������ش����ء ع���ل���ى و����ش���ائ���ل ال���ت����ا����ش���ل 
ان���ت�������ش���ار ظ���اه���رة  الج���ت���م���اع���ي يف 
الإره�����اب ال��ع��امل��ي، م��ن خ���ال ك�شف 
داع�����س  وت���ظ��ي��ف  ا���ش��ت��خ��دام  طبيعة 
لهذه ال��شائل من اأجل ن�شر اأفكاره، 

وجتنيد ال�شباب يف �شف�فه.
اأي�شا،  اجلل�شة  خ��ال  وق��دم��ت 
درا����ش���ة اأخ����رى ب��ع��ن���ان »امل���ؤ���ش�����ش��ات 
الإعامية لتنظيم داع�س«، للدكت�ر 
ع���ب���داحل���ل���ي���م م��������ش���ى م����ن ج��ام��ع��ة 
كيفية  ت��ل��خ�����ش��ت يف  ف��ي�����ش��ل،  امل���ل���ك 

ن�شاأته  منذ  داع�س  تنظيم  ا�شتطاعة 
اإعامية  اإ���ش��دارات  اإن�شاء  ع���ام200٦ 
ب���ال���ع���دي���د م����ن ال���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة 
ن�شر  يف  اأ�شهم  مما  العربية،  بجانب 
و�شائل  الإرهابية عرب  اأيدي�ل�جيته 
والإل��ك��رون��ي��ة،  التقليدية  الإع����ام 
برز منها م�ؤ�ش�شة الفرقان لاإعام، 
وم�ؤ�ش�شة العت�شام، وم�ؤ�ش�شة البتار 
الإع���ام���ي���ة، ب��ج��ان��ب وك��ال��ة اأع��م��اق 
نقلت  م�ؤ�ش�شات  وه��ي  الإلكرونية، 
عنها العديد من القن�ات وال�شحف 

الدولية.

الحروب اإلعالمية
اأخرى  و�شهدت اجلل�شة ذاتها درا�شة 

ع���ن ت�����ش��ك��ي��ل احل������روب الإع���ام���ي���ة 
ال���ع���امل منذ  ال���ن���زاع���ات يف  جل����ه���ر 
اأنه منذ ظه�ر  بينت  املا�شي،  القرن 
و���ش��ائ��ل الإع�����ام اجل��م��اه��ري��ة ذات 
ال�����ق�����درة ال���ه���ائ���ل���ة ع���ل���ى الن���ت�������ش���ار 
وال��ت��اأث��ر، اأ���ش��ب��ح��ت ح���رب الإع���ام 
و�شائل  التي تخا�س عرب  احل��رب  اأو 
اإع�������ام ن����ع���ا م����ن اأن���������اع احل�����روب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ق���ائ���م���ا ب����ذات����ه )ح�����روب 
اق���ت�������ش���ادي���ة، وجت����اري����ة، ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
من  اأ�شا�شيا  ج���زءا  ميثل  وغ��ره��ا(، 
وقدم  التقليدية.  الع�شكرية  احل��رب 
اجل��ل�����ش��ة ال���دك���ت����ر ل��ط��ف��ي حم��م��د 

زيادي.
 واأو����ش���ح���ت درا�����ش����ة ل��ل��دك��ت���ر 

لل������ش���ف��ري��ادي، م��ن جامعة ولي��ة 
م���ات���رام الإ���ش��ام��ي��ة ب��اإن��دون��ي�����ش��ي��ا،  
اأف�����رز منطا  امل��ع��ل���م��ات  »ع�����ش��ر  اأن 
اإعالميا جديدا يختلف عن الأمناط 
يختلف  كما  التقليدية،  الإع��ام��ي��ة 
وال�شيا�شية  الإعامية  تاأثراته  يف 
وال���ث���ق���اف���ي���ة وال����رب�����ي����ة ال���ا���ش��ع��ة 
بع�شهم  فيها  اأطلق  لدرجة  النطاق 
على هذا الع�شر ا�شم ع�شر الإعام، 
ج��دي��دة  ظ��اه��رة  الإع����ام  لأن  لي�س 
و�شائله  لأن  ب��ل  الب�شرية،  ت��اري��خ  يف 
يف  بعيدة  غ��اي��ات  بلغت  ق��د  احلديثة 
اأن  ال��ت���ج��ي��ه، كما  عمق الأث���ر وق����ة 
ت��غ��ي��رات  اإل����ى  اأدت  ���ش��دة اخل���ط����رة 

ج�هرية يف دور الإعام«.
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سارة القحطاني

ب��ك��ل��ي��ة الآداب  ال��ت��دري�����س  ك�����ش��ف��ت ع�����ش���   
ب��ج��ام��ع��ة اأ����ش���ي���وط امل�������ش���ري���ة، ال���دك���ت���ورة 
درا���ش��ة قدمتها خال  اإمي���ان حم��م���د، يف 
امل�ؤمتر الدويل الثاين لاإعام والإرهاب، 
»الأ���ش��رة ودوره��ا يف قمع اجتاهات  بعن�ان 
الأي��دل���ج��ي��ة  اأن  الإره�����اب«،  نح�  ال�شباب 
التي تتبناها الأ�شرة ت�ؤدي دورا رئي�شيا يف 
نح�  اأبنائها  اجت��اه��ات  حتجيم  اأو  ت�شكيل 
امل�شكات  اأن  اإل��ى  لفتة  الإره���اب؛  ظاهرة 
الجتماعية، مثل ارتفاع �شن الزواج وعدم 
وقابة ال�الدين وامل�شاكل الأ�شرية والأمية، 

متثل 93.٦%   من م�شببات التطرف.
واأ����ش���ارت اإل����ى اأن ال��ت��ف��ك��ك الأ���ش��ري 
امل�شكات  اإي��ج��اد  يف    %91.9 بن�شبة  ي�شهم 
ال�������ش���ل����ك���ي���ة وال����ع����اط����ف����ي����ة وال�������ش���ح���ي���ة 
الأ�شا�شية  الب�ؤر  متثل  التي  والجتماعية 

المشكالت االجتماعية والنفسية
تتصدر مسببات اإلرهاب

يف من� الإرهاب بن اأبناء املجتمع. وبينت 
يف  اأ�شهمت  ال�شيا�شية  امل�شكات  اأن  اأي�شا 
  %78.9 بن�شبة  الإره��اب��ي��ة  العمليات  زي��ادة 
زيادة  اإلى  القت�شادية  امل�شاكل  اأدت  ،بينما 
العمليات الإرهابية بن�شبة 89.2%  ، ح�شب 

عينة الدرا�شة.
و�شكلت امل�شكات الدينية ٦8.7% من 
م�شببات زيادة ن�شبة الإرهاب، وذلك ب�شبب 
اأداء  على  الر�شمين  العلماء  ق���درة  ع��دم 
ر�شالتهم الدينية، و�شعف بع�س امل�ؤ�ش�شات 
الإ����ش���ام���ي���ة وغ����ي����اب ال��������دور ال���رب����ي 

الجتماعي، ح�شب الدرا�شة.
واح����ت����ل����ت الأ������ش�����ب�����اب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والثقافية ن�شبة ٦1.8%  يف ارتفاع معدلت 
الإره��������اب.  ك��م��ا اأو����ش���ح���ت ال���درا����ش���ة اأن 
يف  مهما  دورا  �شكلت  النف�شية  الأ���ش��ب��اب 
ك��ث��را من  اأن  وذك���رت  الإره�����اب،  عمليات 
ال�����ش��ب��اب ي�����ش��اب��ون ب��ال��ي��اأ���ش والإح���ب���اط 

والر�ش�ة  الف�شاد  نتيجة  ال���اق��ع  ورف�����س 
ن�شبتها  وب��ل��غ��ت  الأخ����اق����ي  والن����ح����ال 

57.3%  من عينة الدرا�شة. 
وجاء يف الدرا�شة اأي�شا، اأن القائمن 
الذك�ر  م��ن  ه��م  الإره��اب��ي��ة  العمليات  على 
الذين تقل اأعمارهم عن  35 عاما، م�شيفة 
اأن ن�شبة العزاب بلغت 81.4%  مقابل %13.3 
م��ن امل��ت��زوج��ن، مرجعة ذل��ك اإل��ى ع�امل 

منها: البطالة وزيادة مظاهر الفردية.
واأو�����ش����ت اإمي������ان حم���م����د ب��اه��ت��م��ام 
الأ�شرة باإ�شباع احتياجات الأبناء ال�شحية 
حتقيق  يتم  حتى  والجتماعية  والنف�شية 

الت�افق الجتماعي الأف�شل. 
اإل����ى متابعة  اأي�����ش��ا  الأ�����ش����رة  ودع����ت 
���ش��ل���ك��ي��ات الأب���ن���اء وم��ع��رف��ة اأ���ش��دق��ائ��ه��م، 
ب���الإ����ش���اف���ة اإل������ى ت���ع���زي���ز ���ش��ب��ل احل��م��اي��ة 
والأم������ن وال�������ش���ام، وا���ش��ت��خ��ا���س اأوج����ه 
ال��ق�����ش���ر وت���ع��ي��ة امل����اط���ن���ن ب��اأ���ش��ال��ي��ب 

ع��م��ل الإره�����اب، وزي����ادة ال��ت��ك��اف��ل وحتقيق 
ب�شرورة  وطالبت  الجتماعية.   العدالة 
الإع���ام يف مكافحة  اأج��ه��زة  زي��ادة فاعلية 
النظر  واإع���ادة  الغل�  ومقاومة  املتطرفن 
فعالية  ورف����ع  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  يف 

امل�ؤ�ش�شات الدينية.
وق��ال��ت ال��دك��ت���رة اإمي����ان »لب����د من 
ت��ك��ات��ف امل��ج��ت��م��ع��ات ك���اف���ة ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى 
املحلي وال��دويل لك�شف منابع التطرف يف 
وال���ق���ف على م�شادر  ال��داخ��ل واخل����ارج 
الإره��اب��ي��ة  للعنا�شر  وال��ت��دري��ب  التم�يل 
اأو  ديني  وازع  دون  تتحرك  التي  امل��اأج���رة 

اإح�شا�س بحرمة احلياة الب�شرية«.
املنهج  ا�شتخدمت  الدرا�شة  اأن  يذكر 
ال���ش��ت��ب��ي��ان،  واأداة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي،  ال������ش��ف��ي 
اجت���اه���ات  ق��م��ع  الأ�����ش����رة يف  دور  ل��ر���ش��د 
الإره�����اب، م��ن وج��ه��ة نظر اأول��ي��اء الأم����ر 

وال�شباب اجلامعي وامل�ظفن.

التطرف
• المشاكل االجتماعية

تمثل 93.6٪ من األسباب
• معظم اإلرهابيين

دون الـ 35 عاما
• 81.4% من مجموع 

المتطرفين عزاب
• عوامل نفسية

تهدد الشباب
• البطالة من أهم
مسببات اإلنحراف

العدد 192  |  19 ربيع األول 1438  |  18 ديسمبر 2016



عدد خاص  | المؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب

امل����ؤمت���ر، جل�شة عن  اأي����ام  ث���اين  ���ش��ه��د 
ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ج���ن���ي���د و���ش��ن��اع��ة 
ولد  ج��دو  ال��دك��ت���ر  افتتحها  الأت���ب���اع، 
حم����ف����وظ، م����ن ج���ام���ع���ة ن���واك�������ش���وط 
ع��ن���ان  حملت  م�ريتانيا، ب�رقة  م��ن 
مل�اقع  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  »ت�ظيف 
الت�ا�شل الجتماعي يف جتنيد ال�شباب 
وال�����روي�����ج لأف�����ك�����اره�����م.. ف��ي�����ش��ب���ك 

وت�ير من�ذجا«.
وه���دف���ت ال���درا����ش���ة اإل����ى ال��ت��ع��رف 
الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  اأهم  على 
الإرهابية  اجلماعات  ت�شتخدمها  التي 
يف جتنيد ال�شباب والرويج لأفكارها، 
التي  الأف���ك���ار  ع��ل��ى حقيقة  وال����ق����ف 

تروج لها عرب هذه امل�اقع.
ك���م���ا ���ش��ع��ت اإل������ى ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
اأ�شا�شا  امل�شتهدفة  ال�شبابية  ال��ف��ئ��ات 
م��ن قبل ه��ذه اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة، 
ث����م ل��ف��ت��ت الأن�����ظ�����ار اإل������ى امل��خ��اط��ر 
املتعددة الناجتة من ا�شتخدام م�اقع 
الإل��ك��رون��ي��ة،  الجتماعي  الت�ا�شل 
اجلماعات  م��ع  الت�ا�شل  ع��ن  وال��ك��ف 

»صناعة األتباع« تثري جلسات اليوم الثاني
لاأفكار  ال�شتماع  وع��دم  الإره��اب��ي��ة، 

التي تروج لها.
من  مبجم�عة  الدرا�شة  وخرجت 
يف  ت�شهم  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ت������ش��ي��ات 

تعطيل عمليات اجلماعات الإرهابية.
الدرا�شات  بع�س  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ارت 
ال��ذي��ن  اأن 80 % م��ن  اأك����دت  احل��دي��ث��ة 
الإره��اب��ي��ة،  التنظيمات  اإل���ى  انت�شب�ا 
ك��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س، مت جت��ن��ي��ده��م عرب 
و�شائل الت�ا�شل الجتماعي، كما و�شل 
عدد امل�اقع الإلكرونية املح�ش�بة على 
األف  اإل��ى 50  العاملي  الإره���اب  جماعات 
م�قع يف 201٦ بعد اأن كانت 12 م�قعا 

يف عام 1997.
وق������د اع���ت���م���دت ال����درا�����ش����ة ع��ل��ى 
من  وع��دد  التحليلي،  ال��شفي  املنهج 
امل���ح���اور، م��ن��ه��ا ا���ش��ت��خ��دام اجل��م��اع��ات 
الإرهابية مل�اقع الت�ا�شل الجتماعي: 
الأ�شباب والأه��داف، وخط�رة الإرهاب 
الت�ا�شل  م�اقع  واأهمية  الإلكروين، 
الج���ت���م���اع���ي ل���ل���خ���اي���ا الإره����اب����ي����ة، 
لل�شباب  الإرهابية  اجلماعات  وجتنيد 

واآلياته، وو�شائله،  واأ�شبابه  اإلكرونيا، 
وت����اأث����ر الإره��������اب الإل����ك����روين على 
واآليات م�اجهة  ال�شباب يف م�ريتانيا، 
انت�شار الإرهاب الإلكروين، ال�شيا�شية 

والدينية والتعليمية والإعامية.
واخ���ت���ت���م���ت ال������رق�����ة ب����ع����دد م��ن 
التجنيد والنت�شار  ال�شتنتاجات كق�ة 
ال��شائط  الإرهابية..  اجلماعات  عند 
الج��ت��م��اع��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب امل��ق��ات��ل��ن 

الأجانب يف تنظيم داع�س من�ذجا.

قوة التجنيد
ب��ع��د ذل���ك ق���دم ال��دك��ت���ر زاوي راب���ح، 
وزو  تيزي  معمري  م�ل�د  جامعة  من 
اجلزائرية، ورقة بعن�ان "ق�ة التجنيد 
الإرهابية..  اجلماعات  عند  والنت�شار 
ال������ش��ائ��ط الج��ت��م��اع��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب 
داع�����س  تنظيم  الأج���ان���ب يف  امل��ق��ات��ل��ن 
ا�شتمرار  مع  اأنه  فيها  وجاء  من�ذجا"، 
ال��ق��ائ��م يف  وال�����ش��راع  ال�ش�رية  الأزم����ة 
ال�شرق الأو�شط، �شهدت املنطقة ظه�ر 
التي  املتطرفة  التنظيمات  م��ن  مزيد 

طم�حاتها،  �شقف  ارت��ف��ع  م��ا  ���ش��رع��ان 
الل�جي�شتية  ق�تها  تعزيز  مع  متا�شيا 

واملادية، وكذا تعدادها الب�شري.
اأن اخل��ل��ي��ط غر  راب����ح  واأو�����ش����ح 
امل���ت���ج���ان�������س ل���ل���ت���ن���ظ���ي���م���ات ال���ق���ائ���م���ة 
ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
داع�����س يف ال��ع��راق وال�����ش��ام، جعل منها 
وحديثة  وا�شتثنائية  ج��دي��دة  جت��رب��ة 
وت�شاوؤل  ف��ري��دا  حتديا  تطرح  لك�نها 
م�����ف�����اده: م����ن اأي�������ن ي����اأت����ي ال��ت��ن��ظ��ي��م 
تن�ع  وراء  وم����اذا  ب��امل��ق��ات��ل��ن؟  وغ���ره 
جن�شياتهم؟ مما ي�ؤ�شر اإلى وج�د عمل 
اأعطى  املقاتلن،  ا�شتقطاب  يف  منظم 
داع�س جاذبية كبرة، اإلى جانب وج�د 
وهمية  باأحام  تتعلق  عقائدية  اأ�شباب 
بالعي�س حتت راية دولة اإ�شامية وفق 

تف�شرات مت�شددة.
ولحظت الدرا�شة �شيطرة  داع�س 
خال  من  الفرا�شية،  ال�شاحة  على 
وح�شية  تظهر  فيدي�هات  امل�شتمر  بثه 
تعامله مع �شكان املناطق التي ي�شيطر 
عليها، وذلك له تاأثر ق�ي على النا�س 

)طريقة �شيك�ل�جية للتاأثر يف عق�ل 
امل�شتخدمن(، ح�شب الباحث.

الإح�شائيات  اأن  الدرا�شة  وبينت 
امل���ت����اف���رة ب�����ش��اأن دع���اي���ة داع�������س على 
و�شائل الت�ا�شل الجتماعي ت�شر اإلى 
وج�د اأكر من 45 األف ح�شاب للتنظيم 
على �شبكة »ت�ير«، تن�شر ما يقارب 90 
األف تغريدة ي�ميا، دون ن�شيان امل�اقع 
�شبكة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  الإل���ك���رون���ي���ة 
الإنرنت، وما نتج من ذلك، مثل م�قع 
وم�قع   ،Jihadology »جهادل�جي«
العراق  يف  الإ�شامية  الدولة  »تنظيم 
الإعامي،  احلياة  مركز  عرب  وال�شام« 
حيث ُيبث من خال امل�قعن كم هائل 
للتنظيم،  الإع���ام���ي���ة  ال���دع���اي���ة  م���ن 
جمات  وحتى  وفيدي�هات  �ش�ر  من 
حم����ررة ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى غ���رار 

.DABIQ »جملة »دابق

دراسة حالة
امل�شعلي،  نا�شر  �شيف  املحا�شر   ق��دم 
درا������ش�����ة ب���ع���ن����ان »ت����ظ���ي���ف ���ش��ب��ك��ات 

ال����ت�����ا�����ش����ل الج����ت����م����اع����ي يف جت��ن��ي��د 
ال�����ش��ب��اب.. درا����ش���ة ح��ال��ة ع��ل��ى تنظيم 
»داع�س«، وبن فيها اأن �شبكة الإنرنت 
وف����������رت اخل�������دم�������ات الإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
�شبكات  اأ���ش��اف��ت��ه  م��ا  م��ع  واملعل�ماتية 
هام�س مهم  الجتماعي من  الت�ا�شل 
لهم  قدمته  مبا  الإرهابية،  للجماعات 
من فر�س الن�شر والت�شال والتجنيد 
ب�����ش���ر مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ���ش��اب��ق��ا لأي 

جماعة اأو تنظيم خارج القان�ن.
التي  ال��ك��ربى  امل��ي��زة  اأن  واأو����ش���ح 
ت�افرت عليها هذه ال��شائط اجلديدة 
ومنظري  وق��ادة  رم���ز  اأنها مكنت  هي 
باأفكارها  ال��ش�ل  هذه اجلماعات من 
ور����ش���ائ���ل���ه���ا اإل������ى ����ش���رائ���ح ك���ب���رة م��ن 
م�شى،  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���ر  املجتمعات 
والر�شمي،  الفكري  الرقيب  متجاوزة 
واأكد امل�شعلي اأن »داع�س« يعد واحد من 
ا�شتطاعت  التي  التنظيمات  تلك  اأب��رز 
اأن تتمدد جغرافيا يف كل �شاحات الدول 
ي�شت�يل على  اأنه  اإلى  العربية، م�شرا 
العمليات  ومي��ار���س  ويقتل  الأرا����ش���ي، 
الإره��اب��ي��ة يف دول ك��ث��رة؛ وي��ت��م��دد يف 
ال����ق���ت ذات����ه اإل���ك���رون���ي���ا، وي�����ش��ت��خ��دم 
اأ�شاليبه  وت��ت��ن���ع  للتجنيد  الإن���رن���ت 
واأدوات���������ه يف ا���ش��ت��ق��ط��اب الأت����ب����اع من 

خمتلف الدول والأجنا�س والأعمار.
ال�ش�ء  امل�شعلي  درا���ش��ة  و�شلطت 
التي  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات  الآل��ي��ات  على 
ي��ت��ب��ع��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م »داع���������س« اإل��ك��رون��ي��ا 
اأت��ب��اع��ه وج��ذب��ه  وا���ش��ت��ق��ط��اب  يف ح�شد 
والأط��ف��ال،  والن�شاء  وال��رج��ال  ال�شباب 
ذخ��ائ��ر  اإل����ى  م�شتقبا  ي��ت��ح���ل���ا  ل��ك��ي 

اإرهابية متد عمل هذا التنظيم.
املحاور  ع��ددا من  ال�رقة  و�شملت 
الإلكروين،  الإره��اب  مثل  الرئي�شية، 
والإن���رن���ت وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه يف جتنيد 
الإره������اب������ي������ن )الأت����������ب����������اع(، وك���ي���ف 
ي��ع��م��ل »داع�������س« يف م����اق���ع ال��ت���ا���ش��ل 
الت��شيات  اإلى  بالإ�شافة  الجتماعي، 
املقرحة، كتجنيد ال�شباب عرب و�شائل 

الت�ا�شل الجتماعي.

تقنيات االتصال
وبن الدكت�ر عبداهلل بن عبد املح�شن 
الع�شاف، من جامعة الإمام حممد بن 
بامل�ؤمتر،  ورقته  يف  الإ�شامية،  �شع�د 
املعل�مات  ون��ق��ل  الت�����ش��ال  تقنيات  اأن 
اأ�شا�شيا، وركنا مهما يف  اأ�شبحت رافدا 
الجتماعية،  الإن�����ش��ان  منظ�مة  ب��ن��اء 
والثقافية،  وال�شيا�شية،  والقت�شادية، 
وال�����ت�����ط������رات  ال�����ت�����ح������لت  ظ������ل  يف 
�شهدت  ال��ذي  الع�شر  ه��ذا  يف  املعرفية 
ف��ي��ه امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����ش��ان��ي��ة ت��ط���رات 
م��ت�����ش��ارع��ة وم��ت��اح��ق��ة ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
يف  اأ�شهم  مم��ا  واملعل�مات،  الت�����ش��الت 
الإن�����ش��اين  ال��ت���ا���ش��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  تي�شر 
واحل���������������ش�������اري، م������ن خ��������ال ���ش��ب��ك��ة 
"الإنرنت"، والتي كان لها انعكا�شاتها 
واآثارها ال�ا�شعة على ال�شعيد الفردي 

والأ�شري واملجتمعي.
هذا  اأدى  »وق��د  الع�شاف  واأ���ش��اف 
اإل���ى �شيوع اأمن���اط ج��دي��دة وم��ت��زاي��دة 
الجتماعية  وال��ق��ي��م  ال�شل�كيات  م��ن 
اأث��رت -  ب�شكل وا�شع - يف عملية  التي 
ال���ت���ف���اع���ل الج���ت���م���اع���ي، �����ش�����اء ع��ل��ى 
امل�شت�ى الفردي اأم اجلماعي، فقد مّثل 
للمجتمعات  فر�شة  اجل��دي��د  الإع���ام 

والثقافات اأن تقدم نف�شها للعامل«.
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تطبيقات  ت��ن���ع  اأن  اإل����ى  واأ�����ش����ار 
تكن�ل�جيا الت�شال واختاف مهامها 
اإل����ى  اأدى  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���ام���ل  وو����ش���ائ���ل 
متن�عة  ف��ئ��ات  ج��ذب  ل��شيلة  حت�لها 
اأعمارهم  اخ��ت��اف  على  اجلمه�ر  م��ن 
اأب����رز تلك  اأن  واه��ت��م��ام��ات��ه��م، م����ؤك���دا 
ال�شباب  فئة  جذبت  التي  التطبيقات 
التي  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  هي 
وتعليمية  ترفيهية  من�شة  اأ���ش��ب��ح��ت 
واإخبارية �شريعة يعتمد عليها الأفراد 
وخ�ش��شا  ح�لهم،  يجري  م��ا  ملتابعة 
لها  تعر�س  التي  الإره��اب��ي��ة  الأح����داث 
ال��ع��امل اأخ����را، اإذ اأ���ش��ب��ح الإره�����اب يف 
كبرا  حت��دي��ا  ي�شكل  ال���راه���ن  ال���ق��ت 
ملختلف دول العامل، من حيث تعريفه 
واأم���ن���ي���ا  ف���ك���ري���ا  م����اج���ه���ت���ه  ث����م  اأول 
واإعاميا؛ لأن و�شائل الإعام اجلديد 
دعائية  من�شات  اإل��ى  حت�لت  حت��دي��دا 

للمنظمات الإرهابية.
وت����اب����ع »اأ�����ش����ح����ت ال���ع���اق���ة ب��ن 
و���ش��ائ��ل الإع������ام، اجل��دي��د وال��ق��دمي،  
خ��ط��رة وع�ش�ية،  ع��اق��ة  والإره�����اب 
املتبادلة،  امل�شلحة  اأ�شا�س  على  قائمة 
فالإعام قد يخدم اأهداف الإرهابين 
وت�شخيم  واأف��ع��ال��ه��م  اأق���ال��ه��م  بن�شر 
ب��ذل��ك  ل��ي��ع��ط��ي  ق�����ش��د،  ق���ت��ه��م دون 
ل�����اإره�����اب ����ش���دى اإع���ام���ي���ا وا����ش���ع���ا، 

ال������ش��ائ��ل،  ه���ذه  دور  لتنامي  ونتيجة 
فيها  الإرهابية  فقد وجدت اجلماعات 
حتقيق  خاله  م��ن  ت�شتطيع  متنف�شا 
ال��ع��دي��د م��ن اأه��داف��ه��ا، ���ش���اء م��ا تعلق 
منها بنقل اآرائها ومعتقداتها اإلى اأكرب 
عدد من اجلماهر امل�شتهدفة اأو اإثارة 
الرعب والفزع يف نف��شهم، من خال 
وفيدي�هات،  �ش�ر  م��ن  ن�شره  يتم  م��ا 
اأو حتقيق الت�ا�شل فيما بينهم، بعيدا 
املعنية،  ال��دول��ة  م�ؤ�ش�شات  رق��اب��ة  ع��ن 
ودون وق�ع م�شادمات مبا�شرة حتت�ي 
على قدر من املخاطرة والتهديد لهم 

مع تلك امل�ؤ�ش�شات".

أساليب دعائية
ال��دك��ت���ر ف��ه��د بن  واأم����ا ورق���ة العقيد 
من  الغفيلي،  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب���زارة  الفكري  لاأمن  العامة  الإدارة 
تنظيم  "دعاية  تناولت  فقد  الداخلية، 
داع�������س اأ���ش��ال��ي��ب اإع���ام���ي���ة م��ت��ط���رة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��زي��د م���ن ال�����ش��ه��رة وزي����ادة 
كيفية  ت������ش��ي��ح  ب���ه���دف  املجندين"، 
ال��شيلة  املتطرف  التنظيم  ا�شتخدام 
اأك��رب ق��در ممكن  الإع��ام��ي��ة لتحقيق 
ا�شتقطاب  عن  تثمر  التي  ال�شهرة  من 

مزيد من الأع�شاء واملتعاطفن.
اأن  اإل����������ى  ال����غ����ف����ي����ل����ي  واأ����������ش���������ار  

ال�شاأن  ه��ذا  يف  »داع�����س«  ا�شراتيجية 
ت�شخر  ع��ل��ى  الأول  امل���ق���ام  يف  ت��ع��ت��م��د 
وال�شلمية  العنيفة  الأح�����داث  ج��م��ي��ع 
خل��دم��ة دع��اي��ت��ه، وذل���ك ب��ع��د اأن در���س 
ال���ت���ي �شنعها  الأح�������داث  ت��ل��ك  ب��ع�����س 
التنظيم اأو كان طرفا فيها، ليبن كيف 
خلدمة  ت�ظيفها  م��ن  داع�����س  مت��ك��ن  

اآلته الدعائية.
امل���ت���اب���ع���ة  اأن  ال���غ���ف���ي���ل���ي  واأك����������د 
ينتهجها  التي  والنتهازية  ل��اأح��داث 
التنظيم  اأن  تظهران  »داع�����س«  تنظيم 
يعمل وفق اأ�شاليب علمية لل��ش�ل اإلى 

اجلماهر امل�شتهدفة.

دواعش تونس
بلعيد،  نهى  الدكت�رة  قدمت  ب��دوره��ا، 
م����ن ج���ام���ع���ة م���ن����ب���ة ب���ت����ن�������س، ورق����ة 
الت�ا�شل  �شبكات  "دور  ب��ع��ن���ان  ع��م��ل 
الجتماعي يف الرويج حلركة »داع�س« 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اأن  وب��ي��ن��ت  بت�ن�س"، 
ارتفاعا  الأخ��رة  ال�شن�ات  �شهد خال 
الت�ا�شل  �شبكات  م�شتخدمي  ع��دد  يف 

الجتماعي، ل�شيما »في�شب�ك«. 
وق�����ال�����ت ال���ب���اح���ث���ة »ل����ق����د ف��ط��ن 
ال���دور ال��ذي ت�ؤديه  اأهمية  اإل��ى  داع�����س 
ه�����ذه ال�����ش��ب��ك��ات ل���ل���ت���اأث���ر يف ال������راأي 
يكتفي  ل  اأن  ح�����اول  ول���ذل���ك  ال���ع���ام؛ 

با�شتعمال و�شائل الإعام الكا�شيكية 
)ال���ت���ل���ف���زي����ن، الإذاع����������ة، ال�����ش��ح��اف��ة 
العنف  ل��ل��روي��ج لأع���م���ال  امل��ك��ت���ب��ة(، 
ال���ت���ي ي���ق����م ب���ه���ا، ب����ل وّظ������ف ���ش��ب��ك��ات 
لتحقيق  اأي�شا  الجتماعي  الت�ا�شل 
اأهدافه وا�شتقطاب عدد ل باأ�س به من 
لهذه  ا�شتخداماته  فتعددت  اجلمه�ر، 

ال�شبكات«.
التنظيم  هذا  اأن  بلعيد  واأو�شحت 
جن����ح يف ����ش���د ان���ت���ب���اه م�����ش��ت��خ��دم��ي��ي 
العربية،  الأق��ط��ار  الإن��رن��ت مبختلف 
ب��اأن  مب��ا يف ذل���ك ت���ن�����س، معللة ذل���ك 
ت��ب��ن��ي و����ش���ائ���ل الإع���������ام ال��ت���ن�����ش��ي��ة 
م��ع  ح����ي����اد  »ل  ل�������ش���ع���ار  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
الإرهاب«، مل مينعها من احلديث عما 
الت�ا�شل  ب�شبكات  التنظيم  ل��ه  ي���روج 

الجتماعي.
ت�ن�س  »ي�جد يف  اأنه  اإلى  واأ�شارت 
و100  األ����ف����ا  و٦90  م���اي���ن  خ��م�����ش��ة 
م�����ش��ت��خ��دم ف��ي�����ش��ب���ك، وه����� م���ا ي���ؤك��د 
م��ن��اف�����ش��ة الإع������ام اجل���دي���د ل��اإع��ام 
بعمليات  الإخ��ب��ار  مهمة  يف  التقليدي 

حركة داع�س الإرهابية«.
مراقبة ال�شحافة الإلكرونية 

اأ���ش��ت��اذة  مت�شل، �شددت  �شياق  يف 
الإع�����ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال��دك��ت���رة دع���اء ف��ت��ح��ي، ع��ل��ى ���ش��رورة 

و�شن  الإلكرونية،  ال�شحافة  مراقبة 
فيها،  الن�شر  ل�شبط  �شارمة  ق���ان��ن 

اأ�ش�ة بال�شحف ال�رقية.
ل��ل�����ش��ح��ف  اإن  ف���ت���ح���ي  وق�����ال�����ت 
الإلكرونية اأ�شاليب وطرقا يف الكتابة 

تختلف عن نظراتها التقليدية.
اأن  ه����  الآن  ن�����راه  »م����ا  وت���اب���ع���ت 
���ش��ح��ف��ي الإع������ام الإل����ك����روين جعل 
من الإرهابي بطا من خال كتاباته، 
وعملياته  ت�شريحاته  ينقل  ف��ن��ج��ده 
تريده  ما  وهذا  وتهديداته،  الإرهابية 

اجلماعات الإرهابية«.
هنالك  تك�ن  اأن  »يجب   ووا�شلت 
ت���رب���ي���ة اإع����ام����ي����ة واع����ي����ة ل��ل�����ش��ح��ف 
ح��ت��ى ي��ع��رف منها م��ا ال���ذي ي��ج��ب اأن 
الدعاية  ب��دور  القيام  من  بدل  ت�ؤديه، 
والرويج  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  لهذه 

لرباجمها«.
ال�����ش��ح��اف��ة  اأن  اإل�������ى  واأ�������ش������ارت 
����ش���ري���ك���ة يف ���ش��ن��اع��ة  الإل����ك����رون����ي����ة 
ب����اأن �شحفي  الإره��������اب، م��ع��ل��ل��ة ذل����ك 
ال��روي��ج  ب����دوره يف  ي�شهم  الإن���رن���ت 
اأخ��ب��اره��ا  بن�شر  الإره��اب��ي��ة  للعمليات 
وعملياتها، بل واآخر م�شتجداتها، بدل 
من اأن يق�م بدوره الرادع لها، ومبعنى 

اأدق يق�م بالت�ش�يق لها ولأهدافها.
ال�شحافة  �شبط  اإم��ك��ان��ي��ة  وع���ن 

الإل����ك����رون����ي����ة ق���ال���ت اإن������ه لب�����د م��ن 
���ش��ن ق����ان���ن اإل���زام���ي���ة ت��خ�����ش��ع ل��ه��ا، 
ميثاق  ي�جد  ل  الي�م  »حتى  واأ�شافت 
����ش���رف اإع����ام����ي خ���ا����س ب��ال�����ش��ح��اف��ة 
الإلكرونية، فما يطبق على ال�شحافة 
التقليدية يطبق عليها وهذا ل يفيد، 
فيها  ال������ش��ي��ل��ت��ن  ب���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ة  لأن 

اختاف كبر«.
اجل��م��اع��ات  اأن  فتحي  واأو���ش��ح��ت 
التقنية  معدلت  من  لديها  الإرهابية 
ما يف�ق الت�ش�ر، �ش�اء من اخلرباء اأم 

اأجهزه التن�شت واملراقبة وغر ذلك.
بابا  اأم��ام��ه��ا  نغلق  »ك��ل��م��ا  وق��ال��ت 
اأنها  اأى  اأكر �شرا�شة،  اأب�ابا  تفتح هى 
ت��ف��ن��ن��ت ف���ى ت��ك��ري�����س ح�����ش���ره��ا على 

�شبكه الإنرنت«.
اأن  ال�شتحالة  »من  اأن  واأو�شحت 
ي��ك���ن احل���ل ف��ق��ط ع��ل��ى ع��ات��ق اأج��ه��زة 
امل��راق��ب��ة والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف وزارة 
بل  معينة؛  ج��ه��ات  ع��ل��ى  اأو  ال��داخ��ل��ي��ة 
الفرد  م��ن  نابعا  ي��ك���ن احل��ل  اأن  لب��د 
ي�م  يتم بن  ه��ذا لن  وبالتاأكيد  ذات��ه، 
ول��ي��ل��ة، ب��ل م��ن ط��ري��ق جم��ه���د ط�يل 
يتم بناوؤه على اأ�ش�س ومعاير مدرو�شة 
ووا����ش���ح���ة ع���رب ال��ت���ع��ي��ة وال��رب��ي��ة 
الإع���ام���ي���ة، ل��ي�����س ف��ق��ط ل��ل�����ش��اب، بل 

للطفل اأي�شا«.
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مشاركات بمؤتمر اإلعالم واإلرهاب
يتلمسن مواقع الخلل ويقدمن الحلول

ريم العسيري، عائشة الشهري،
أمل أبو مديني، وفوزية سالمي

اأكدت امل�شت�شارة ب�كالة  اجلامعة للتط�ير 
الأك��ادمي��ي  واجل����دة، الأ���ش��ت��اذة امل�شاركة  
باأبها،  امل��ن��زيل  والق��ت�����ش��اد  الإدارة  بكلية 
الدكت�رة  اأمرة عبداهلل املهدي،  انحياز 
 11 اأح���داث  بعد  الغربي   الإع���ام  و�شائل 
�شبتمرب  لاأحداث الإرهابية التي حتدث 
يف الغرب،  وتهمي�س  مثياتها يف املنطقة 
عامة،  ب�شفة  النامية   ال��دول  اأو  العربية 
للجمعية  العامة  الأم��ي��ن��ة  و�شفت  بينما 
ال�����ش��ع���دي��ة ل����اإع����ام والت�������ش���ال، مل��ي��اء 
حمدان العنزي، املراأة بخط الدفاع الأول 
الفكري لل�طن  متى حظيت  الأم��ن  عن 
ب��ال��دع��م احل��ك���م��ي وال�����دويل ال��ازم��ن 
ل���ت���ق����م ب����دوره����ا يف ال���ت����ع���ي���ة ب��ق�����ش��اي��ا 

الإرهاب. 
اأم����ا  امل��ح��ا���ش��رة يف ك��ل��ي��ات ال��ري��ا���س 
ظافر  اأم���اين  وال�شيدلة،  الأ���ش��ن��ان  لطب 
الإره��اب يعد  اإن مفه�م  القرين،  فقالت 
غام�شا مل يتم التفاق على معنى حمدد 

لتط�ر اأ�شاليبه وطرقه.
يف  ت��ف�����ش��ي��ا  اأك��������ر  اأخ���������رى  اآراء 
ال��ت��ايل م��ع م�شاركات  »اآف�����اق«  ا���ش��ت��ط��اع 
م�����ؤث����رات يف »امل�����ؤمت����ر ال������دويل ال��ث��اين  
ل��������اإع��������ام والإره����������������������اب: ال����������ش����ائ����ل 

وال�شراتيجيات«.

إشادة بالمؤتمر
اأ����ش���ادت ال��دك��ت���رة اأم����رة امل��ه��دي خ��ال 
القائمن  بحر�س  امل���ؤمت��ر  يف  م�شاركتها 
ع��ل��ي��ه  ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  من 
خم��ت��ل��ف  ال����دول ك��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دوره����م يف 
م�اجهة الظاهرة وحر�شهم على ال�شماح 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات م���ن ط����اب واأ����ش���ات���ذة 
ج��ام��ع��ي��ن  وم�������ش����ؤول���ن يف امل���ؤ���ش�����ش��ات 
الإعامية   بامل�شاركة ل�شماع اآراء خمتلفة 

وتك�ين روؤية �شائبة.
امل�ؤمتر،  يف  م�شاركتها  م��ش�ع  وعن 
ق����ال����ت »اأه�����ت�����م ب���ان���ع���ك���ا����ش���ات ال��ت��غ��ط��ي��ة 
اآليات م�اجهة  الإعامية  الدولية  على 
ت������ش��ي��ح  ب���ه���دف   ،2011 م����ن  الإره����������اب 
ال���ت���ه���دي���دات الإره���اب���ي���ة ال���ت���ي اأ���ش��ب��ح��ت 
منذ  العربية   املنطقة  يف  ال��ع��امل  ت���اج��ه 
ال���ق��ت، واأن������اع واأ���ش��ل���ب التغطية  ذل���ك 
الإع���ام���ي���ة ال���دول���ي���ة ل���ه���ذه الأح�������داث، 
م�اجهة  على  التغطية  ه��ذه  وانعكا�شات 
ال���ظ���اه���رة ن��ف�����ش��ه��ا وع���ل���ى ال����ش���ت���ق���رار يف  

املنطقة العربية ب�شفة عامة«.
وع�����دت ال���دك���ت����رة اأم������رة امل���ه���دي، 
امل���ؤمت��ر  يف  امل�شاركة  على  الق�شم  ح��ر���س 
رغم اختاف الدول امل�شاركة، حر�شا على 
اآراء خمتلفة  لتك�ين روؤية �شائبة  �شماع 

ب�شاأن م��ش�ع امل�ؤمتر.

التغطية الدولية
واأ�شافت »اإن التغطية  الدولية الإعامية 
اقرابها  مدى  على  تت�قف  عامة  ب�شفة 
ال�شيا�شية   اأو  ال���ق���رار  ���ش��ن��ع  اآل���ي���ات  م���ن 

اخلارجية«.
وعن نتائج بحثها، قالت »اإن و�شائل 
اأح��داث 11 �شبتمرب  الإع��ام الغربي بعد 
ب�����ش��ف��ة ع���ام���ة اأظ����ه����رت حت���ي���زا وا���ش��ح��ا 
لاأحداث الإرهابية التي حتدث يف الغرب 

ب��ع��ي��دا ع���ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة اأو ال���دول 
 2015 ع��ام��ة، فمثا يف  ب�شفة   ال��ن��ام��ي��ة  
اإرهابية خمتلفة يف فرن�شا  اأعمال  حدثت 
يف  فتحيزت  وب���روت،  وب��غ��داد  ونيجريا 
التغطية  الإعامية  لاأحداث احلا�شلة، 
وكانت وا�شعة  جدا يف فرن�شا، بل اأظهرت 
ال��ت��ع��اط��ف ال�����ش��دي��د م���ع ال�����ش��ح��اي��ا، اأم���ا 
الأحداث الإرهابية التي �شهدتها املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة ك���اأح���داث ب��غ��داد وب�����روت، فلم 
ف��ك��ان هناك  ال��ك��ايف،  ب��ه��ا اله��ت��م��ام  تهتم 
ال�شيا�شة   على  ي���ؤث��ر  وه��ذا  وا���ش��ح،  حتيز 
اخلارجية للدول الغربية وعمل املنظمات 
مناطق  يف  الإن�����ش��اين  للتدخل  ال��دول��ي��ة  
ال�شراع التي حدثث فيها اأحداث اإرهابية.

تأثير المؤتمر 
وت��ط��رق��ت اإل����ى ت���اأث���ر امل����ؤمت���ر اإذ ق��ال��ت 
»م��ه��م��ة امل�����ؤمت����ر ال��ع��ل��م��ي ط����رح ال�����روؤى 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واجل���م���ي���ل خ����روج����ه ب��ن��ت��ائ��ج 
ب�شكل عام على  �شتن�شر  وت��شيات مهمة، 
اأو تقدم كمقرحات  الإلكرونية،  امل�اقع 

ل�شانعي القرار اإن اأمكن«.

خط دفاع أول
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، و���ش��ف��ت الأم���ي���ن���ة ال��ع��ام��ة 
والت�شال،  لاإعام  ال�شع�دية  للجمعية 
الدفاع  بخط  امل��راأة  العنزي،  حمدان  ملياء 
الأول عن الأمن الفكري لل�طن لدورها 
ال���ط��ن، م��شحة  تربية جيل  يحمي  يف 
امل��زي��د م��ن الدعم  اإل���ى  امل����راأة  بحاجة  اأن 
احل��ك���م��ي وال������دويل ل��ت��ق���م ب���دوره���ا يف 
له،   والت�شدي  الإره���اب  بق�شايا  الت�عية 
اإ�شراكها  يف  اأن يتم  اإل��ى  اأنها بحاجة  كما 

احلياة ال�شيا�شية للمجتمع. 
و���ش��ددت  على ���ش��رورة زي���ادة ن�شبة 
اإ���ش��ه��ام امل����راأة يف و���ش��ائ��ل الإع����ام وتعزيز  
دوره�����ا واإ����ش���راك���ه���ا يف  ت��خ��ط��ي��ط و���ش��ن��ع 
ال��ربام��ج الإع��ام��ي��ة املختلفة  ال��ق��رار يف 
و�شيا�شيا  واقت�شاديا  اجتماعيا  ومتكينها 

وقان�نيا.

دوافع للمشاركة
وعن م�شاركتها يف امل�ؤمتر قالت: »م�شاركتي 
و�شيا�شية  اإعامية  نخب  م��ن  ك�كبة  ب��ن 
يف  وال�شيا�شية  الجتماعية   مكانتها  لها 
املجتمع ال�شع�دي واملجتمعات من خمتلف 
اأنحاء العامل، تعني  يل الكثر،  و�شبق يل 
امل�شاركة من قبل  يف امل�ؤمتر الدويل الأول  
اجلامعة  نظمته  الذي  والإ�شاعة  لاإعام 
وما  والت�����ش��ال،  الإع����ام  ق�شم  ممثلة يف  
اأُمثل  اأن  ه�   امل�ؤمتر  يف  للم�شاركة  دفعني 
يف  ت�شهم  ���ش��ع���دي��ة  ام�����راأة  ب�شفتي  دوري 
حماية الأمن الفكري للمجتمع يف تن�شئة 

جيل واع«.

إنقاذ البشرية
حماولة  امل�ؤمتر  يف  انتباهي  »لفت  وزادت 
ب��اإن��ق��اذ الب�شرية من  ب��اح��ث الإ���ش��ه��ام  ك��ل 
الإره����اب م��ن خ��ال ال��درا���ش��ات والأوراق 
ال���ع���ل���م���ي���ة امل����ق����دم����ة، واأ�����ش����ك����ر ال��ل��ج��ن��ة 
املثمرة والطيبة  الإ�شرافية على جه�دها 

يف اإقامة مثل هذه امل�ؤمترات«.

المرأة واإلرهاب
 واأ����ش���ارت مل��ي��اء ال��ع��ن��زي اإل����ى دور امل����راأة، 

الأمن  عن  الأول  الدفاع  بخط  وو�شفتها 
الفكري لل�طن من خال تربية جيل راِع 

وحام لل�طن.
م���ه���م ج���دا  دور  »ل����ل����م����راأة  وت���اب���ع���ت 
املجتمع  يف   الإره�������اب  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  يف 
وال���زوج���ة  الأم  اأدوار  اإن  اإذ  ال�����ش��ع���دي، 
وامل��ع��ل��م��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت������ش��ي��ح 
الفكر ال�شليم، والبعد عن العنف والأفكار 
�شد  ال��ب��ع�����س  ي�شتغلها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��رف��ة 

ا�شتقرار املجتمع«.

توصيات بحث
»تلخ�شت  ق��ال��ت  بحثها،  ت������ش��ي��ات  وع���ن 
من  ل��ل��م��راأة  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة  دع��م  يف 
امل�ؤ�ش�شات  يف  متثيلها  ن�شبة  زي��ادة  خ��ال 
ال����ربمل����ان����ي����ة وامل����ج����ال���������س ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وم�����اق����ع ات����خ����اذ ال����ق����رار، 
ال�طنية  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  واإ����ش���راك 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ك����م���ي���ة واخل���ا����ش���ة  يف 
�شيا�شات  لت�شهم يف و���ش��ع    والأك��ادمي��ي��ة 
وا�شراتيجيات من �شاأنها تذليل العقبات 
النزاهة  وتعزيز  عملها،  ت�اجهها يف  التي 
على امل�شت�ى القطاعي ال�طني، والإ�شهام 
اإن�����ش��اء �شبكة ج��دي��دة م��ن امل��ع��رف��ة يف  يف 
ن�شائية  �شبكة  وتاأ�شي�س  العربية،  املنطقة 
على امل�شت�ى ال�طني معنية بن�شر ال�عي 
بالنزاهة  يتعلق  فيما  الن�شاء  اأو�شاط  بني 
يف  امل��راأة  اإ�شهام  ن�شبة  وزي��ادة  وال�شفافية، 
واإ�شراكها  دوره��ا  وتعزيز  الإع��ام  و�شائل 

يتعلق  فيما  ال��ق��رار  و���ش��ن��ع  تخطيط  يف 
وتط�ير  املختلفة،  الإعامية  بالربامج 
داخليا  اإعامية عربية م�شركة،  �شيا�شة 
وخارجيا، تعك�س �ش�را اإيجابية عن املراأة 
احلقيقية،  اإ�شهاماتها  وت��ربز  ال�شع�دية 
اجتماعيا  ال�شع�دية  املراأة  وكذلك متكن 

واقت�شاديا و�شيا�شيا وقان�نيا.

مفهوم غامض
كليات  امل��ح��ا���ش��رة يف  ذه��ب��ت   م��ن جانبها، 
الريا�س لطب الأ�شنان وال�شيدلة، اأماين 
ظ��اف��ر ال���ق���رين،  اإل���ى ال��ق���ل ب���اأن مفه�م 
الإرهاب يعد غام�شا مل يتم التفاق على 
الكثرين   ب��ال  �شغل  اإذ  ل��ه؛  حم��دد  معنى 

لتط�ر اأ�شاليبه وطرائقه تط�را كبرا.

ورقة عمل
وع���ن ن����ع م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل����ؤمت���ر، ق��ال��ت 
»����ش���ارك���ت ب����رق���ة ع��م��ل ب��ع��ن���ان )درا����ش���ة 
تق�ميية  ملفه�م  الإرهاب ودور الإعام يف 
الت�شدي له(، الهدف منها اإبطال الدع�ى 
اإره��اب،  دي��ن  باأنه  بالإ�شام  األ�شقت  التي 
الغربي،  الإع���ام  و�شائل  عرب  وخ�ش��شا 
ودرا�شة مفاهيم امل�شطلحات ال�شائدة، لأن 

ال�عي باملفاهيم ي�شيق دائرة اخلاف«.

فوائد المؤتمرات
واأو�شحت اأماين اأن امل�ؤمتر اأ�شاب اأهدافه 
الآون���ة  الإره�����اب يف  ب�شي�ع  ال��ت��ع��ري��ف  يف 

الأخرة، مبينة اأن الأمر  يتطلب درا�شته 
الأبحاث  درا�شة علمية والإكثار من هذه 
و امل�ؤمترات التي تفيد الدار�س، والباحث 
واملجتمع عم�ما فيما يتعلق بهذا املفه�م.

دور اإلعالم 
وع���ن دور الإع����ام ك�����ش��اح، ق��ال��ت »ي��ربز 
دور الإع��ام يف م�اجهة الإره��اب ب�ش�رة 
ق�����ي����ة، وق�����د ذك������رت ذل�����ك يف امل�������ش���ارك���ة 
اإيجابيا  دورا  له  اأن   اخلا�شة بي، وذك��رت 
الإي��ج��اب��ي  اإل���ى  وبالن�شبة  �شلبيا،  واآخ����ر 
الإره��اب للنا�س وك�شف  اإي�شاح فكرة  فه� 
باخل�شائر  وال��ت���ع��ي��ة  ل��ه،  القبيح  ال���ج��ه 
ال�شلبي  واأم�����ا  الإره��������اب،  ي�����ش��ب��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
الإع��ام  الإره��اب��ي��ن  ا�شتغال  فه�  منها 
مل�شلحتهم، واإ�شفاء البط�لة الزائفة على 
عليهم،  الأ����ش����اء  وت�شليط  الإره��اب��ي��ن، 
املعاناة  وت�شخيم  اإث��ارة اجلماهر  واأي�شا 
م���ن خ����ال ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 
الظلم الجتماعي، ومن املمكن اأن  ي�شتغل 
دعاة الإره��اب وتنظيماته و�شائل الإعام 
خدمات  الإع���ام  لهم  فيقدم  مل�شلحتهم 

غر مق�ش�دة«.

 تصدي اإلعالمي لإلرهاب
 ووا�شلت اأماين القرين قائلة »الإعامي 
لدية  ي��ك���ن  اأن  يجب  مهنة  اأي  و���ش��اح��ب 
اأم����ان����ة ورق����اب����ة ذات����ي����ة، وخ������ف م���ن اهلل 
يحمل  اجل��م��ي��ع  لأن  وت���ع���ال���ى،  ���ش��ب��ح��ان��ه 

فخيانته  املجتمع،  هذا  يف  اإ�شاح   ر�شالة 
لر�شالته هي خيانة لنف�شه ودينه ووطنه«.
 اإل�����ى ذل�����ك، اأك������دت امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م، ال���دك���ت����رة ���ش��م��اح 
ال������دك������روري، م����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د، 
ا���ش��ت��غ��ل��ه  ذوح����دي����ن  ����ش���اح  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأن 
الإرهابي�ن ملد نف�ذهم، م�شرة اإلى اأن قلة 
وعي املجتمع وتداولهم �ش�را وفيدي�هات 
املتطرفن  �شاعدت  الإرهابية  للمنظمات 

يف ب�شط اأيديهم يف جتنيد الأفراد.
وع�������ن ب���ح���ث���ه���ا ال���������ذي ق����دم����ت����ه يف 
تكن�ل�جيا  دور  ناق�س  اإن��ه  قالت  امل���ؤمت��ر، 
املعل�مات يف م�اجهة الإرهاب الإلكروين 
با�شتخدام  املرتبطة  الأمنية  والتهديدات 

الإنرنت و�شبكات الت�ا�شل الجتماعي.
واأو�شحت اأنها �شددت يف ختام ورقتها 
ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى ����ش���رورة ت���اأم���ن ح�����ش��اب��ات 
من  الدقيق  التحقق  ونظم  امل�شتخدمن، 
الهوية، وتاأمني خطوط الدفاع الأمامية، 
وا���ش��ت��خ��دام اجل�����دران ال���ن���اري���ة، واأن��ظ��م��ة 
بت�شفر  امل��دع���م��ة  ال�شحابية  احل������ش��ب��ة 
وبياناتهم،  امل�شتخدمن  ملعل�مات  كامل 
وا�شتخدام ال�شبكات الفرا�شية اخلا�شة.
ولفتت اإلى اأن الإعام يبقى »�شاحا 
ع��ظ��ي��م��ا« مل���اج��ه��ة الإره�������اب، م��ع��رب��ة عن 
التكن�ل�جيا  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ت��م  ب����اأن  اأم��ل��ه��ا 
بالطريقة ال�شحيحة لت�شبح الرادع الأول 
للمنظمات الإرهابية وبداية وعي وحماية 

الأمن الإلكروين املحلي والعاملي.
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د. سناء
مبروك: على 

المؤسسات 
األكاديمية 

أن تقتدي 
بجامعة الملك 

خالد
أمجاد آل ناشع
وسارة األحمري

ك�����������������ش��������ف��������ت اأ�������������ش������������ت������������اذة 
الن��روب���ل���ج��ي��ا والج��ت��م��اع 
امل�شاركة بجامعة امللك في�شل، 
الدكت�رة �شناء مربوك، غياب 
دور الأ�شرة يف ت�عية اأبنائها. 

�شاركت  م���ربوك  وك��ان��ت 
»تفعيل  ببحث عن  امل�ؤمتر  يف 
ل��ل��ت�����ش��دي  الأ�������ش������رة  اأدوار 
ل���ظ���اه���رة الإره���������اب: درا����ش���ة 
انروب�ل�جية تطبيقية على 

املنطقة ال�شرقية«. 
وت����������ش����ل����ت ال�����درا������ش�����ة 
ل��اأ���ش��رة  حقيقي  غ��ي��اب  اإل����ى 
ع��ن ت���ع��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا، واأن����ه ل 
اأ�شري بن الآباء  ي�جد ح�ار 

والأولد.
وث����م����ن����ت م������������ربوك، يف 
ح���دي���ث ل����� »اآف����������اق«، م����ؤمت���ر 
الإع�����ام والإره�������اب، وا���ش��ف��ة 
اإي�������������اه ب�����خ�����ط������ة م����ه����م����ة يف 
ال����ظ����روف ال����راه����ن����ة، داع���ي���ة 
الأكادميية يف  امل�ؤ�ش�شات  بقية 
العامل واملنطقة اإلى اأن حتذو 
ح���ذو ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د يف 
الع�شرية  ل��ل��ح��اج��ات  ال��ت��ن��ب��ه 

امللحة.
واأ���ش��اف��ت »ه����ذا امل���ؤمت��ر 
كان ناجحا بكل املقايي�س من 
وامل������ش���ع��ات  التنظيم  حيث 
وامل���������ح���������اور وال������ش�����ت�����ع�����داد 
ب��ال��ق�����ش��ي��ة بحد  واله���ت���م���ام 
ذاته، وهذا �شيء يجعل املهتم 

بهذا الأمر يقدم اأكر«. 
م���ت�������ش���ل،  ������ش�����ي�����اق  ويف 
ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �����ش����ددت  نائبة 
ال�شارقة  جامعة  يف  الت�شال 
املتحدة،  العربية  ب���الإم���ارات 
ال���دك���ت����رة ف����زي���ة ع��ب��د اهلل 
ع����ل����ى  ������ش�����رورة  ع�����ل�����ي،  اآل 
ت����ظ���ي���ف  و����ش���ائ���ل الإع�������ام 
ليك�ن  الإره������اب  حم���ارب���ة  يف 
اجل�����م�����ه������ر ع�����ل�����ى خ���������ربة و 
و العمل  ب����اأ�����ش����راره ،  دراي������ة 
ع����ل����ى ت�����ف����ر الإم����ك����ان����ي����ات 
ال��شائل  امل�����ش��اع��دة  وجتنيد 
الج����ت����م����اع����ي����ة م������ن خ����ال 
اإيجابياتها  وتعزيز  اجلامعات 
وا�شتثمار  �شلبياتها،  وجتنب 
الإم�����ك�����ان�����ي�����ات ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 

لاإعام اجلديد.
 ج��������������اء ذل��������������ك خ�������ال 
م�شاركتها يف اجلل�شة التا�شعة 
من ثاين اأيام امل�ؤمتر الدويل 
لاإعام والإرهاب،  اإذ قدمت 
»ت�ش�رات  بعن�ان  عمل  ورق��ة 
واجتاهات ال�شباب اإزاء و�شائل 
الإعام جتاه معاجلة ق�شايا 
الإرهاب: درا�شة ميدانية على 

اجلمه�ر الإماراتي«.
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جلسة تناقش أطر المعالجة
وتداول المواد الفيلمية اإلرهابية

سعيد العمري

القن�ات  تغطية  »اأط���ر  جل�شة  ا�شتهلت 
الإخ�����ب�����اري�����ة ال����دول����ي����ة ل������اإره������اب«، 
اإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  التي راأ�شها 
الإع�������ام وال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة ب������زارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، الأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت����ر حم��م��د 
امل�ؤثرة  »الع�امل  عن  ببحث  احل��ي��زان، 
يف ن�شر امل�اد الفيلمية وال�ش�ر ال�شادرة 
ع����ن ت��ن��ظ��ي��م��ات اإره����اب����ي����ة يف امل����اق���ع 
الإل���ك���رون���ي���ة ل��ل��ق��ن���ات ال��ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة 
م�قعي  على  تطبيقية  درا�شة  العربية، 
اجل���زي���رة وال��ع��رب��ي��ة«، ل��ل��دك��ت���ر اأح��م��د 
جامعة  من  ال�شربي،  كامل  م�شطفى 
اجل����زي����رة دب�����ي، ب�����الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة، اأو�شح فيها اأن  �شبكة الإنرنت 
م���ّك���ن���ت ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره����اب����ي����ة م��ن 
ام��ت��اك و���ش��ي��ل��ة اإع��ام��ي��ة دون ق��ي���د، 
واأن تبث من خالها ما ت�شاء من �ش�ر 
ووث��ائ��ق  فيليمة،  وم����اد  ف���ت���غ��راف��ي��ة، 

كما اأكدته العديد من الدرا�شات.
تتمثل  ل  اخل���ط����رة  اأن  واأ����ش���اف 
ال�ش�ر  التنظيمات  ه��ذه  ن�شر  يف  فقط 
وامل������اد ال��ف��ي��ل��م��ي��ة، ب��ق��در م���ا ت��ظ��ه��ر يف 
ا���ش��ت��ج��اب��ة ك��ث��ر م���ن و���ش��ائ��ل الإع����ام 
ب��اإع��ادة  الفيلمية،  امل����اد  لتلك  العربية 
فكرة  ن�شر  يف  ي�شهم  ق��د  مم��ا  ن�����ش��ره��ا، 
والتحري�س  والتاأثر،  نف�شها،  الإرهاب 
من خال الدعاية املجانية بتلك امل�اد 

الفيلمية، وال�ش�ر الإعامية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت���ن���اول���ت ال���دك���ت����رة 
اأم����������رة م�������ش���ط���ف���ي ال����ب����ط����ري����ق، م��ن 
البحرين،  مبملكة  اخلليجية  اجلامعة 
جل����رائ����م  الإع������ام������ي������ة  "املعاجلة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��رادي��ك��ال��ي��ة الإره���اب���ي���ة 
»رو�شيا  قناة  ال�ش�رية يف  الأرا�شي  على 
بهدف  بالعربية،  الناطقة   RT ال��ي���م« 
وتقييم  الإعامية  املعاجلة  اأط��ر  ر�شد 
ال���ق���ن���اة امل�����ذك������رة ل���ت���ط����رات الأزم������ة 
الإره��اب��ي��ة  العمليات  ظ��ل  يف  ال�����ش���ري��ة 

املت�شاعدة بالأرا�شي ال�ش�رية.
ك��م��ا ا���ش��ُت��ع��ر���ش��ت درا����ش���ة ب��ع��ن���ان 
الإره��اب  لظاهرة  الإعامية  »املعاجلة 
العربية:  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب���اب��ات  ع��رب 
للدكت�ر  من�ذجا،  نت«  »العربية  م�قع 
ب���ه���اء ال���دي���ن ع��ل��ي ب�����ش��ر ح���ام���د، من 

جامعة العل�م احلديثة يف دبي.
و���ش��ع��ت ال���درا����ش���ة ل��ل��ت��ع��رف على 
الإلكرونية  ال��ب���اب��ات  معاجلة  كيفية 
ال��ع��رب��ي��ة ل���ظ���اه���رة الإره���������اب، وم���دى 
اإذا  وم��ا  وطرقها،  واأ�شاليبها  فاعليتها 
معاجلة  ب��ه  تت�شف  عما  تختلف  ك��ان��ت 
للظاهرة من  الأخ���رى  الإع���ام  و�شائل 

�شلبيات.

دراسة استقصائية
ب�عام  �شاعد  الدكت�ر  الأثناء، قدم  يف 
���ش��اع��د، م��ن ق�����ش��م الإع�����ام والت�����ش��ال 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، ب��ح��ث��ا ب��ع��ن���ان 
»متطلبات املعاجلة الإعامية لاأعمال 
لقن�ات  ا�شتق�شائية  درا�شة  الإرهابية: 
»الفرن�شية 24«، »العربية«، والتلفزي�ن 

اجلزائري.
وقال ب�عام »العمليات الإرهابية 
حدوثها  وزم���ن  وان��ت�����ش��اره��ا  تن�عها  يف 

�شدمة عنيفة، لي�س يف املجتمع فح�شب، 
ب���ل ح��ت��ى يف و����ش���ائ���ل الإع�������ام وط���رق 
التي  الإرهابية  الأع��م��ال  لتلك  تناولها 
ال�شتعرا�س  بطابع  متيزت يف عم�مها 
والتفنن يف تنفيذ اجلرمية، حيث وقعت 
الأول���ى، يف  ال�هلة  الإع���ام، يف  و�شائل 
خال  م��ن  الإره��اب��ي��ة،  التنظيمات  ف��خ 
الإرهابية  العمليات  اأخبار  الإعان عن 
ون���ت���ائ���ج���ه���ا، وه������� م����ا اع����ت����رب خ��دم��ة 
جمانية، ح�شب بع�س املاحظن، لتلك 
و�شائل  جعل  ال��ذي  الأم���ر  التنظيمات، 
تغر  منها،  الثقيل  وبخا�شة  الإع���ام؛ 
م��ن من��ط امل��ع��اجل��ة م��ن خ���ال اعتماد 
بع�س  على  والتعتيم  التقزمي  اأ���ش��ل���ب 
الأعمال الإرهابية ل�شرورات اقت�شادية 
���ش��ي��اح��ي��ة يف بع�س  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة، وح��ت��ى 
احل��الت، ومل تقت�شر هذه املراجعة يف 
املعاجلة على العامل العربي والإ�شامي 

، بل امتدت اإلى اأوروبا واآ�شيا".

إرهاب داعش
من  الدهم�شي،  ف��اح  الدكت�ر  وت��ن��اول 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����ش��ل، »اأط�����ر معاجلة 
اإره������اب داع�������س يف امل����اق���ع الإخ���ب���اري���ة 
الأج��ن��ب��ي��ة امل���ج��ه��ة ب��ال��ع��رب��ي��ة: درا���ش��ة 
 ،CNN و   BBC مل�����ق����ع����ي  حت���ل���ي���ل���ي���ة 
ب���ه���دف ر����ش���د الأط������ر اخل���ربي���ة ال��ت��ي 
مت ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف امل���اق��ع الإخ��ب��اري��ة 
الأج��ن��ب��ي��ة امل���ج��ه��ة ب��ال��ع��رب��ي��ة، وال��ت��ي 
مت حت��دي��ده��ا يف امل���ق��ع��ن امل���ذك����رمي، 
والتباين  الت��ف��اق  درج���ة  ع��ن  والك�شف 
ب���ن الأط������ر اخل���ربي���ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

امل�قعن حمل الدرا�شة.
التعرف  اإل��ى  الدرا�شة   كما هدفت 
ع��ل��ى ح��ج��م اله��ت��م��ام امل��م��ن���ح لظاهرة 
الإخبارية  اخلارطة  على  داع�س  اإره��اب 
يف امل����ق���ع���ن، ور�����ش����د اأط������ر امل��ع��اجل��ة 
اإره���اب  لق�شايا  وحتليلها  الإع��ام��ي��ة 
للتحليل يف  ال���ب���ارزة اخل��ا���ش��ع��ة  داع�����س 
امل����ق���ع���ن، م���ن خ����ال م��ن��ظ���ر م��ت��ع��دد 
الأبعاد، يق�م على درا�شة كل من الأطر 
املرجعية، واأطر الأ�شباب، واأطر احلل�ل 
وال���ق����ى ال��ف��اع��ل��ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا وحت��دي��د 
م����ق���ف امل���ق��ع��ن م���ن اإره������اب داع�������س، 
وذل����ك م���ن خ���ال ال��ك�����ش��ف ع���ن وج��ه��ة 
ن��ظ��ر ال��ق��ن��ات��ن ح��ي��ال ظ���اه���رة اإره����اب 
داع�����س وت��داع��ي��ات��ه��ا، وحت��دي��د املفاهيم 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة م���ن ق��ب��ل امل���ق��ع��ن ح���ل 

الإرهاب.

تشكيل الوعي الجمعي
اإل������ى ذل������ك، ق�����دم امل���ح���ا����ش���ر ب��ق�����ش��م 
الإع������ام والت�������ش���ال ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد، يزيد بن عبدالكرمي اجلا�شر، 
الأم��رك��ي  »اجلمه�ر  بعن�ان  درا���ش��ة 
والتغطية الإخبارية ل��شائل الإعام 
الأم���رك���ي���ة ل���اأع���م���ال الإره���اب���ي���ة«، 
الإع��ام��ي��ة  للتغطية  اأن  ف��ي��ه��ا  ذك���ر 
ت�شكيل  يف  م��ه��م��ا  دورا  الإخ����ب����اري����ة 
ال�����ع����ي اجل���م���ع���ي جت�����اه الأح��������داث 
وال��ظ���اه��ر ال��ت��ي حت���دث يف خمتلف 
اأن ل��شائل  اإل��ى  ال��ع��امل، لفتا  اأرج���اء 
الإ�شهام يف  دورا ج�هريا يف  الإع��ام 
املتناولة يف  امل��ش�عات  اأهمية  تعزيز 

ذهنية اجلماهر من عدمها.
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عدد خاص  | المؤتمر الدولي لإلعالم واإلرهاب

التغطية العالمية لألحداث اإلرهابية
على طاولة النقاش

سلطان عوض

ركزت جل�شة »الإعام والأعمال الإرهابية«، 
يف امل������ؤمت�����ر ال��������دويل ال����ث����اين »الإع��������ام 
والإره������اب: ال������ش��ائ��ل وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات« 
على حتليل تغطية و�شائل الإعام العاملية 
حدثت،  التي  الإره��اب��ي��ة  العمليات  لبع�س 

وا�شراتيجيات تناولها لتلك الأحداث.
وذك����������ر ال�����دك�����ت������ر م����ط����ل����ق ����ش���ع����د 
املطري، من جامعة امللك �شع�د، يف ورقة 
العلمية  الإع���ام���ي���ة  بعن�ان »التغطية 
قتلت   ،2015 ن���ف��م��رب  يف  اأن����ه  ل����اإره����اب« 
جمم�عة من الإرهابين نح� 130 �شخ�شا 
الإع��ام  و�شائل  وق��ام��ت  باري�س،  يف  بريئا 

العاملية بالتغطية الكاملة للق�شة.
وجاء اهتمام و�شائل الإعام بالهج�م 
عميقا، والتغطية غر م�شب�قة لأي هج�م 
اإره����اب����ي اآخ�����ر، وق��ب��ل ���ش��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة من 
الهج�م، ح�شد الإرهاب ع�شرات ال�شحايا 
م��ن امل��دن��ي��ن يف ب���روت وب��غ��داد، واأ�شيب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��راق��ب��ن ب��ال�����ش��دم��ة، لي�س 
فقط ب�شبب تزامن الهجمات، ولكن اأي�شا 
الإع��ام  و�شائل  اهتمام  تباين  خ��ال  م��ن 

بهذه الهجمات.
التحليل  ت�ظف  درا�شته  اأن  واأو���ش��ح 
ال��ك��م��ي للمحت�ى  ال��ت��اأط��ر  ال��ق��ائ��م ع��ل��ى 
ال�����ذي ت��ن��ت��ج��ه و����ش���ائ���ل الإع�������ام ال��ع��امل��ي��ة 
الإعامية  امل�ؤ�ش�شات  تغطي  كيف  لإظهار 
اأعلى وعمق  الهجمات الإرهابية مع ت�اتر 
اأك����ث����ر ك���ث���را ع���ن���د ح���دوث���ه���ا يف ال�����دول 
الغربية، مما كانت عليه عندما حتدث يف 

اأجزاء اأخرى من العامل.

باريس ونيويورك
ب����������دوره، ق������دم ال����دك����ت�����ر ع��ب��داحل��ف��ي��ظ 
اأو������ش������ك�����ن، م�����ن ج���ام���ع���ة وه���������ران م��ن 
اجلزائر، ورقة بعن�ان »املعاجلة ال�شحفية 
التعر�س  ل���اإره���اب«، واق���رح  الفرن�شية 
للن�شاط التوا�شلي يف الظروف الإعالمية 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ان���ط���اق���ا م����ن ال��ت��غ��ط��ي��ة 
الإعامية الفرن�شية لأحداث 11 �شبتمرب 
ال��ت��ي  الإره����اب����ي����ة  ول����اع����ت����داءات   ،2001
اإي��ب��دو«،  »���ش��اريل   2015 يف  باري�س  عرفتها 

وقاعة »الباتاكل�ن«.
اأم��ام فجائية احلدث،  اأن��ه  اإل��ى  واأ�شار 
ظ��ه��رت ���ش��ع���ب��ة ت��اأق��ل��م و���ش��ائ��ل الإع����ام 
النقدية  امل�����ش��اف��ة  الأزم�����ة لف��ت��ق��اده��ا  م��ع 
احل���دث،  مل��ق��ارب��ة  ال�����ش��روري��ة  والتحليلية 
مع  الإع��ام��ي  ال�شبق  وراء  ال�شعي  اأن  كما 
القن�ات  التناف�شي بن  املنطق  الدخ�ل يف 
جعلنا  ال��ي���م��ي��ة،  وال�شحف  التلفزي�نية 
الإع��ام  لتعريف  جديد  معيار  عن  نبحث 
يف ظروف الأزمة، حت�لت فيه ال�ش�رة من 

م�ؤ�شر Indice اإلى اأيق�نة للحدث.
وقال »بعد كل اعتداء اإرهابي لحظنا 
خلا يف الجتاه العام ل�شيك�ل�جية الّراأي 
ال���ع���ام، ي��غ��ذي��ه ال��ب��ث امل��ب��ا���ش��ر وامل��ت���ا���ش��ل 
لل�ش�ر«، م�شيفا اأنه اأمام ال��شع الأزماتي 
اأدى اخل���رب دور  ف��رن�����ش��ا،  ال����ذي ع��اي�����ش��ت��ه 
الكا�شف عن الرهانات اجلي�-اإ�شراتيجية 
لعاقة هذه الدولة مع باقي دول العامل«.

واأ�������ش������اف »م������ن ه������ذا امل���ن���ط���ل���ق ق��د 
الإعام  و�شائل  اإلى ت�ظيف  الأم��ر  ينتهي 
اأ�شبح  اأخرى. ومن ناحية ثانية  لأغرا�س 
الإره�����اب ُم���ؤ���ش�����ش��ا ل��ع���مل��ة اإع��ام��ي��ة ت��اأخ��ذ 

وت��دوي��ل  الت�شامن  ���ش��ع���ر  م��ن  م�����ش��دره��ا 
التعاطف؛ ليج�شد الإعام ذاكرة جماعية 
ت���ؤرخ للحدث فتدخل يف )تاريخ  م�شركة 

احلا�شر(«.
ك��م��ا ب��ن اأن����ه مت اخ��ت��ي��ار حت��ل��ي��ل بث 
الإره��اب��ي��ة  ب���الأح���داث  املتعلقة  امل��ع��ل���م��ات 
�شيمي�براغماتية،  م��ق��ارب��ة  م��ن  ان��ط��اق��ا 
ب��ن��اء  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا اله��ت��م��ام من�شبا  ي��ك���ن 
اخل���ط���اب الإع����ام����ي امل�����ش��ح���ن ع��اط��ف��ي��ا 
ال���ت���ل���ي���ف���زي����ن  ت���غ���ط���ي���ة  ل�������اأح�������داث يف 
وال�����ش��ح��اف��ة امل��ك��ت���ب��ة يف ف��رن�����ش��ا ك��ن��م���ذج 
التي  الأخ��ط��اء  على  الركيز  مع  للدرا�شة 

وقعت فيها و�شائل الإعام الفرن�شية.

الهجوم على البرلمان الكندي
ال���دك���ت����ر في�شل  ق����دم  ذات�����ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
ورق��ة  ب��ك��ن��دا،  كيبيك  م��ن جامعة  ف��رح��ي، 
الكندية  الإع���ام  و�شائل  »تغطية  بعن�ان 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات الإره�����اب�����ي�����ة: ال���ه���ج����م ع��ل��ى 
اأوت���اوا  بالعا�شمة  الكندي  ال��ربمل��ان  مبنى 
اأ���ش���ات  تتعالى  اأن���ه  فيها  ب��ن  من����ذج���ا«، 
كثرة داخل املجتمع الكندي، وبخا�شة يف 
ب�شرورة  والأك��ادمي��ي��ة،  العلمية  الأو���ش��اط 
تغطية  واأ�شاليب  ط��رائ��ق  يف  النظر  اإع���ادة 
و�شائل الإعام الكندية لاأحداث املتعلقة 
مبا�شرة  ت��اأث��رات  لديها  والتي  ب��الإره��اب، 
واملجتمع  كندا  يف  املقيمن  امل�شلمن  على 
الكندي ب�شفة عامة، وبخا�شة بعد ظه�ر 
اآث������ار ���ش��ل��ب��ي��ة وغ����ر م��ت���ق��ع��ة م���ن ���ش��ب��اب 
اجليلن الثاين والثالث امل�شلم كرد عك�شي 
ملا يتم ترويجه من اأكاذيب �شد امل�شلمن، 
الكراهية واحلقد �شد كل  وزي��ادة مظاهر 
ما يرتبط بالإ�شام، �ش�اء اأكانت م�ؤ�ش�شات 

اأم اأفرادا.
وق����ال ف��رح��ي »ال�����ش��ع���ر ب��الح��ت��ق��ان 
ال�شارع الكندي  الت�تر واخل�ف يف  وزي��ادة 
م���ن ج���ه���ة، وح���ال���ة الرت����ب����اك وال��ت��خ��ب��ط 
الكندية  الإع�����ام  و���ش��ائ��ل  تعاي�شها  ال��ت��ي 
يف م��ع��اجل��ت��ه��ا ل��ل��خ��رب امل��ت��ع��ل��ق ب���الإره���اب 
�شكا  اأخ����رى،  جهة  م��ن  ع��ام��ة  وامل�شلمن 
ع��ام��ل��ن رئ��ي�����ش��ن يف ال���ذه���اب ن��ح��� و�شع 
درا����ش���ة ع��ل��م��ي��ة حت�����اول ا���ش��ت��ج��اء بع�س 
ج�انب اخللل، وتبحث يف مكامن ال�شعف 
واخلطاأ، ل�شيما اأن الدرا�شات يف اجلامعات 
قليلة،  اجلانب  ه��ذا  تتناول  التي  الكندية 
ال�اقع  حقيقة  معرفة  م��ن  تنطلق  وال��ت��ي 

العربي امل�شلم اأقل«.
ج���اءت  امل��ن��ط��ل��ق،  ه����ذا  »م����ن  واأردف 
ه���ذه ال��درا���ش��ة ل��ت��ح��اول ال��ن��ظ��ر يف ت��ن��اول 
الإرهاب،  الكندية لظاهرة  الإعام  و�شائل 
وال��دواف��ع،  اخللفيات  الطرائق،  وحت��دي��دا 
الكندي  املجتمع  على  ذلك  تاأثرات  ومنه 
وج��ه  ع��ل��ى  امل�شلمة  والأق��ل��ي��ة  ع���ام،  ب�شكل 

التحديد«.
فرحي،   ح�شب  الدرا�شة،  ه��ذه  وتاأتي 
الإع��ام  و�شائل  تغطية  طريقة  يف  لتنظر 
التي  الإره��اب��ي��ة  العمليات  لآخ���ر  الكندية 
�شربت اإحداها الربملان الكندي بالعا�شمة 
اأوتاوا، وحتاول و�شع التجربة على طاولة 
وتفح�س  ب��ع��م��ق  ف��ي��ه��ا  للنظر  ال��ت�����ش��ري��ح، 
م��ك��ن���ن��ات��ه��ا وم���دل����لت���ه���ا، وب��خ��ا���ش��ة اأن 
ال��ك��ن��دي،  ال��ظ��اه��رة ج��دي��دة ع��ل��ى املجتمع 
يعي�س عزلة  يكاد  ل�قت ق�شر  كان  ال��ذي 
ال��ع��امل اخل��ارج��ي، ح�شب تعبر  ع��ن  كلية 

الباحث.

الوجه اآلخر لإلرهاب
اإلى ذلك، اأكد الدكت�ر اأحمد حممد اأحمد 
بال�ش�يد،  اأوري����ربو  جامعة  م��ن  اجل����دي، 
الآخ��ر لاإرهاب:  »ال�جه  بعن�ان  ورق��ة  يف 
لاجئن  املناه�شة  الع��ام��ي��ة  التغطية 
اإل���ى اأوروب������ا« اأن���ه ف��ر اأك���ر م��ن 400 األ��ف 
ب��اده��م طلبا لاأمن  م��ن  لج��ئ ومهاجر 
الأبي�س  البحر  عرب  اأوروب���ا  يف  وال�شامة 
-2014 ما بن  الفرة  وذل��ك يف  املت��شط، 

الإع������ام  ت����ن����اول  اإل������ى  م���ت���ط���رق���ا   ،2015
الأوروب������ي مل��اأ���ش��اة امل��ه��اج��ري��ن وال��اج��ئ��ن 
ال�ش�يد مثال  اآخ��ذا  واإع��ام��ه؛  يف �شحفه 

للتغطية الإخبارية عن ماأ�شاتهم.
وق����ال »ب��ع�����س الأج���ه���زة الإع��ام��ي��ة 
اأك�����دت اأه��م��ي��ة ت��ق��دمي ال���ع����ن وامل�����ش��اع��دة 
اأخ��رى عدم  اأجهزة  اأب��دت  بينما  لاجئن، 
ت��ع��اط��ف��ه��ا ودع�����ت اإل�����ى ت��ق��ل��ي�����س ع��م��ل��ي��ات 
ردود  امل���اط��ن���ن  يتخذ  اأن  واإل����ى  الإن���ق���اذ، 
من  ج��دي��دة  م���ج��ة  اأي  �شد  غا�شبة  فعل 

الاجئن«.
الفرق  ت��شيح  اإلى  الدرا�شة  وتهدف 
ما بن التغطية الإخبارية يف ال�ش�يد من 
حيث امل�شادر التي اتخذها ال�شحفي�ن من 
واآخرين  الداخلي،  بال�شاأن  معنين  �شا�شة 
بال�شاأن اخلارجي، ومن منظمات  مهتمن 

غر حك�مية، ومن م�اطنن.
ك����م����ا ت����ط����رق����ت اإل���������ى ال����ل����غ����ة ال���ت���ي 
التي  والأ���ش��ب��اب  ال�شحفي�ن  ا�شتخدمها 
����ش���اق����ه���ا ل����زي����ادة ت���دف���ق���ات ال���اج���ئ���ن، 
واحل���ل����ل ال��ت��ي ق��دم���ه��ا، م����ؤك���دة اأن����ه ل 
اجلميع؛  ينا�شب  اأن  واح���د  لنمط  مي��ك��ن 

اأوروب���ا  دول  يف  الفعالة  الع���ام  ف��شائل 
حمات  تد�شن  تتطلب  اخ��ت��اف��ه��ا،  على 
ال�شياق  ت��راع��ي  خ�شي�شا  م�شممة  ه��ادف��ة 

ال�شيا�شي والثقايف.

جماعة بوكوحرام
عبدالعزيز ح�شن،  ي�فيدي  الدكت�ر   ذهب 
من جامعة اأم درمان الإ�شامية بال�ش�دان، 
يف ورق�����ة ع��م��ل ب���ع���ن����ان »ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�����ش��ام��ل��ة وامل�����ش��ت��دام��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��م��اع��ة 
ب���ك��� ح����رام الإره���اب���ي���ة اإع��ام��ي��ا يف غ��رب 
الإع��ام  و�شائل  ب��اأن  الق�ل  اإفريقيا«، اإلى 
ت��ظ��ه��ر اأح��ي��ان��ا ك��ع��ام��ل م����روج ل��ل��ج��م��اع��ات 
ال�شنيعة  واأف��ع��ال��ه��ا  واأف���ك���اره���ا  الإره���اب���ي���ة 
الت�ا�شل  �شبكات  وك��ذل��ك  ت�شعر،  اأن  دون 
الجتماعي التي اأ�شبحت امليدان وال�شاحة 
�شم�مها  لن�شر  اجل��م��اع��ات  ل��ه��ذه  املف�شلة 
يف ال��ع��امل الف��را���ش��ي، م��ع��ر���ش��ة يف ذل��ك 
ال�����ش��ب��اب خل��ط��ر اأف���ك���اره���ا وم����ه����ددة اأم���ن 

املجتمعات وا�شتقرارها.
وق����ال اإن����ه »ع��م��ا ب��ق���ل اهلل ت��ع��ال��ى 
تاأمرون  للنا�س،  اأخ��رج��ت  اأم��ة  خر  )كنتم 
ب��امل��ع��روف وت��ن��ه���ن ع���ن امل��ن��ك��ر وت���ؤم��ن���ن 
ب��اهلل(، )الآي���ة(، وق��ع اختياري على عن�ان 
ه����ذه امل�����ش��ارك��ة، ل��اإ���ش��ه��ام ب���ه يف اجل��ه���د 
وع�شكريا  واأمنيا  واأكادمييا  فكريا  املبذولة 
واجتماعيا، ملكافحة الإرهاب عامليا واإقليميا 
ب�ك�  جماعة  خط�ة  باأن  اعتقادا  وقطريا؛ 
تنظيم  مبايعة   يف  خ��ط��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ح�����رام 
داع�س، وما متثله يف غرب اإفريقيا، اأوجبت 
حينما  العتبار  يف  امل�شاألة  هذه  اأخ��ذ  علينا 

اإذ  والإره����اب،  الإع���ام  العاقة بن  نعالج 
دول���ة ول وط���ن ول  ل��ه  لي�س  الإره�����اب  اإن 
ع�ملة  مع  وبخا�شة  الي�م،  جغرافية  حدود 
لتكن�ل�جيا  ال�شريع  والنت�شار  الت�شال 

املعل�مات والت�شال«.
وقدم ي�فيدي نبذة عن ن�شاأة الإرهاب 
وت���ط����ره يف اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن���ب ال�����ش��ح��راء، 
الإره��اب��ي��ة، واحل��دود  ب�ك� ح��رام  وجماعة 
اجل���غ���راف���ي���ة ال���ت���ي ت��ن�����ش��ط ف���ي���ه���ا، واأه�����م 
وا�شتخداماتها  ارت��ك��ب��ت��ه��ا،  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 
لاإعام، وتكن�ل�جيا املعل�مات والت�شال، 
الإرهابية  لاأحداث  الإعامية  والتغطية 
ال����اق���ع���ة يف ال��ن��ي��ج��ر وت�������ش���اد ون��ي��ج��ري��ا 
ال�شاملة  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  وال���ك���ام���رون، 
ب���ك��� ح��رام  وامل�����ش��ت��دام��ة ملكافحة ج��م��اع��ة 

الإرهابية اإعاميا.

تحديات متشعبة
يف ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن���ان »ال��ب��ع��د ال��ت��اري��خ��ي 
ال�����ش��ع���دي��ة يف م�اجهة  الإع�����ام  ل������ش��ائ��ل 
الإرهاب«، اأو�شح الدكت�ر فهد عتيق املالكي، 
من جامعة اأم القرى، اأن ثمة اإجماعا ي�ش�د 
الأو�شاط ال�شيا�شية والفكرية والقت�شادية 
الفرة  يف  مت��ر  الإ�شامية  الأم���ة  اأن  على 
الراهنة مبنعطف تاريخي يت�شم بال�شع�بة 
اإذ ت��ع��ددت  ال��ب��ال��غ��ة وال��ت��ع��ق��ي��د ال�����ش��دي��د؛ 
وت�شارعت  م��ت��غ��رات��ه،  وت��ن���ع��ت  حت��دي��ات��ه 
يف  ب��ج��ذوره��ا  لت�شرب  وت�شابكت  اأح��داث��ه، 
اأخطارا  وتنتج  واملجالت،  امليادين  خمتلف 
وامل�شارات  الأ�شعدة  جلميع  متتد  حقيقية 
يف ح��ي��اة ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع. وم���ن ب��ن ه��ذه 

الإره���اب  ق�شايا  تربعت  املاحقة  الأخ��ط��ار 
والإقليمية  املحلية  الأح���داث  م�شرح  على 

والدولية، ح�شب ق�ل الباحث.
وتطرق اإلى ظه�ر العنف والإرهاب يف 
الآونة الأخرة باململكة العربية ال�شع�دية، 
م�شرا اإلى اأنهما ميثان م�شكلة اجتماعية 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  اأخ��ط��اره��ا  لها 
ي�شبق  مل  ب�ش�رة  وال��رب���ي��ة  وال�شيا�شية 
ل��ه��ا م��ث��ي��ل، ومم����ا زاد م���ن خ���ط����رة ه��ذه 
امل�����ش��ك��ل��ة ن���ظ���رة ب��ع�����س ال���ق���ائ���م���ن ب��ت��ل��ك 
طاعة  على  وخروجهم  الإرهابية  الأع��م��ال 
بط�لية  اأفعال  اأنها  معتقدين  الأم��ر،  ويل 
م��ي��زة عن  ل��ه  ال�����ش��ع���دي  املجتمع  اأن  رغ���م 
بقية املجتمعات الأخرى األ وهي: تطبيقه 
د���ش��ت���را  وات��خ��اذه��ا  الإ���ش��ام��ي��ة  لل�شريعة 
وم��ن��ه��ج��ا، وه����ي امل�����ادة الأول������ى يف ال��ن��ظ��ام 
الأ�شا�شي للحكم. واأكد اأن »�شيا�شة املجتمع 
وال��شطية،  ب��احل��ي��ادي��ة  تتميز  ال�����ش��ع���دي 
وذل���ك عك�س م��ا ه��� م���ج���د يف ك��ث��ر من 
تنحاز  التي  والأجنبية  العربية  املجتمعات 
معظمها  يف  معينة  لفل�شفات  تعليمها  يف 

فل�شفات غربية«.
ووا����ش���ل »ب���ذل���ك ي��ع��د ه����ذا ال��ب��ح��ث 
ا���ش��ت��ق��راء ل����اق���ع الإره�������اب وت���اري���خ���ه يف 
بها  حدث  وما  ال�شع�دية،  العربية  اململكة 
اإرهابية، وكيف كان دوره��ا يف  اأح��داث  من 
ال��شائل  بجميع  وم�اجهته  له  الت�شدي 
اأهمها الإع���ام، الذي  التي من  وال��ط��رق، 
ليك�ن  وال������ش��ائ��ل  ال�شبل  ك��ل  ل��ه  �شخرت 
م���ج��ه��ا وف���اع���ا يف امل��ج��ت��م��ع الإع���ام���ي 

ال�شع�دي«.
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سارة القحطاني
ومشهور العمري

ال���دويل لاإعام  امل���ؤمت��ر  اإط���ار  اأقيمت يف 
ال��ذي نظمته اجل��ام��ع��ة، جل�شة  والإره����اب 
الإع��ام  و�شائل  تعامل  كيفية  نقا�شية عن 
مع اأخبار وق�شايا الإره��اب، ومدى ترويج 
الإع��������ام ل�����اإره�����اب، ت���راأ����ش���ه���ا ال���دك���ت����ر 
ب��ن��ع��ي�����ش��ى ع�������ش���ل����ان، م���ن امل��ع��ه��د ال��ع��ايل 
ل���اإع���ام والت�������ش���ال، و����ش���ارك ف��ي��ه��ا كل 
من: ع�ش� جمل�س ال�ش�رى الدكت�ر فايز 
الدويل للدرا�شات  املركز  ال�شهري، ومدير 
الدكت�ر  ببروت  والإع��ام  ال�شراتيجية 
علي ع���اد، ووكيل وزارة الإع��ام لاإعام 
اخل���ارج���ي ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ل��ح��م، 
مركز  من  عبداحلليم،  اأم��رة  وال��دك��ت���رة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة مب�شر،  ل��ل��درا���ش��ات  الأه������رام 
والدكت�ر عمر ب��شعدة، من ق�شم الإعام 

بجامعة امللك خالد. 
اإن  م�شاركته  خ���ال  ال�����ش��ه��ري  وق���ال 
نعيده  اأن   اإل����ى  ب��ح��اج��ة  ل��دي��ن��ا  »الإع������ام 
ت��ف��ه��م  اأن  وي���ج���ب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  جل�������ذوره 

حلقة نقاشية تبرز العالقة بين اإلعالم واإلرهاب
احلقيقي«.  ودوره  وظيفته الجتماعية 
اأن »الإره���اب ه� خ�شم هذا املجتمع  واأك��د 
وا�شتقرار،  بهدوء  يعي�س  اأن  يحاول  ال��ذي 
ومن  الأح���داث،  يتبع  ال�شحفي  والإع���ام 
اأن  اإل  اإره��اب��ي،  ثم ل ميكن جتاهل ح��دث 
الإعام اجلديد مفه�مه التقني والعملي 
اأ���ش��ل���ب  م��ن  ج���دا  ق��ري��ب  ه���  والتطبيقي 

التحري�س والتجيي�س«.
واأ����ش���اف »الإع������ام ي�����ش��ن��ع الإره�����اب 
ب��امل��ف��ه���م ال����ع����ام، اأم�����ا ب��امل��ف��ه���م اخل��ا���س 
احل��دث،  اإع���ام يغطي  ولكن هنالك  ف��ا، 
وه���ن���ال���ك اأ����ش���خ���ا����س ي����ت����اأث����رون، واأك�����ر 
امل��ت��اأث��ري��ن ه���م امل�����ؤث����رون يف ال��ن��ا���س، كما 
الإع��ام  ب��الإره��اب، لأن  الإع���ام يهتم  اأن 
بطبيعته يبحث عن اجلاذبية، وهي ل تاأتي 

من الأحداث العادية«.
الع�اد  علي  الدكت�ر  ق��ال  جهته،  من 
اأ�شبه  الإره���اب والإع���ام  »العاقة بن  اإن 
ما تك�ن بعاقة بن طرفن؛ الأول ي�شنع 
احل���دث، وال��ث��اين ي���ربزه اإع��ام��ي��ا، بحجة 
ال�ش�ق  تر�شي  م���ادة  اأو  ال�شحفي  ال�شبق 
الإع���ام���ي، والإره�����اب يبحث ع��ن اأ���ش���اء 

الإثارة والرعب والبلبلة بن اجلماهر«.  
ي����ؤدي دورا ذا حدين من  وت��اب��ع »الإع���ام 
مكافحة  يف  ع����ن  خ���ر  ي��ك���ن  اأن  امل��م��ك��ن 
اأداة لتغذية الرعب والرويع،  اأو  الإره��اب 
املراهقن"،  ���ش��ري��ح��ة  ع��ن��د  وخ�����ش������ش��ا 
على  ت��ق���م  الأه��ل��ي��ة  احل���روب  اأن  م��شحا 

اأكتاف املراهقن. 
واأ�شار اإلى اأن دور الإعام ه� تقدمي 
لدى اجلماهر،  الت�عية  مناخ  تعزز  م�اد 
وت���زوي���ده���ا ب��احل��ق��ائ��ق وامل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي 
متكنها من الت�شدي لهذا الفكر الإرهابي.

التأثير في العقل الباطن
يف ال�����ش��ي��اق ذات������ه، حت����دث ال���دك���ت����ر عبد 
العزيز امللحم عن تاأثر و�شائل الإعام يف 
الباطن للفرد واأهمية ذلك يف بناء  العقل 
ا�شتغل  الإعام، وكيف  منظ�مات وو�شائل 

الإرهاب هذا التاأثر لتحقيق اأهدافه. 
واأو�شح اأن الإعام بدءا من النخب�ي 
امل�شتقبل من  �شيتم يف  وحتى اجلديد وما 
الإع��ام  و�شائل  انتفاء  على  يق�م  اأب��ح��اث 
اإل���ى ب���اب��ات مي��ر من  امل���ج���دة وحت�يلها 

ت��شل  ث�ان معدودة  ال�شخ�س يف  خالها 
الر�شالة املطل�بة اإلى عقله الباطن. 

وع�����ن ����ش����ر الإره����������اب وم�����ا ي��ت��ع��ل��ق 
ال�ش�ر  من  الكثر  »هنالك  ق��ال  بداع�س، 
اأفراد التنظيم يف و�شائل  التي ي�شتخدمها 
الإع������ام لإظ���ه���ار ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى امل��ت��ل��ق��ي، 
وه���م ب��ذل��ك ي��ع��ت��ق��دون ب����اأن ت��ل��ك ال�����ش���ر 
للعامل  م�جهة  وه��ي  للر�شد،  ال�شبيل  هي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق وت������ش��ي��ف اأف���ك���اره���م، اع��ت��ق��ادا 
ل��ل��خ��ا���س وال��ه��داي��ة  ب��اأن��ه��ا �شبيل  م��ن��ه��م 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات، وه���ي ���ش���ر غ��ر حقيقية، 
الإعام  فاإن  ب�شطاء  اأ�شخا�س  اأنهم  ورغم 

�شخمهم و روج لأن�شطتهم«.
 

مصلحة جدلية
اإن  اأب��شعدة  الدكت�ر عمر  ق��ال  ذل��ك،  اإل��ى 
ال��ع��اق��ة ب��ن الإع�����ام والإره������اب عاقة 
من  ي�شتفيد  ط��رف  ك��ل  جدلية،  م�شلحة 
الآخ��ر، كما اأن الإره��اب اأ�شبح ورقة يف يد 
املعطيات  ح�شب  ت�ظفها  الإع���ام  و�شائل 

والأحداث. 
الإع��ام  و�شائل  »يجب على  واأ���ش��اف 

امل��ه��ن��ة  ب���اأخ���اق���ي���ات وم����اث���ي���ق  ت��ل��ت��زم  اأن 
الدولية يف املمار�شة الإعامية من خال 
ال��راأي  وتن�ير  ال�شادقة،  املعل�مة  تقدمي 

العام وحماية حق�قه«.

المخاطبة الفردية
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ذي ���ش��ل��ة، ث��م��ن امل�����ش��ت�����ش��ار 
بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�ش�  الإعامي، 
امل��ل��ك ���ش��ع���د، ال��دك��ت���ر ح��م��زة ب��ي��ت امل���ال، 
ت���ن���ظ���ي���م ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د م����ؤمت���ر 
الإع�������ام والإره����������اب، وق�����ال »ي����اأت����ي ه��ذا 
التي  امل����ؤمت���رات  منظ�مة  �شمن  امل���ؤمت��ر 
بداأناها مب�ؤمتر الإعام والإ�شاعة ملعاجلة 
الظ�اهر ال�شلبية التي ارتبطت بالإعام«.

واأ����������ش���������اف »و�������ش������ائ������ل ال����ت�����ا�����ش����ل 
الج����ت����م����اع����ي����ة ج�������زء اأ�����ش����ا�����ش����ي م��ت��ع��ل��ق 
بال�شراتيجيات التي حتاول فهم العاقة 
بن الإعام والإرهاب، كما اأن هناك اأم�را 
اأخطر  وه��ي  وال�شتقطاب،  التجنيد  منها 
ت�ؤثر  اأن  ت�شتطيع  التي  املازمة  ال��شائل 
اأي وق��ت، وحررتها م��ن قي�د  ال��ف��رد يف  يف 
ال���ق��ت وامل��ك��ان، وه��ن��اك ج��زء اأ���ش��ا���ش��ي ه� 

كين�نة  لها  امل�ؤ�ش�شات  اأن  كما  امل���ال،  راأ����س 
اإداري���ة معتربة براأ�س م��ال حم��دد وه���ؤلء 

تخل�ا عن القي�د". 
العمل  يف  خلط  هناك  »اأ�شبح  وت��اب��ع 
العاملن  بع�س  تخلى  اأن  بعد  الإع��ام��ي 

فيه عن الرقيب«.
ال��رق��اب��ة  وع���ن م���دى �شع�بة ف��ر���س 
»ال��رق��اب��ة  اأج����اب  احل��دي��ث��ة،  التقنية  ع��ل��ى 
التقنية �شعبة، وحجب بع�س امل�اقع اأ�شبح 
هذه  م��ن  ي�شتفيدون  م��ن  فهناك  م�شكلة، 
اأنف�شهم من خالها..  ويط�رون  الربامج 
ول  احل��ج��ب،  ن�شتطيع  ل  اأ���ش��ب��ح��ن��ا  ل��ق��د 
مهام  جت��اوز  واإمن���ا  الرقابة  �شعفت  نق�ل 
وتخلينا  مهمته،  على  والت�شلط  الرقيب 
ع��ن امل���ؤ���ش�����ش��ات واأ���ش��ب��ح ال��ع��م��ل ف��ردي��ا  يف 

املخاطبة والن�شر«.

ال حوار دون إعالم
م���ن ج��ه��ت��ه، و����ش���ف اأم�����ن م���رك���ز احل�����ار 
ال����ط���ن���ي ف��ي�����ش��ل ب����ن م���ع���م���ر،  م����ؤمت���ر 
الإع��ام والإره��اب الذي نظمته اجلامعة، 
بخط�ة مهمة ل��شع اأ�شا�شيات ملحاربة داء 

الإرهاب.
 وقال »ل ح�ار دون اإعام، ول اإعام 
دون ح���ار«، مبينا اأن دور احل�ار يكمن يف 
ك�شف ت�شليل املتطرفن، واأن هدف املركز 

ه� تعزيز  قيم الت��شط والعتدال.
واأردف »جه�د مركز احل�ار ال�طني 
يف حم��ارب��ة الإره����اب والإره��اب��ي��ن مكملة 
جل��ه���د ال���دول���ة يف حم���ارب���ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة، 
ون����ح����ن ن���ع���م���ل ب���ي���د واح��������دة مل��ح��ارب��ت��ه��ا، 

وا�شتئ�شالها«.
واأ����ش���اف »ن��ح��ن ح��ري�����ش���ن ع��ل��ى اأن 
ونعزز  املجتمع،  يف  الت�شامح  ثقافة  ن�شيع 
لبناء  ق�ش�ى  اأهمية  من  لها  ملا  ح�ش�رها 
جمتمع يعرف باخلطاأ ويحاول اإ�شاحه، 
ويجب اأن نفهم اأننا ب�شر ن�شيب ونخطئ؛ 
الت�شامح غائبة ويجب  فاإن ثقافة  ولذلك 

اأن نعيدها«.
واأ�شاد بجامعة امللك خالد ودورها يف 
امللك  تعزيز احل���ار، قائا »جه�د جامعة 
خالد من�ذج يحتذى به على اأر�س ال�اقع 
التطرف،  م��ن  لل�قاية  تبيان  م�����ش��روع  يف 
من  به  مايق�م�ن  على  من�ش�بيها  واأ�شكر 
وتنميته  ال�شبابي،  الفكر  اإ�شاح  يف  جه�د 

وتط�يره«.

المؤتمر »تجربة فريدة«
ويف ���ش��اح��ة ف��ن��دق ق�����ش��ر اأب��ه��ا ح��ي��ث اأق��ي��م 
ال�����ش���ؤون  »اآف�����اق« برئي�س  ال��ت��ق��ت  امل����ؤمت���ر، 
الت�شريعية ب�زارة �ش�ؤون جمل�شي ال�ش�رى 
وال����ن�����اب، يف ال��ب��ح��ري��ن، ال��دك��ت���ر اأح��م��د 
����ش���امل، ال����ذي و���ش��ف جت��رب��ت��ه يف امل���ؤمت��ر 
التنظيم  ���ش��م��اه  م�����ش��ي��دا مب���ا  ب��ال��ف��ري��دة، 
الرائع والأداء اجلميل يف �شر عمل امللتقى 
اأن ت��شع حل�ل  اآم���ا   ال��ب��ح���ث،  واإل��ق��اء 
تعامل  وت���ق����مي  الإره������اب  مل�شكلة  ع��م��ل��ي��ة 

و�شائل العام معها.
اإعامية ويجب  وقال »هناك ف��شى 
وا�����ش����راجت����ي����ات حل��ل  ح����ل�����ل  ن�������ش���ع  اأن 

امل�شكلة«.
قائا  املقت�شب  ت�شريحه  واخ��ت��ت��م 
امللك خالد على هذا  »�شكرا لإدارة جامعة 
التنظيم، و�شعدنا ب�ج�دنا يف اأبها، ونتمنى 
اأ�شحاب  ينفدها  بحل�ل  امل�ؤمتر  يخرج  اأن 
ال����ق����رار ، ك��م��ا ن��ت��م��ن��ى الإك����ث����ار م���ن ه��ذه 
لك�نها  منها،  امل��رج���ة  للفائدة  امل���ؤمت��رات 
ع���ن  حل�ل طيبة  وت�����ش��ف��ر  ال����اق���ع  ت��غ��ر 

ومباركة«.
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شكر وتقدير
تتقــدم جامعة الملك خالــد واللجان المنظمة للمؤتمــر الدولي لإلعالم واإلرهــاب والمعارض 
المصاحبة، ببالغ الشــكر والتقدير للفنانين التشكيليين ورســامي كاريكاتير الصحف السعودين 
المشــاركين واللذين نالت أعمالهم الفنية الرائعة إعجاب المشاركين بالمؤتمر وزوار المعرض. 
لقــد كانت المعــارض المصاحبة بمجموعهــا رافدا قويــا للمؤتمر، للتوعيــة بمخاطر اإلرهاب 
وأساليب تغلغله الخبيثة في المجتمعات وآثاره اإلجرامية المدمرة. فالشكر الجزيل لهم جميعا.

رسامو الكاريكاتير

• أمجد رسمي
صحيفة الشرق األوسط
• حسام الزهراني

صحيفة الرياض
• خالد أحمد الغامدي

صحيفة الوطن
• سليمان المسهيج

صحيفة الرياض

• عبد الرحمن هاجد
صحيفة الجزيرة

• عبد العزيز ربيع
صحيفة الرياض

• عبد اهلل جابر
صحيفة مكة

• عبد اهلل صايل
صحيفة اليوم

• فهد محمد الخميسي
صحيفة اإلقتصادية - آفاق
• محمد أحمد هزاع 

الغامدي
صحيفة الشرق

• منال الرسيني
صحيفة الجزيرة

• ناصر خميس
صحيفة الحياة

• هناء حجار
رسامة كاريكاتير مستقلة

• ياسر أحمد
صحيفة مكة

الفنانون التشكيليون

• إبراهيم موسى
• أماني الحميدان

• بسمة بنت خالد سالمة
• حاتم األحمد

• حسام الرديني
• حمود العطاوي

• زينه عبداهلل فرحان 
العمري

• سعد الهويدي
• سمر الدوسري

• عبد اهلل البقمي
• عبداهلل صالح الهذلول

• عبدالرحمن أحمد 
الزهيري

• فدى الحصان
• ماجد آل سعيد

الخبراني
• محمد علي مجرشي

• مشاعل علي البوشي
• ملك عابدة

• ناصر الضبيحي
• نواف االسمري

• نورة حمود المجرشي
• هاجر أحمد القريميط
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أبهى
من الشمس
إهداء إلى أبها

د. محمد بن علي العوفي
سلطنة عمان

اأبه��ى من ال�س��م�ِس اأبه��ا اإْن هم��ا طَلعا
ح�س��ٌن يداعُب ح�سًنا بالهوى اجتمع��ا

اأبه��ا وفي���سُ جم��اٍل ينت�س��ي ط�����رًب��ا
ملَع���������ا ق��د  الك��ون  جب��ن  يف  كب��ازٍغ 

ق��د �ساغ م��ن وجهه��ا الفت�����ان لوؤل��وؤَُه
بح��ُر ال�سخاِء فم��ا اأزه��اُه ُمندِفع���������ا

ه��ا امل�����زدان اأحم��َرُه وح��اَك م��ن خدِّ
ورُد احلق��ول ُيريح اخلائ��َف اجل��ِزعا

وا�ستله��َم اجلب��ُل الرا�س��ي مكانت��������ُه
من ع��زم اأبها فك��م ي��زداُن مرتِفع������ا

اأبه��ا وفي��ِك اأري��ُج الع�س��ِق ينث����������رُه
�س��وُق املحبَن بالنج��وى وق��د �ُسِمع���ا

اأبه��ا تلمل��ُم �س��وَء النج��م يف ي������دها
��اًكا فك��م �َسَطع���ا وحت�س��ن البدَر �سحَّ

اأحرَف��������ُه امللت��اُع  ال�ساع��ُر  وين�س��د 
من ا�سِم اأبه��ا ويرقى الك��وُن ُم�سِمتع��ا

اأبه��ا املليح��ُة م��ا اأح��اِك م��ن بل�������ٍد
ت�سبي العقوَل وفيِك القلُب قد طِمع��ا

اأبها وفي��ِك بيا���سُ الفج��ر ير�سم�����ُه
�سفاُء قلِب��ِك بات الفج��ُر منتِفع����������ا

اأبه��ا وفي��ِك دماُء ال��روح ق��د نب�س��ت
فم��ا ع�س��ى اأن يق��وَل اخِل��لُّ اإْن رَجع���ا

اأهدي��ِك من بل��دي الباق��اِت اأجمل�����ها 
�سح��اُر مع�سوقت��ي قلب��ي له��ا دِمع��������ا
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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
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2210

مشمسمشمسمشمس

219219218208

مشمس مشمس

طالبنا في الميدان
»امل�ؤمتر الدويل لاإعام والإرهاب« الذي نظمه ق�شم الإعام 
كان  املا�شي  الأ���ش��ب���ع  الإن�شانية  يف  العل�م  بكلية  والت�����ش��ال 
ميثل جناحا يف املحت�ى وال�شكل، ففي املحت�ى ي�شكل امل��ش�ع 
اأهمية كبرة يف مناق�شة دور الإعام وتقاطعاته مع الإرهاب 
على امل�شت�يات ال�طنية والدولية. وعلى م�شت�ى ال�شكل فقد 
من  دوؤوب  عمل  خ��ال  م��ن  التنظيم  يف  ب��دق��ة  امل���ؤمت��ر  ظهر 

خمتلف جلانه.
وقد حظي طاب وطالبات ق�شم الإع��ام والت�شال بدور 
ا�شتثنائيا  حدثا  امل���ؤمت��ر  �شكل  اإذ  التنظيمية؛  العملية  يف  مهم 
املنا�شبة،  ه��ذه  فعاليات  خمتلف  يف  للطاب  العملي  للتطبيق 
وت�زع طابنا وطالباتنا على جلان امل�ؤمتر املختلفة: العاقات 
العامة، الإعامية، �شحيفة »اآفاق«، املركز الإعامي، العلمية، 

اخلدمات امل�شاندة، الن�شائية، وغرها من اللجان.
الإع��ام  و�شائل  اهتمام  من  وا�شعا  �شدى  امل�ؤمتر  ولقى 
تزويد  على  ال��ط��اب  عمل  اإذ  وال��دول��ي��ة؛  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية 
اأعدها واأنتجها  اإعامية  ال�كالت والقن�ات وال�شحف مبادة 
العمل  �شاعدهم يف  الق�شم، ومثلت لهم تطبيقا عمليا  طاب 
واأثبت�ا جناحهم، وهلل احلمد،  ال�قت احلقيقي،  حتت �شغط 

يف هذا املجال.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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