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المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

الفر�ص  هذه  اإعطاء  اأن  مبينا  واآرائ��ه��م؛ 
ال�سعودي,  ال�سباب  م��ن  ال��واع��د  للجيل 
ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة ال����وط����ن, واإع�������داد 
ال���ق���ي���ادات ال�����س��اب��ة خل���دم���ة ه����ذا ال��ب��ل��د 

املعطاء.

مخاطر اإلشاعة
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  �سلط  ب���دوره 
بن  اأحمد  الدكتور  الأك��ادمي��ي واجل��ودة 
خماطر  على  ال�����س��وء  اجلبيلي,  يحيى 
الإ�ساعة وعوامل انت�سارها, وقال » متثل 
خطرا داهما على اأي جمتمع, وتعد من 
و�سائل احلرب النف�سية التي ي�ستخدمها 
العدو للنيل من م�سادر القوة باملجتمع 
ومت��ا���س��ك��ه, ل��ب��ث ال��وه��ن وال�����س��ع��ف فيه 
م��ن اأج���ل ت��دم��ره والن��ق�����س��ا���ص عليه 

لتحقيق اأهدافه وماآربه الدنيئة«.
الإ�ساعة  انت�سار  »ع��وام��ل  واأ���س��اف 
واجلهل  والقلق  اخل��وف  منها:  متعددة 

ب����داي����ة ق�����ال وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
القحطاين  ح�سني  ب��ن  م��رع��ي  ال��دك��ت��ور 
»ي��ع��ق��د م���وؤمت���ر الإع������ام والإ����س���اع���ة يف 
اجل��ام��ع��ة يف ظ��ل ظ��رف دق��ي��ق وح�سا�ص 
من تاريخ الأمتني العربية والإ�سامية,  
وتتمثل هذه الظروف يف موجات متتالية 
العربي  الربيع  اإل��ى  القاعدة  اإره��اب  من 
ثم خوارج الع�سر »داع�ص«, وقد ولد هذا 
الظرف مناخا خ�سبا لنت�سار اإ�ساعات ل 
الإ�ساعة  م�سدر  تخدم  ولكنها  لها  اأ�سل 

ومروجها اإلى حد كبر«.
وع��������ن ت����ع����ري����ف الإ�������س������اع������ة اأك������د 
ال��ق��ح��ط��اين اأن���ه���ا ت��ع��ن��ي »ب����ث خ���ر من 
م�سدر ما  يف ظرف معني ولهدف معني 
ودون  الآخ��ري��ن  علم  دون  امل�سدر  يبغيه 
تثبت من �سحتها اأو التحقق من اأ�سلها 
ب���ه���دف اإ����س���ع���اف ال�����روح امل��ع��ن��وي��ة ل��دى 
ل�سريانها  اأن  م�سيفا  املتلقي«,  ال��ط��رف 
يحتوي  اأن  ه��م��ا:  ���س��رط��ني  امل��ج��ت��م��ع  يف 
مو�سوع الإ�ساعة على �سيء  من الأهمية 
للم�ستمع, واأن تكون وقائع الإ�ساعة على 
جانب من الغمو�ص النا�سيء عن انعدام 

الأخبار اأو ت�ساربها اأو عدم الثقة فيها.
واأ����س���ار ال��ق��ح��ط��اين اإل����ى اأن����ه لي�ص 
بع�ص  من  الإ�ساعة  تخلو  اأن  بال�سرورة 
من  ن�سيج  حولها  ي�ساغ  حتى  احلقيقة 
ال��ع��وام من  التي يعممها على  الأك��اذي��ب 

النا�ص.
والإ�ساعة  الإع��ام  موؤمتر  وو�سف 
مببادرة للق�ساء على الإ�ساعة من خال 
على  �سيء  اإخفاء  وع��دم  احلقيقة  اإظهار 
اجل��م��اه��ر ح��ت��ى ل ي��ك��ون ه��ن��اك �سبب 
من  امل��وؤم��ل  اأن  مبينا  الإ���س��اع��ة,  لظهور 
للتوعية  ال�سليمة  الأ�س�ص  و�سع  املوؤمتر 

مبخاطر الإ�ساعة وقتلها يف مهدها.
 وقال »لنا يف �سرة ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم قدوة ح�سنة عند حادثة 
ك��ادت  مغر�سة  باإ�ساعة  ب���داأت  اإذ  الإف���ك 
تع�سف بالأمة حتى تدخل الوحي لي�سع 
حدا لتلك املاأ�ساة وليكون در�سا تربويا.. 

قاتل الإ�ساعة ومروجيها«.

األهمية البحثية
اجلامعة  وك��ي��ل  م��ن جهته, حت��دث 
طاهر  اأح��م��د  الدكتور  العليا  للدرا�سات 
للموؤمتر  البحثية  الأهمية  ع��ن  امل��ب��ارك 
دع��م  امل���وؤث���ر يف  دوره  »ت��ت��م��ث��ل يف  ق��ائ��ا 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل���ام���ع���ة, وذل����ك 
م���ن خ���ال دع����وة ن��خ��ب��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني 
املجال من خمتلف  هذا  املتخ�س�سني يف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل, ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل���وؤمت���ر 
التي  ومناق�ساتهم,  واآرائ���ه���م  ببحوثهم 
ت���رى امل��و���س��وع, وت��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق اأم���ام 
ال���ب���اح���ث���ني م����ن اجل����ام����ع����ة, ول���س��ي��م��ا 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ع���ل���وم ال��رب��ي��ة وع��ل��م 
والإع��ام,  وال�سريعة  والجتماع  النف�ص 
ق�سايا  تتناول  بحثية  م�ساريع  لتقدمي 
املوؤمتر من زوايا ووجهات نظر خمتلفة, 
ول �سك يف اأن هذا يدعم م�سرة البحث 

العلمي يف اجلامعة«.
واأ������س�����اد ب����ق����رار  ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ق��ا���س��ي ب���دع���وة ال��ب��اح��ث��ني 
باجلامعات  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  يف 
ال�سعودية للم�ساركة يف املوؤمتر ببحوثهم 

واأج���واء  الثقة  وع���دم  املتلقي  و���س��ذاج��ة 
ال���ت���وت���ر ال��ن��ف�����س��ي ال������ذي ي��خ��ي��م ع��ل��ى 
و�سوء  البطالة  الى  بالإ�سافة  املجتمع, 
ال���و����س���ع الق���ت�������س���ادي والج���ت���م���اع���ي. 
وق���د ازداد خ��ط��ر الإ���س��اع��ة ه���ذه الأي���ام 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ط��ور يف و����س���ائ���ل الإع������ام, 
والقفزات  الف�سائية,  القنوات  وانت�سار 
احل��دي��ث��ة,  التقنية  و���س��ائ��ل  يف  ال��ه��ائ��ل��ة 
املختلفة,  الجتماعي  الت�سال  وو�سائل 
ف��ت��ارة ميثل  ف��الإع��ام �ساح ذو حدين 
اإح���دى و���س��ائ��ل واأوع��ي��ة ن�سر الإ���س��اع��ة, 
الو�سائل  اأهم  اإحدى  اأخرى ميثل  وتارة 
كذبها  وك�سف  احلقائق  وتبيان  ل�سدها 

وخطئها«.
وع���ن احل��ك��م ال�����س��رع��ي ل��اإ���س��اع��ة, 
اأن���ه���ا ظ���اه���رة �سلبية  اأو����س���ح اجل��ب��ي��ل��ي 
احلنيف  ال�سرع  واأن  ومرفو�سة,  مقيتة 
بن�سو�ص  تلقيها  اأو  اإطاقها  ع��ن  نهى 
ت�سريعية  �سوابط  عدة  وو�سع  قطعية, 

واأخاقية للحد من تف�سيها يف املجتمع 
امل�سلم, م�ست�سهدا يف هذا ال�سياق بقوله 
تعالى »يا اأيها الذين اآمنوا اإن جاء فا�سق 
بجهالة  قوما  ت�سيبوا  اأن  فتبينوا  بنباأ 

فت�سبحوا على ما فعلتم نادمني«.
»  لذا كان لبد من درا�سة  واأردف 
خطورتها  اإل��ى  والتنبيه  الظاهرة  ه��ذه 
نتائجها  وا�ست�سراف  اأ�سبابها  وحتديد 
الوقائية  والطرائق  الو�سائل  واق���راح 
الازمة ل�سدها والعاجية من اآثارها, 
من  ملواجهتها  الازمة  اخلطط  وو�سع 
خال تبني منهج علمي يف ن�سر الوعي 
والديني,  والأخاقي  والقيمي  العلمي 
وحتديد دور كل موؤ�س�سة يف املجتمع من 
اإعام وم�ساجد ومنابر وندوات  و�سائل 
يف  ر�سمية  غر  اأو  ر�سمية  وحما�سرات 
للت�سدي  وغرها  واجلامعات  امل��دار���ص 
حت�سني  اأج��ل  من  الكبر  اخلطر  لهذا 
ملقاومة  دائ��م  ب�سكل  وجتهيزه  املجتمع 

مدير  مل��ع��ايل  �سكره  مقدما  الإ���س��اع��ة«, 
اجلامعة, وكافة امل�ساركني يف املوؤمتر.

عميد  ت��ط��رق  م�سابه,  م��وق��ف  ويف 
كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور 
البحثي  ال�����دور  اإل����ى  الأح����م����ري  خ��ال��د 
احل��ايل  امل��وؤمت��ر  اأن  م��وؤك��دا  للجامعات, 
ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ك��ث��ر م���ن امل��ف��اه��ي��م 
الأمثل  بال�ستغال  املتعلقة  ال�سحيحة 

لاإعام ليكون اأداة بناء ل معول هدم.
م��ه��م  دور  ل���ه���ا  »اجل���ام���ع���ة  وق������ال 
واأ�سا�سي يف حتليل وبحث وعاج الكثر 
م��ن ق�����س��اي��ا امل��ج��ت��م��ع, واإق���ام���ة جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د مل��وؤمت��ر الإع����ام والإ���س��اع��ة 
هي م�ساركة كبرة من اجلامعة لنقا�ص 
يخرج  اأن  نتوقع  عاملي  مو�سوع  ودرا�سة 
واملهتمون  وامل�����س��ارك��ون  ال��ب��اح��ث��ون  منه 
الوطن  تفيد  مهمة  وتو�سيات  بنتائج 

واملواطن«.
واأ������س�����اف »ن�����س��ك��ر م���ع���ايل م��دي��ر 

مؤتمر اإلشاعة في عيون المسؤولين 
واألكاديميين بالجامعة

ريم العسيري
ساره القحطاني
عبدالعزيز رديف

منصور كويع
 

أبدى عدد من المسؤولين 
واألكاديميين، من الجنسين، 

في الجامعة إعجابهم 
بمؤتمر اإلعالم واإلشاعة، 
مؤكدين أن أهميته تكمن 
في موضوعه ومضمونه، 

مشيرين إلى أن تنظيمه 
يأتي في الزمان والمكان 

المناسبين، كما تطرقوا 
في استطالع لـ »آفاق« إلى 

مفهوم اإلشاعة ومخاطرها 
وسبل مواجهتها.
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المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

القحطاني: الحدث يأتي في توقيت حساس من تاريخ األمة اإلسالمية
آل ملود: رعاية سمو أمير عسير أكبر دعم للمؤتمر 
الجبيلي: الجهل والبطالة أبرز عوامل انتشار اإلشاعة

األحمري: ننتظر من المؤتمر توصيات تنفع الوطن والمواطن

عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ب���ن ح��م��د ال������داود ع��ل��ى دوره ال��ق��ي��ادي 
وال���ك���ب���ر يف ت�����س��ج��ي��ع��ه ال���ك���ل���ي���ات ع��ل��ى 
امل���������س����ارك����ة يف خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ب��ك��ل 
التي  وامل��ج��الت  وال��ع��ل��وم  التخ�س�سات 

يحتاج اإليها الوطن«.
واأب��������دى ع��م��ي��د �����س����وؤون ال���ط���اب 
ال����دك����ت����ور م����ري����ع ال���ه���ب���ا����ص ����س���ع���ادت���ه 
ياأتي يف وقته  اأن��ه  اإل��ى  باملوؤمتر, م�سرا 
لنت�سار  ال�سيئة  ل��اآث��ار  »يتطرق  حيث 
واأمن  املجتمعات  ا�ستقرار  الإ�ساعة على 
الأث��ر  م��ن  التخل�ص   ميكن  ول  ال���دول 
والثقافة  بالعلم  اإل   لاإ�ساعة  امل��دم��ر 
وال�سفافية التي �ستحوي تعط�ص النا�ص 

للمعلومة«.
واأ�ساف »رعاية �سمو اأمر املنطقة 
ل���ه���ذا امل���وؤمت���ر ت�����س��ف��ي ط��اب��ع��ا خ��ا���س��ا, 
اعتادت من  واجلامعة  للحدث,  واأهمية 
املحفز  والهتمام   الدائم  الدعم  �سموه 
�سموه  بت�سريف  يليق  عمل  لتقدمي  لنا 

وبا�سم اجلامعة الغايل علينا جميعا«.
باإ�سراك  البالغ  �سروره   ومل يخف 
طاب الإعام يف املوؤمتر, معترا ذلك 
خطوة مهمة »لأنهم اإعاميو امل�ستقبل  
ويجب اأن يبدوؤوا بالتطبيق على  كيفية 
واإدارت��ه��ا  الإع��ام��ي��ة  الفعاليات  اإق��ام��ة 

واكت�ساب الثقة باأنف�سهم«.
سالح ذو حدين

ت���ن���اول ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ال�سريف  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  ي��ح��ي��ى  ال��دك��ت��ور 
وامل��واق��ف  الآراء  ت�سكيل  يف  الإع���ام  دور 
والأفكار, م�سرا اإلى اأنه �ساح ذو حدين, 
واأن ت��ع��دد و���س��ائ��ل الإع�����ام وال��ت��وا���س��ل 
ي�ستوجب  الراهن  الوقت  يف  الجتماعي 

�سبط امل�سادر وحتري احلقيقة.
وق������ال »ت���ت���ع���دد و����س���ائ���ل الإع������ام 
وال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ح����ّد ال���ك���رة, 
ومت��ت��ل��ئ ف�����س��اءات��ن��ا  ب���امل���واد الإخ��ب��اري��ة 
وغرها ويتناقلها النا�ص ب�سرعة كبرة, 
غ��ر �سحيحة  اأ�سياء  م��ن  تخلو  وه��ي ل 
ت���دخ���ل يف اإط�������ار ال�������س���ائ���ع���ات ال���ت���ي ق��د 
لتحقيق  ي�سعون  اأ�سخا�ص  وراءه��ا  يكون 
اأهداف معينة, اأو اإثارة البلبلة وت�سخيم 
الأح�������داث وال��ن��ف��خ ف��ي��ه��ا ل��ق��ي��ا���ص ردود 
الأخبار  على هذه  ترتب  ورمب��ا  الأفعال, 
الكاذبة نتائج �سلبية على م�ستوى الأفراد 

اأو املجتمعات.
اإع����ام  وج�����ود  ا���س��ت��ب��ع��دن��ا  م���ا  واإذا 
حم��اي��د ف���اإن الإع����ام امل��ت��وازن الر�سني 
املهنية  بالأخاقيات  ب��الل��ت��زام  مطالب 

وذل���ك ب��ك��رة ت��ردي��ده��ا وال�����س��وؤال عنها 
ف�سيئاً,  �سيئاً  ال�����س��ائ��ع��ات  ه���ذه  فتنخلق 
ال��ن��وع ي��اح��ظ دائ��م��اً قبل انتهاء  وه���ذا 
بع�ص  اأ�سعار  رفع  اأو  املدر�سية,  الإج��ازات 

ال�سلع.

أسباب الشائعات
وعن اأ�سباب ن�سوء ال�سائعات, اأ�سار �سفران 
اإل��ى  يرجعونها  املهتمني  بع�ص  اأن  اإل���ى 
انعدام املعلومات, وندرة الأخبار بالن�سبة 
وانت�سار و�سائل  املجتمع,  لل�سعب, وجهل 
ال��ت��وا���س��ل احل���دي���ث���ة, واأه���م���ي���ة احل���دث 

والغمو�ص يف تفا�سيله.
واأ������س�����اف » ع�����دم وج������ود ال���ط���رف 
يزيد  ُمعينة  �سائعة  على  ب��ال��رد  امل��خ��ول 
والأقاويل,  ال�سكوك  عنها  ويبعد  لهيبها 
وه������ذا م����ا ح�����س��ل ع���ن���دم���ا ت�����ويف ط��ال��ب 
م��ن ط���اب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د نتيجة 
لإ�سابته مبر�ص يف قلبه, رحمه اهلل, ومت 
قتل,  اأن��ه  على  اخل��ر  واإ���س��اع��ة  ت�سويره 
وانت�سرت اإ�ساعة اأخرى تقول اأنه انتحر«.

ك���م���ا حت�����دث ع��م��ي��د ال���رب���ي���ة ع��ن 
الآث������ار ال��ن��ف�����س��ي��ة واحل�����س��ي��ة ل��اإ���س��اع��ة, 
ال�سائعات  مقدما بع�ص احللول ملواجهة 
وم��ن��ه��ا: ال�����س��ف��اف��ي��ة يف ع��ر���ص الأخ���ب���ار 
واملنطقية يف التعامل معها, والتاأكد من 
احل�سا�سة  الأخبار  مع  خ�سو�سا  امل�سدر 
ال�سفحات  وحماربة  والتوعية,  واملهمة, 
وتل�سق(  )تن�سخ  تن�سر  التي  واملنتديات 
ال�سعب  وت���زوي���د  م�������س���ادر,  ب���ا  اأخ����ب����ارا 
والدقيقة  التف�سيلية  الأخ��ب��ار  بجميع 
ي��دور  مم��ا  بينة  على  يكون  حتى  املمكنة 
ح��ول��ه م��ن اأح�����داث واأع���م���ال ت��وؤث��ر على 

حياته وم�ستقبله. 
واأو�����س����ح����ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب  ب���خ���م���ي�������ص م�����س��ي��ط, جم��م��ع 1,  
اأن  ملحة  اأب���و  اهلل  �سراء  عبد  ال��دك��ت��ورة 
التعريف  امل��وؤمت��ر تتمثل يف   اأه���داف  اأه��م 
ب���الإ����س���اع���ة وط�����رق ان��ت�����س��اره��ا وم��ظ��اه��ر 
اخ��ت��اف��ه��ا ب���ني امل��ج��ت��م��ع��ات وا���س��ت��ج��اء 
الإ����س���اع���ة وطبيعة  ب���ني ظ��ه��ور  ال��ع��اق��ة 
املجتمعات,  يف  ال�سائد  الإع��ام��ي  النظام 
والأوراق  ال���ب���ح���وث  ت����ري  اأن  م��ت��م��ن��ي��ة 
العلمية  اللجنة  اإلى  و�سلت  التي  العلمية 
ه�����ذا امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي وت��ن��ت��ه��ي ب��و���س��ع 
وقانونية  واأخاقية  ودينية  قيمية  اأ�س�ص 
وث��ق��اف��ي��ة مل��واج��ه��ة الإ����س���اع���ة واحل�����ّد من 

انت�سارها. 
وقالت اأبو ملحة »�سوف يكون لهذا 
املوؤمتر تاأثر بالغ يف ت�سحيح كثر من 

واملعاير  القيم  م��ن  منظومة  ه��ي  التي 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م ع��م��ل��ه ف��ي��م��ي��ز ب���ني اجل��ي��د 
وال�����������رديء, وب�����ني ال�������س���واب واخل����ط����اأ, 
وراء  �سعيا  املقبول؛  وغ��ر  املقبول  وب��ني 
املعلومة  اأو  املعرفة  على  املتابع  ح�سول 
ال�����س��ح��ي��ح��ة؛ ل���ذا ك���ان ع��ل��ي��ه��ا اأن ت��ق��دم 
موادها ب�سدق ومو�سوعية وعدالة, واأن 
الأل��ف��اظ  يف  والت�سليل  اخل���داع  تتجنب 
ك���ا ح��ق��ه يف  ت��ع��ط��ي  وال���ع���ن���اوي���ن, واأن 
م�سوؤوليتها  وتتحدد  راأي���ه,  عن  التعبر 
جت������اه ال������ف������رد, اأي��������ا ك��������ان, يف اح������رام 
ب�سكل  ل��ه  الإ����س���اءة  وع���دم  خ�سو�سيته, 
�سررا  اأو  اأذى  ب��ه  تلحق  اأن  اأو  �سخ�سي, 

من اأي نوع« .
واخ���ت���ت���م ح���دي���ث���ه ق���ائ���ا »اإمي����ان����ا 
بدورها يف التوعية والتفاعل مع ق�سايا 
امل���ج���ت���م���ع, ت��ن��ظ��م اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 
الإع���ام  )ق�سم  الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية 
والت�������س���ال( امل���وؤمت���ر ال�����دويل ل��اإع��ام 
و�سبل  املجتمعية  امل��خ��اط��ر  والإ����س���اع���ة: 
واحل�سور  للم�ساركني  واأرج��و  املواجهة, 

واملنظمني التوفيق وال�سداد«.
واأ�����س����ه����ب ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���رب���ي���ة 
ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ب���ن حم��م��د ���س��ف��ران يف 
التي تقف خلف  وامل���اآرب  الأه���داف  �سرح 
الإ����س���اع���ات واأن���واع���ه���ا ت��ب��ع��ا لأغ��را���س��ه��ا, 
فقال »لإث���ارة الإ���س��اع��ات اأه���داف وم��اآرب 
متا�سياً  الأه���داف  ه��ذه  وتتنوع  متعددة, 
�سور  عدة  فتاأخذ  مثريها  مبتغيات  مع 
كما  م��ادي  ربحي  هو  ما  فمنها  واأ�سكال, 
ت��ف��ج��رت  ع��ن��دم��ا   2009 ع����ام  يف  ح�����س��ل 
اإ���س��اع��ة م���دوي���ة يف ال�����س��ع��ودي��ة ب��اح��ت��واء 
مكائن اخلياطة �سنجر على مادة الزئبق 
الأحمر, مما اأدى اإلى و�سول اأ�سعار هذه 

اخُلرد اإلى مئات الآلف من الريالت.
وم����ن الإ����س���اع���ات اأي�����س��ا م���ا ي��ك��ون 
�سيا�سية وع��ادة ما حت�سل  اأه��داف  خلفه 
هذه الإ�ساعات يف احلروب اأو يف احلالت 
الأمنية غر العتيادية, وهذا النوع من 
اإرب��اك  يف  الت�سبب  اإل��ى  يهدف  الإ�ساعات 
كما هو حا�سل  بالإ�ساعة  املعني  الطرف 
الآن يف اأفام داع�ص التي تن�سر الرعب يف 
قلوب املجتمعات, لت�سخيم قوتهم ون�سر 

الرعب يف املجتمعات«.
وال��ك��ام  الإ����س���اع���ات,  تنت�سر  وق���د 
ل�����س��ف��ران, ب��ه��دف ال��ل��ه��و وال��ل��ع��ب, حيث 
واللهو  ال�����س��ائ��ع��ة  ب��ني  ع��اق��ة  ه��ن��اك  اإن 
ال�سائعات  م��ن  اأي�سا  وه��ن��اك  والفكاهة, 
خ�سو�سا  بنف�سه  املجتمع  ي�سنعها  م��ا 
اأو امل���رق���ب ح��دوث��ه��ا؛  ل���اأم���ور امل���زم���ع 

ل  ح��ي��ث  الإع����ام  ال�سائعة يف  الأخ���ط���اء 
يخفى على اجلميع تاأثر و�سائل الإعام 
ي�سور  اأو  يكتب  م��ا  بكل  املجتمع  ثقة  يف 

له  يف و�سائل الإعام  املختلفة«.
 

تأكيد الدور الريادي
للجامعة

والآداب  ال��رب��ي��ة  كليتي  ع��م��ي��دة  ق��ال��ت 
»اإق��ام��ة  اإن  ح�سن  اآل  خ��ري��ة  ال��دك��ت��ورة 
اجلامعة مبتابعة من  رح��اب  امل��وؤمت��ر يف 
م��ع��ايل م��دي��ره��ا الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
تاأكيدا  ت��اأت��ي  ال����داود  ب��ن حمد  ال��رح��م��ن 
للدور الريادي للجامعة, كما تاأتي اأي�سا 
لإبراز دور الإعام يف راأب ال�سدع ون�سر 

املعلومة«.
وقالت »يقع على عاتق كل اإعامي 
الأم��ة ووحدة  تغليب م�سلحة  م�سوؤولية 
ال�������س���ف وال���ت���ث���ق���ي���ف ب������دور ال�����س��ائ��ع��ات 
وخماطرها ومدى تاأثرها على ا�ستقرار 
واأم����ن امل��ج��ت��م��ع و���س��ام��ة حل��م��ت��ه, وم��ن 
تفعيل  واملثقفني  املفكرين  على  ف��اإن  ثم 
دورهم يف التوعية من اأجل الق�ساء على 
ال��ظ��اه��رة, واإن ع��ل��ى الإع��ام��ي��ني  ه���ذه 
ل�سيما  اخلر  نقل  يف  امل�سداقية  التزام 
يف ظ���ل الأو�����س����اع ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا الأم���ة 
الإ����س���ام���ي���ة وم����ا ي�����دور ع��ل��ى ال�����س��اح��ة 

الدولية«.
عميدة  توجهت  حديثها  بداية  ويف 
كليه العلوم والآداب ب�سراة عبيدة مزهرة 
لأم��ر  اجل��زي��ل  بال�سكر  يحيى  اآل  �سايع 
ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
العايل  التعليم  ووزي��ر  خالد,  بن  في�سل 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال��ع��ن��ق��ري ع��ل��ى رع��اي��ة 
ال��ذي »يتناول  العلمي  املوؤمتر  ودع��م هذ 
مو�سوعا مهما تتزايد اأهميته يوما بعد 
الإ�ساعة,  خ�سو�سا مع تطور  يوم, وهو 

و�سائل وبرامج  التوا�سل الجتماعي«.
واخ��ت��ت��م��ت ق��ائ��ل��ة »اأم�������ام الإع�����ام 
ال�سدق  توخي  يف  �سعبة  الهادف  مهمة 
والدقة فيما ين�سره واإل �سينجرف خلف 
لأهداف معينة  ت�سعى  ال��ت��ي  الإ���س��اع��ات 
ويجب اأن ل نن�سى دور الإ�ساعة والإعام 

يف ت�سكيل الراأى العام للمجتمعات«.
 

الحدث الكبير
للبنات  املجتمع  كلية  ع��م��ي��دة  وو���س��ف��ت 
اأعظم  دلل  م�سيط  الدكتورة  بخمي�ص 
امل���وؤمت���ر ب���احل���دث ال��ك��ب��ر, م���وؤك���دة اأن���ه 
ي�����س��ت��ح��ق م����ا اأُع��������د ل����ه م����ن جت���ه���ي���زات 
ب��ك��اف��ة �سورها  ف���«الإ���س��اع��ة  وف��ع��ال��ي��ات؛ 

اأو  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية 
املغر�ص  ي�سنعها  و�ساية  اإل  دينية ماهي 
ج ل��ه ال�����س��اذج  احل���اق���د؛ ل��ي�����س��دق��ه وُي������روِّ

اجلاهل«.
ت��زل��زل  ب�����س��اع��ة  »الإ����س���اع���ة   وقالت 
اأرك����ان����ا ث��اب��ت��ة؛ وت��ف��ك��ك ع����رى م��وث��ق��ة, 
وهو  يقبلها  اأو  ين�سرها  اأن  لعاقل  لي�ص 
باأل�سنتكم  »اإذ تلَّقونه  يفهم قوله تعالى: 
علم  به  لكم  مالي�ص  باأفواهكم  وتقولون 

وحت�سبونه هيًِّنا وهو عند اهلل عظيم«.
ول��ي�����ص ب��غ��ري��ب ع��ل��ى ج��ام��ع��ة امللك 
خ����ال����د- وه�����ي ت�������س���ع خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
هذا  تتبنى  اأن  عينيها-  ن�سب  وال��وط��ن 
امل����وؤمت����ر وُت����ب����ادر ب����ه, وت�����س��ع��ى لإجن����اح 

تو�سياته«.
بفرع  الآداب  كلية   و�سرحت عميدة 
اجل��وه��رة  ال��دك��ت��ورة  بي�سة  اجل��ام��ع��ة يف 
اأن�������واع  ال����دو�����س����ري  ج����ري����ه  اآل  حم���م���د 
تختلف   « قائلة  وم�����س��ادره��ا,  الإ���س��اع��ات 
الإ�����س����اع����ات وي��خ��ت��ل��ف اأث����ره����ا وه��دف��ه��ا 
والغر�ص منها ومن يروجها تبعا لنوعية 
لل�سخ�ص  الجتماعي  للوزن  اأو  املو�سوع 
املطلوب  الغر�ص  اأو  امل�ستهدف  املكان  اأو 
كبرة  فئات  بني  الإ�ساعة  ت��ردد  عندما 

من النا�ص«.
واأ�����س����اف����ت »الإ������س�����اع�����ة ق����د ت��ك��ون 
النا�ص  يتناولها  ولكن  امل�سدر  جمهولة 
تبداأ  م��ا  ودائ��م��ا  م��ا,  لغر�ص  بينهم  فيما 
الإ����س���اع���ة ب��خ��ر وع��ن��د ت���داول���ه���ا ي����زداد 
وعند  ناقلها,  وك��ف��اءة  مب��ه��ارة  مفهومها 
�سوؤاله عن م�سدرها يقول اإنني �سمعتها 

من اأكر من م�سدر ول يذكر امل�سدر«.
واأردف����ت »م��ن قبل ك��ان��ت الإ���س��اع��ة 
بالكمية  الن��ت�����س��ار  ميكنها  ول  حت��ا���س��ر 
والقوة التي هي عليها الآن, ولكن و�سائل 
امل�سموعة  اأو  امل��ق��روءة  املختلفة  الإع���ام 
الأ�سباب  م��ن  ه��ي  والن��رن��ت  املرئية  اأو 
الأ���س��ا���س��ي��ة يف ���س��رع��ة ان��ت�����س��ار الإ���س��اع��ة 
وعلي الإعام اأن يكون له دور يف حماربة 
الإ����س���اع���ات وال��ق�����س��اء ع��ل��ي��ه��ا اأو اإظ��ه��ار 
امللك  جامعة  تنظيم  اأن  واأك���دت  زيفها«. 
والإ�ساعة يرجم  الإع��ام  خالد موؤمتر 
ع���ن اإح�����س��ا���ص امل�������س���وؤول���ني يف اجل��ام��ع��ة 
ب��اأه��م��ي��ة دور اجل��ام��ع��ات يف ال��ت�����س��دي ملا 
يطراأ من ظواهر اأو يحدث من �سلبيات 

يف املجتمع.

رعاية أمير عسير
وعرت وكيلة عمادة التطوير الأكادميي 
اآل م��ل��ود عن  ال��دك��ت��ورة ح�سة  واجل����ودة 

فخرها واعتزازها باملوؤمتر وا�سفة رعاية 
���س��م��و اأم����ر ع�����س��ر الأم�����ر ف��ي�����س��ل بن 
»ي�سعدين  وقالت  الكبر,  بالدعم  خالد, 
امللك  جامعة  تنظيم  بالفخر  وي�سعرين 
خالد مثل هذا املوؤمتر ال�سخم,   موؤمتر 
ورعاية �ساحب  والإ�����س����اع����ة,  الإع�������ام 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
لهذا امل��وؤمت��ر ه��ي اأك��ر دع��م وق��وة متنح 
وتعطيه  ب��ل  عليه,  والقائمني  للموؤمتر 

املزيد من الثقل«.
واأ����س���اف���ت »ج��م��ي��ع��ن��ا ي��ع��ل��م ال����دور 
ي��ل��ع��ب��ه الإع������ام يف غ��ر���ص القيم  ال����ذي 
من  يلعبه  وم��ا  املواطنة  والوعي  باأدوار 
تاأثر قوي على ن�سر الثقافات, ومو�سوع 
امل����وؤمت����ر م���ه���م ج������دا, ول���ع���ل���ه ي�����س��ه��م يف 
الت�سدي لاإ�ساعات التي تعد اأحد اأ�سباب 
زعزعة الأمن والثقة, وموؤكد اأن موؤمترا 
مثل هذا �سيخرج بالعديد من التو�سيات 

التي تعالج ذلك«.

الزمان والمكان
المناسبان

»ياأتي املوؤمتر الدويل لاإعام والإ�ساعة 
بق�سم  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  حتت�سنه  ال���ذي 
الإع��������ام والت���������س����ال يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
املنا�سبني  ومكانه  زم��ان��ه  يف  الإن�سانية؛ 
رئي�ص  ا�ستهل   الكلمات  ب��ه��ذه  مت��ام��ا«.. 
العلوم  واآدابها بكلية  العربية  اللغة  ق�سم 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 

ح�سن املح�سني حديثه.
املفتوح  الإع����ام  زم���ن  يف  »ن��ح��ن  واأردف 
ال������ذي ل ت����وؤط����ره م��وؤ���س�����س��ة وي��خ�����س��ع 
ل�����س��خ�����س��ان��ي��ة ل حت���ده���ا ح�����دود ���س��وى 

معطيات  الربية اخلا�سة وهيهات!«
وق������ال م����ن ه���ن���ا ك�����ان ل����زام����ا ع��ل��ى 
اجلامعات واملوؤ�س�سات الربوية والعلمية 
ما  لك�شف  بها  امل��ن��وط  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  اأن 
وتوجيهه  املفتوح  التوا�سل  ه��ذا  يعري 
وط�����رح احل���ل���ول ال��ن��اج��ع��ة  ال���ت���ي جتعل 
للخر  التقنية  ه���ذه  ت��وج��ه  املجتمعات 
ون��ف��ع  ال��ن��ا���ص  واإع���م���ار احل��ي��اة ب�����س��ورة 

اأف�سل«.
الإ���س��اع��ة  اأن  اإل���ى  املح�سني  واأ����س���ار 
ال�سا�سة  م�ساجع  يق�ص  هاج�سا  ب��ات��ت 
واملوؤ�س�سات املختلفة على  م�ستوى العامل 
ال��ت��ي  امل���ط���واع���ة  اأن »ال��ت��ق��ن��ي��ة  وخ��ا���س��ة 
اأن  ت�ستطيع  الإ���س��اع��ات  ه���ذه  تعتمدها 
من  التقنية  متتلكه  مبا  احلقائق  تقلب 
اإتاحات يف التغير والتبديل  يف �سياغة 
اأمام  الأخبار واملواقف مبا يجعل املتلقي 
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المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة
اأنها »لي�ست وليدة اليوم اأو حديثة بل هي 
ه��ذه  ع��ل��ى  وجد الإن�سان  م��ن��ذ  م��وج��ودة 
اأ�سبح  خطرها   اأن  م�ستدركة  الأر����ص«, 
م���ت���زاي���دا يف ال���ف���رة الأخ�������رة ل��ت��ط��ور 

و�سائل واأ�ساليب الن�سر والتوا�سل.
وخ���ت���م���ت ح���دي���ث���ه���ا ب���ال���ث���ن���اء ع��ل��ى 
اإن������ه ج�����اء يف ال���وق���ت  امل����وؤمت����ر ق���ائ���ل���ة » 
املنا�سب لتوعية املجتمع باأخطار الإ�ساعة 
والأدوار  معها  التعامل  و�سيكولوجيات 
يف  ال�����س��ال��ح  للفرد ال�سعودي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اإدارة اأزمات الإ�ساعات �سواء على امل�ستوى 

ال�سخ�سي اأم الوطني اأو العاملي«.

جدل واسع
ب��ني الأ���س��ت��اذ امل�����س��ارك  بق�سم الإع���ام 
والت���������س����ال ال���دك���ت���ور ع���م���ر اإب���راه���ي���م 
لاإعام  ال���دويل  »امل��وؤمت��ر  اأن  بو�سعدة, 
والإ�ساعة املنظم من قبل  ق�سم الإعام 
ن��وع��ه يف  ي��ع��د الأول م���ن  و الت�������س���ال  
املنطقة نظرا ملو�سوعه الذي بات ي�سكل 
جدل وا�سعا و جمال  للبحث والدرا�سة 
يف ال����ع����دي����د م�����ن ال������دوائ������ر ال���ف���ك���ري���ة 
لنوعية  واأي�������س���ا  ال���ع���امل  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
امل�������س���ارك���ات ف���ي���ه, و ق���د ح��ظ��ي ب��ع��ن��اي��ة  
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
ما  وه��و  ال����داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
اهتمام اجلامعة مبثل هذه  عك�ص مدى 

وال�سدق  ال��ع��ي��ان  وك��اأن��ه��ا  ماثلة  حقائق 
وما هي اإل اإ�ساعات مرجفة جتعل الكذب 
مكمن  وتلك  املح�ص,  كال�سدق  املح�ص 
اخلطورة الكبرة التي ياأتي هذا املوؤمتر 
مل��واج��ه��ت��ه��ا ب�����س��ج��اع��ة  امل��ع��رف��ة وال��ع��ل��م 

والتقنية«.
واأك����د اأن م��ا ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة من 
وال��رب��ي��ة  الإع����ام  لأع����ام  ا�ست�سافات 
ال��ع��امل حري  والج��ت��م��اع  على  م�ستوى 
ت�سيع  وعملية  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول  ي��ق��دم  اأن 
اخل���ن���اق ع��ل��ى الإ����س���اع���ة وت���ق���دم ح��ل��ول 
لفتكها باحلقائق وتاأثرها على تقوي�ص 

عرى البنى الجتماعية.
الربية  اأ�سول  ق�سم  رئي�سة  وقالت 
وامل���ن���اه���ج, امل�����س��رف��ة ع��ل��ى ف���رع اجل��ام��ع��ة 
لبنى  ال���دك���ت���ورة  باأبها   الإل���ك���رون���ي���ة 
ال��ت��وا���س��ل  »اأ�سبحت و�سائل  ال��ع��ج��م��ي 
الج��ت��م��اع��ي ك��ث��رة وم��ت��ن��وع��ة يف ���س��وء 
احلديثة - وتزايد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
بذلك نقل الأخبار �سواء كانت ال�سحيحة 
اأجمع, واململكة  ال��ع��امل  يف  امل��غ��ل��وط��ة  اأم 
اإحدى الدول  اأ�سحت  ال�سعودية  العربية 
التقنيات احلديثة  ���س��م��ات��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي 
ول��ك��ن ن��ت��ج ع��ن ذل���ك ت��داع��ي��ات اأدت اإل��ى 
اإلى و�سيلة خطرة  التقنيات  حتول هذه 

يف التعامل املجتمعي«.
وعن تاريخ وجود الإ�ساعة, اأو�سحت 

على  الق�ساء  يف  ت�سهم  التي  الفعاليات 
ب��ط��رق علمية من  م��ه��ده��ا  الإ���س��اع��ة يف 
خ��ال ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب دول��ي��ة يف 
مواجهتها  �سبل  وتعزز  اخل�سو�ص,  هذا 
بالتوعية مبخاطرها على املجتمع وعلى 
الوقت  يف  وتوؤكد  خا�ص,  ب�سكل  ال�سباب 
ذاته دعم اجلهود التي تقوم بها اجلامعة 

يف هذا امل�سمار«.
اجلامعة  اهتمام  اأن  �سعدة  بو  واأك��د 
مب�����س��ان��دة م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ودع��م��ه��ا 
مب��خ��ت��ل��ف ال��و���س��ائ��ل, مي��ث��ل اأه����م رك��ائ��ز 
ال����ن����ج����اح وع�����وام�����ل حت���ق���ي���ق الأه��������داف 
والنتائج املاأمولة من وراء عقد مثل هذه 

املوؤمتر, واأن ذلك ي�سكل حافزا وت�سجيعا 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود التي ت�سب يف  لبذل 
�سالح الوطن واملواطن وخدمة املجتمع, 
املن�سود يف الق�ساء على  وحتقيق الهدف 

الإ�ساعة.
وق���دم ب��و���س��ع��دة  ن��ب��ذة ع��ن امل��وؤمت��ر 
ال��دويل ل��اإع��ام والإ���س��اع��ة, فقال » هو 
على  ي�ستمل  ع��ل��م��ي  ملتقى  ع��ن  ع��ب��ارة 
حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ع��ري��ف 
ن�سر  ودوره�������ا يف  الإ�����س����اع����ة,  مب��خ��اط��ر 
الإ�����س����اع����ات يف امل��ج��ت��م��ع��ات ب�����س��ك��ل ع��ام 
اإلى  بالإ�سافة  خا�ص,  ب�سكل  وجمتمعنا 
لأمثلة  ال�سعودية  املوؤ�س�سات  ا�ستعرا�ص 

وجتارب ا�ستطاعت من خالها مواجهة 
الإ�ساعات, ي�سارك فيها عدد من الوزارات 

والهيئات واملوؤ�س�سات ال�سعودية«.

استخدام سلبي 
الأ���س��ت��اذ  الإع����ام  بق�سم  املحا�سر  ذه��ب 
ا�ستخدام  ت��ن��ام��ي  اأن  اإل���ى  ���س��اع��د  ���س��اع��د 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اأث���ر على 
واأ�سفر  واملجتمعات,  الأف���راد  حياة  منط 
لو�سائل  ال�سلبي  ال�ستخدام  طغيان  عن 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن خ���ال ن�سر 

ال�ساعات.
ودع���ا ���س��اع��د اإل���ى ت��وخ��ي احل���ذر يف 
متحي�سا  ومتحي�سها  امل��ع��ل��وم��ات  تلقى 
دقيقا, و�سرورة ربط الهيئات واملوؤ�س�سات 
ال���ت���وا����س���ل  مب������واق������ع  الأه�����م�����ي�����ة  ذات 
وحتيني  اأن��واع��ه��ا,  مبختلف  الجتماعي 
ن�سرات  وتقدمي  واأخ��ب��اره��ا,   معلوماتها 
والق�سايا  الأح��داث  اأثناء  واأخبار خا�سة 
ال������ك������رى, وب����و�����س����ائ����ل خم���ت���ل���ف���ة م��ث��ل 
الإذاع��ي��ة  وال��ك��ل��م��ات  الن�سية,  ال��ر���س��ائ��ل 

والتلفزيونية . 
ع�سو  بالق�سم  املعيد  وق��ف  ب���دوره 
القبعة  يحيى  الأ���س��ت��اذ  املنظمة  اللجنة 
متعجبا اأمام تنظيم موؤمتر بهذا احلجم 
من قبل ق�سم اأكادميي قال اإن عمره مل 
يتجاوز �سنتني, واأو�سح » من العظيم اأن 

ال��ذي مل  ينظم ق�سم الع��ام والت�سال 
املوؤمتر  ه��ذا  مثل  �سنتني,  عمره  يتجاوز 
الإع��ام والإ�ساعة,  ال��دويل ال�سخم عن 
م�������س���ارك���ا   ٧0 م�����ن  اأك��������ر  ومب���������س����ارك����ة 
وم�ساركة, حيث اإنه يعد الأول من نوعه 

على م�ستوى املنطقة«. 
واأ����س���ه���ب ال��ق��ب��ع��ة يف احل���دي���ث عن 
خ����ط����ورة الإ�����س����اع����ات واأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م 
م��وؤمت��رات ول��ق��اءات من اأج��ل حماربتها, 
م�����س��ي��دا ب���ال���ل���ج���ان امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
احل�����ايل » ���س��ع��ت ك���ل ال���ل���ج���ان امل��ن��ظ��م��ة 
لإظ��ه��ار امل��وؤمت��ر ب��ال�����س��ورة ال��ت��ي ينبغي 
من  ع���ددا  ت�سم  حيث  يظهر,  اأن  عليها 
اأفنوا الكثر  اخلراء واملخت�سني الذين 
اإجن��اح هذا  من الوقت واجلهد يف �سبيل 

احلدث الفريد«.
واأ������س�����اف »ن����رق����ب ج��م��ي��ع��ن��ا م��ن 
امل�ساركني اخل��روج  اخل���راء واخل��ب��رات 
امل�سببات  اإظ��ه��ار  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  بتو�سيات 
وابتكار العاج اأي�سا يف احلد من انت�سار 
اأق��دم �سكري ل�سمو  الإ���س��اع��ات. واأخ���را, 
الأم������ر في�سل  ع�����س��ر  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ر 
ومل��ع��ايل مدير  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن خ��ال��د 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ولكافة  بنا  الدائم  اهتمامه  على  ال��داود 
زم���ائ���ي وزم��ي��ات��ي مب��خ��ت��ل��ف ال��ل��ج��ان 

املنظمة«.
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مؤتمر اإلعالم واإلشاعة .. 
بداية التصدي

علي هشلول 
رئيس تحرير صحيفة أزد اإللكترونية 

بات من املوؤرق يف زماننا تطور وانت�سار و�سائل الت�سال الجتماعي اإلى م�ستوى 
ا�ستطاعة الكل, جماعة وفرادى, التعبر وت�سدير الروؤى اخلا�سة دون رقيب 
ب�سري اأو �سوابط, مما اأدى  اإلى متدد هذه الروؤى وظهور املتهافتني والواهنني 
ثقافيا ل�ستغال  هذه الفر�ص بطرح الرديء من الأفكار وبث ما جد وا�ستجد 
و�ساع بني املجتمعات دون متحي�ص او اختبار, وهذا  �سبب ت�سدر الإ�ساعة م�سهد 

الن�سر والتعاطي, وهو اأمر ي�ستوجب الت�سدي ملثل هذه الثورة.
اإلى تبني  امللك خالد  املواِكبة جامعة  هذا ما دعا, كما يبدو يل, جامعتنا 
واإق��ام��ة مثل ه��ذا امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��اإع��ام والإ���س��اع��ة, وه��و م��ا ي�سجل لهذه 
ما  مواجهة  يف  بفاعلية  لاإ�سهام  املبذولة  جهودها  �سمن  الطاحمة  اجلامعة 
يقلق جمتمعاتنا مثل هذا ال�ستغال الرديء لهذه الثورة التقنية وتوظيفها 
التوظيف الذي قد يجر الأجيال واملجتمعات اإلى واقع ل حتمد عقباه متمثل 

يف التعدي على اأمننا الفكري وزعزعة الأمن العام .. 
ومفرزاتها  الثورة  لهذه  الت�سدي  موا�سلة  �سرورة  اأرى  فاإنني  هنا  ومن 
ال�سيئة بالتوعية, وموا�سلة مثل هذه املوؤمترات ل�سك باأنها �ستفرز لنا وافرا 
هذه  خمرجات  على  املبكرة  لل�سيطرة  واملواجهة  الت�سييق  و�سبل  احللول  من 
عر  الظهور  يف  املخت�سني  م�ساركة  اأهمية  جانب  اإل��ى  املن�سبطة  غر  ال��ث��ورة 

برامج تلفزيونية متواترة للتحذير من �سلبيات هذه الظاهرة » الإ�ساعة«.
اأكرر ت�سجيل اإعجابي بجامعتنا املواِكبة .. على هذه  اأن  من هنا ي�سرفني 
اللفتة املطمئنة, متمنيا توا�سل اهتمام القادة فيها على موا�سلة التبني لهذا 
ال��ه��م املجتمعي وغ���ره مم��ا ي��وج��ب على ك��ل ���س��ادق يف ب��ادن��ا اأن ي���وؤدي دوره 
جتاهها واأن تعطى اجلامعة ال�سوء الأكر من لدن اإعامنا مبختلف اأ�سنافه 
لبث املخرجات والتو�سيات, عل ذلك ي�سهم يف هذا الوقت واملنعطف يف الت�سدي 
ال�سعودية  امل�سرة  م�سروا  اإليه  ي�سبوا  ما  اإل��ى  جميعا  ن�سل  حتى  والتوعية 

الزاهرة, يف الوقت املنا�سب. 

اإلعالم واإلشاعة
بين الحرية والتقنين 

عبداهلل الهاجري 
صحيفة الجزيرة

 
الق�سايا  م��ن  للعديد  ومناق�ستها  تقدميها  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  ت��وا���س��ل 
وامل�سكات التي حتيط بنا يف جمتمعاتنا.. وحني اأقول »م�سكات« فاإن ذلك 
ب�سبب مرورنا الآن بزمن الإعام بقنواته املختلفة التقليدية اأو احلديثة, 
للو�سائل  الوا�سعة  الفورة  ب�سبب  الإ�ساعة  انت�سار  من  الكثر  اأظهرت  التي 

الإعامية احلديثة التي قد ُت�ستخدم دون رقيب ب�سري اأو قانوين. 
عنوانا   « والإ�ساعة  »الإع���ام  اختارت  خالد  امللك  وجامعة  ذل��ك  اأق��ول 
ظل  يف  احلا�سرة  ق�سايانا  اأه��م  م��ن  واح���دة  تناق�ص  بذلك  وه��ي  ملوؤمترها 
 « الجتماعي  التوا�سل  »�سبكات  دخولنا ع�سر  املت�سارع مع  التقني  التطور 
ُت�ستخدم  واأحيانا  الأنامل,  اأحيانا  بها  تعبث  يد  لكل  متاحة  اأ�سبحت  التي 

حتت اأفكار وتوجهات غر �سوية.
واإطاقها  الو�سائل  بهذه  العبث  ذاك  امل��وؤمت��ر هو  ه��ذا  الأه��م يف  لعل   
للكثر من ال�سائعات التي قد ت�سيب دولة اأو تدمر فئة ويف اأقل اأ�سرارها 

قد ت�سئ ل�سمعة �سخ�ص باأحاديث مكذوبة وغر �سحيحة.
الذي مل  الفتى  اأن ذاك  وبنظرة متعمقة لواقع زمننا الإعامي جند 
يبلغ ال�12 من عمره وغره ممن هم يف جيله مبقدورهم ب�سهولة تامة فتح 
ح�ساب يف توير اأو ان�ستغرام وفي�ص بوك, اإلى جانب حتميل تطبيق وات�ص 
اآب؛ ي�ستطيع هذا الفتى اأن يكتب دون رقيب اأو ويل, وقد ت�سبب كتاباته زيادة 
اأن�سار فريقه,  التع�سب الريا�سي مثا وقد يتفق مع ما كتبه الكثر من 
فينت�سر ذلك العداء ويتحول اأحيانا اإلى ق�سية راأي عام, وقد ي�ساحب ما 

يكتبه تركيب بع�ص ال�سائعات فتذهب بعيدا ملرحلة الت�سديق والتداول.
اأ�ستثني من ذلك ال�سحف الإلكرونية التي انت�سرت ب�سكل وا�سع  ول 
حيث اأ�سبح اأي �سخ�ص مالكا ل�سحيفة اإلكرونية يبث وين�سر من خالها 
ما يريد. ل�ست �سد احلرية ولكل �ساب اأو �سابة حرية ما يراه, ولكن لي�ص 

بالأ�سلوب املنت�سر حاليا.
تخرج  واأن  امل��وؤمت��ر,  ه��ذا  يف  التوفيق  للم�ساركني  اأول  اأمتنى  هنا  من 
و�سائل  ا�ستخدام  تقنني  ه��ي:  مهمة  بتو�سية  ومناق�ساتهم  اجتماعاتهم 
الإعام والتوا�سل احلديثة من خال اإ�سدار حزمة من القرارات يف كيفية 
ن�سر  رادع��ة لكل من يحاول  ا�ستخدامها وو�سع �سوابط حمددة وعقوبات 

ال�سائعات اأو زيادة التع�سب اأو الإخال بالأمن الوطني.
واأ�سكر يف اخلتام جامعة امللك خالد التي فتحت من خال هذا املوؤمتر 

واحدة من اأهم ق�سايانا املعا�سرة .

شكرا جامعة 
الملك خالد

مرعي بن ناصر عسيري
مكتب جريدة البالد 

بأبها
 ك����ن����ت مم�����ن ي����ط����ال����ب ج��ام��ع��ت��ن��ا 
الطموحة بعقد ندوات اأو موؤمترات 
بها  واإذ  امل��ج��ت��م��ع؛  واق����ع  ت��ام�����ص 
ال��دويل لاإعام  املوؤمتر  تعلن عن 
والإ����س���اع���ة, وه���ا ه��ي ج��ام��ع��ة امللك 
خالد تدرك اأهمية الإعام املعا�سر 
مب����ا ي��ح��م��ل��ه م����ن ق�����س��اي��ا الأم������ة, 
ق�سما  اأ�س�ست  اجلامعة  اأن  ويكفي 
مم���ي���زا ل����اإع����ام ي���واك���ب ال���واق���ع 
ب���ط���م���وح م����ن ال����رج����ل الإع����ام����ي 
الدكتور عبد الرحمن الداود ومن 
اأن  دون  يعمل  الذي  الرجل  اهتمام 
�سويل  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور  يتحدث: 
ال���ق���رين  ال����ذي ق���دم ل��ن��ا �سحيفة 
اآفاق اجلامعية, �سحيفة تخرج من 
للمجتمع   لت�سل  اجل��ام��ع��ة  اأ���س��وار 

خارج اجلامعة.
اأق��در جلامعة امللك خالد هذه 
اأعجبت  كما  الطموح  وه��ذا  املبادرة 
اإل��زام ط��اب وطالبات ق�سم  بفكرة 
الإع���������ام ب���احل�������س���ور الإج�����ب�����اري 
ه��ذا  اأن  خ��ا���س��ة  امل��وؤمت��ر  لفعاليات 
اأنها  ونعلم  بالإ�ساعة,  ربط  املوؤمتر 
اخل�سم  ي�ستخدمها  نف�سية  ح��رب 
اأق�����وى من  ال��ك��ل��م��ة  ل��ل��خ�����س��م, لأن 
ال���ر����س���ا����س���ة.. ���س��ك��را م����رة اأخ����رى 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى اإق���ام���ة م���وؤمت���رات 
بهذا امل�ستوي وناأمل اأن تكون �سنويا 

بحول اهلل.

الكذب طريق 
اإلشاعة

د.  صالح بن ناصر 
الحمادي

اأدخ��ل يف عمق ق�سية الإ�ساعات  لن 
للموؤمتر  اأ���س��ا���س��ي��ا  حم���ورا  ب�سفته 
اآخ��ر لعل فيه  اأذه���ب جلانب  واإمن���ا 
ال��ف��ائ��دة. ال��ك��ذب اأو الإ���س��اع��ات لغة 
على  امل��ت��م��ردي��ن  وب��واب��ة  ال�سعفاء, 
احل���ي���اة ال�������س���وي���ة, وب���ط���اق���ة م���رور 
املجتمع,  م��ع  التعاي�ص  نحو  ردي��ئ��ة 
وال����ك����ذب اأن�������واع واأ����س���ك���ال واأل������وان 
ور�سوله,  اهلل  على  الكذب  اأعظمها 
»وم��ن اأظلم ممن اف��رى على اهلل 
املوؤمنني  على  الكذب  وبعده  كذبا«, 
وق����د ع��ده��ا ���س��ف��وة ال��ب�����س��ر ال��ن��ب��ي 
من  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د 

الكبائر.
 اأم�������ا مم���ار����س���ات���ن���ا ال��ي��وم��ي��ة 
ويجب  مطلقة  وغ��ر  مقيدة  فهي 
عملنا  يف  ال��دي��ن  لتعاليم  الرت��ك��ان 
وتعاملنا ول تاأخذنا يف احلق لومة 
لئ����م, ف��ب��ع�����ص اأو ج���ل مم��ار���س��ات��ن��ا 
ومي��رر  اهلل  ع��ل��ى  ال��ت��ح��اي��ل  يغلفها 
البع�ص الإ�ساعة من باب »الغ�سمرة« 
ماجنة,  بطريقة  ال��ذات  ت�سويق  اأو 
ال���ك���ذب  ي���ظ���ل  الأح�����������وال  ك����ل  ويف 
ماركة م�سجلة يف كل الأعراف وكل 
ب�سفتها  الديانات  وك��ل  املجتمعات 

ب�ساعة رخي�سة للغاية.
اأو  ال���ب�������س���ري���ة  ك����ل الأخ�����ط�����اء 
من  فيها  ال��وق��وع  ُيحتمل  بع�سها 
الإن�سان  فيهم  مب��ا  اإن�سان  ك��ل  قبل 
بخيا  اأو  جبانا  يكون  فقد  امل�سلم, 
ل  بينما  املعا�سي  بع�ص  يرتكب  اأو 
ال��ك��ذب ونقل  ي��ج��روؤ على مم��ار���س��ة 
الإ�ساعات لأن   الكذب ل يجتمع يف 
وبالتايل  الإمي���ان,  مع  اإن�سان  قلب 
القاعدة تقول »امل�سلم ل يكذب«  ول 
حدث  »اإذا  منافقا  ي��ك��ون  اأن  يقبل 
اوؤمت��ن  واإذا  اأخ��ل��ف  وع��د  واإذا  ك��ذب 

خان«.
الإ�ساعات  بنقل  يتلذذ  البع�ص 
ت�����وزي�����ع احل����ك����اي����ات,  وي���ت���ف���ن يف 
والبع�ص ل يعلم اأن الر�سول حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم حذر من ذلك 
»ويل للذي يحدث فيكذب لي�سحك 

به القوم, ويل له ويل له«.
املوؤمتر  يف   للم�ساركني  نبارك 
الدويل الذي ت�سعد به اأبها عا�سمة 
ال�����س��ي��اح��ة ال�����س��ع��ودي��ة, وه����ذا لقب 
كذبة,  ول  »اإ�ساعة«  ولي�ص  جم��ازي 

ن�ستجر باهلل.. طابت اأوقاتكم.
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برنامج جلسات المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

The Social and Security Dimension
of the Rumor: An Islamic Perspective

أ. عثمان محمد عثمان
الجامعة اإلسالمية، دولة ماليزيا

تنمية التفكير العلمي لدى الفرد في ضوء
الهدي القرآني وأثرها في مواجهة اإلشاعة

د. مختار محمود أحمد عطا الله
جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

عقوبة مروجي اإلشاعات في الفقه اإلسالمي
د. منيرة سعيد عبد الله أبو حمامة

جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

كيفية التعامل مع اإلشاعة
أثناء األزمات والكوارث من منظور إسالمي

د. عمر عبد الرحيم أحمد ربابعة
جامعة البلقاء، المملكة األردنية الهاشمية

الجلسة األولى: التأصيل الشرعي

الثالثاء 3 صفر 1436 اليوم األول

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: د. عبد الله بن ناصر الحمود
أستاذ اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مقرر الجلسة: د. عمر إبراهيم بوسعدة

اإلشاعة: نشاط اتصالي مبني للمجهول
د. سامية بوبكر غزواني

جامعة الملك فيصل
المملكة العربية السعودية

اإلشاعة بين الغموض المعرفي والوظيفة اإلعالمية
د. بنعيسى عسلون

المعهد العالي لإلعالم واالتصال
المملكة المغربية

اإلشاعة.. مفهومها، أهدافها، أنواعها، مصادرها
أ. عبد العزيز بن سعيد بن عبد الله الخياط
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية

المملكة العربية السعودية

تأثير اإلشاعة على تحول المجتمعات
أ. راشد سعيد ضيف الله األحمري

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المملكة العربية السعودية

الثالثاء 3 صفر 1436

الجلسة الثالثة: مفاهيم وتعريفات

اليوم األول

اسم القاعة: عسير
الوقت: 1.00 - 3.00 ظهرا

رئيس الجلسة: د. نايف بن ثنيان آل سعود
رئيس قسم اإلعالم بجامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: أ. ساعد ساعد

التسويق باعتماد اإلشاعة أو »التسويق الفيروسي«..
نشاط اتصالي وإعالني متجدد

أ. لطفي محمد الزيادي
جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

تأثير الفراغ االتصالي على نمو الشائعة
في شبكات التواصل االجتماعي..

دراسة تحليلية للعالقة بين األخبار
ومستوى انتشار الشائعات

أ. تهاني بنت عبد الرزاق الباحسين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المملكة العربية السعودية

دور القائم باالتصال في مواجهة اإلشاعة..
نماذج تطبيقية من التاريخ اإلسالمي

د. أديب أحمد الشاطري
جامعة عدن، جمهورية اليمن

إستراتيجية مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية
في مواجهة اإلشاعات عبر اإلعالم الجديد

أ. سلمى بنت شباب المطيري
جامعة الملك سعود، كلية اآلداب، قسم االعالم

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثالثاء 3 صفر 1436

الجلسة الثانية: اإلشاعة واالتصال

اليوم األول

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 1.00 – 3.00 ظهرا

رئيس الجلسة: د. أنمار حامد مطاوع
أستاذ اإلعالم، جامعة الملك عبد العزيز

مقرر الجلسة: د. السيد عزت

جلسة يشارك فيها ممثلون عن عدد من األجهزة الحكومية
والشركات والمؤسسات الوطنية ضمن المحاور اآلتية:

• دور جهاز العالقات العامة في مواجهة اإلشاعة.
• نماذج ودراسات حالة من تجارب عملية.

• الوسائل اإلعالمية واالتصالية األكثر استخداما
   في نشر وترويج اإلشاعات.

• سبل مواجهة اإلشاعات.

المشاركون:

•  د. فايز الشهري
مجلس الشورى

•  د. خالد مرغالني
وزارة الصحة

•  أ. سعد المطرفي
قناة العربية

•  اللواء الركن صالح العمري
وزارة الدفاع

•  د. عبدالعزيز الجار الله
وزارة التعليم العالي

الجلسة الرابعة: دور المؤسسات 
السعودية في مواجهة اإلشاعات

اسم القاعة: عسير
الوقت: 8.00 - 10.30 مساءا

رئيس الجلسة: أ. خالد بن حمد المالك
                            رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
مقرر الجلسة: أ. د. علي بن شويل القرني

الثالثاء 3 صفر 1436 اليوم األول

األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني

اإلشاعة في ظل تطور وسائط اإلعالم
د. العربي بوعمامة

جامعة عبد الحميد بن باديس، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الشائعات في فضاء اإلنترنت بالمملكة العربية السعودية..
أنظمة المكافحة في التشريعات اإلعالمية وقوانين

جرائم المعلوماتية.. دراسة مقارنة على عينة
من القوانين الجزائية في الدول العربية

د. خالد بن فيصل عبد المحسن الفرم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية

انعكاســات الممارسة اإلعالمية السالبة على تكوين الشائعة.. 
دراسة على القائم باالتصال في مجال الصحافة

د. هشام محمد عباس زكريا
جامعة وادي النيل، جمهورية السودان

دور صحافة المواطن في نشر الشائعات السياسية
في المجتمع العربي
أ. د. حسني محمد نمر 

جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
د. سناء جالل عبد الرحمن

أستاذ الصحافة المشارك، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

تعامل الصحف اإللكترونية السعودية مع اإلشاعة
دراسة استطالعية على رؤساء تحرير »المناطق.. الوئام.. عاجل«

أ. يحيى عبد الله القبعة الزهراني
جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

الجلسة الخامسة: اإلشاعة واإلنترنت

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

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

مقرر الجلسة: أ. يحيى القبعة

•  أ. عبدالرحمن السلطان
الهيئة العامة للغذاء والدواء

•  أ. وليد الفراج
MBC Action قناة

•  أ. حمدان الشيباني
هيئة السوق المالية

•  أ. رحاب أبو زيد
شركة أرامكو

•  أ. حمد الفحيلة و أ. أحمد فرحان
وزراة التربية والتعليم

استراتيجية رد المؤسسات على اإلشاعات
في وســائل التواصل االجتماعي.. دراسة تحليل مضمون

د. حمزة بن أحمد بيت المال
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

اإلشاعة بصفتها ظاهرة مؤثرة في المجتمع..
تجارب عالمية.. دراسة حالة

د. المصطفى إيدوز، جامعة »مونديابوليس«، النواصة، المملكة المغربية

دور التفكير النقدي في عقلنة التعامل
مع اإلشاعات على الشبكات االجتماعية

د. الصادق رابح، الكلية اإلماراتية الكندية، دولة اإلمارات العربية المتحدة

وسائل التواصل االجتماعي..
مخاطر انتشار الشائعات وسبل المواجهة

د. حمدي بشير محمد علي، وزارة التجارة، جمهورية مصر العربية

دور الناقد اإلعالمي في مواجهة اإلشاعة عبر وسائل اإلعالم..
دراسة تحليلية على عينة من النقاد اإلعالميين في الرياض

أ. معاذ بن عبد الله بن عبد الرحمان الشيخ
وزارة التربية و التعليم، المملكة العربية السعودية

الجلسة السادسة: مواجهة اإلشاعة

اسم القاعة: عسير
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: أ. د. عبد الرحمن بن حمود العناد
أستاذ اإلعالم، عضو مجلس الشورى سابقا

مقرر الجلسة: أ. إيناس آل كدم

األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني
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الحسون: أشكر أعضاء لجان المؤتمر على جهودهم الكبيرة
القرني: 80 مشاركا يواجهون اإلشاعة في 12 جلسة

في مؤتمر صحفي..
الداود: رعاية أمير عسير امتداد 

الهتمامه الدائم بالجامعة
ي��رع��ى اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر �ساحب 
امللكي الأمر في�سل بن خالد,  ال�سمو 
ال����ي����وم ال����ث����اث����اء, ف���ع���ال���ي���ات امل���وؤمت���ر 
ال������دويل ل����اإع����ام والإ�����س����اع����ة ال���ذي 
ت��ن��ظ��م��ه اجل��ام��ع��ة ب��ف��ن��دق ق�����س��ر اأب��ه��ا 

وينطلق ال�ساعة 11 �سباحا.
مدير  معايل  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 
���س��م��وه  اأن رع����اي����ة  ال��������داود  ب����ن ح���م���د 
لهتمامه  امل�ستمر  ام��ت��داد  للموؤمتر, 
ب���ك���اف���ة م���ن���ا����س���ط اجل���ام���ع���ة وج��م��ي��ع 

فعالياتها.
واأكد الداود خال موؤمتر �سحفي 
الإعام  موؤمتر  اأهمية  اأن  اأم�ص  عقده 

والإ�ساعة تكمن يف توقيته وم�سمونه, 
ت�سهد  احلالية  الفرة  اأن  اإل��ى  م�سرا 
ان��ت�����س��ارا وا����س���ع���ا ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
ب��دوره��ا يف  اأ�سهمت  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي 
���س��رع��ة ان��ت��ق��ال اخل���ر, وق���ال »ل �سك 
الكبر يف  التطور  ذلك  نعاي�ص  اأننا  يف 
والتقدم  الجتماعي,  التوا�سل  و�سائل 
اإليه, وكان واجبا  الذي و�سلت  الكبر 
علينا يف جامعة امللك خالد, اإقامة هذا 
امل��وؤمت��ر ال���ذي ن�سعى م��ن خ��ال��ه اإل��ى 
الإ�ساعة  تف�سي  لظاهرة  حلول  تقدمي 

التي باتت تهدد املجتمعات«.
العربية  اململكة  اأن  ال���داود  وب��ني 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ي�����س��ت مب���ن���اأى ع���ن ب��اق��ي 

ت���ع���اين م���ن تف�سي  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ظ����اه����رة الإ�����س����اع����ة, واأ������س�����اف »ن��ع��ل��م 
اأن  ميكن  ما  ونعلم  الإ���س��اع��ة,  خماطر 
جمتمعاتنا,  يف  كبر  خلل  من  حتدثه 
املوؤمتر  �سنعمل من خال هذا  ولكننا 
ب�����اإذن اهلل لإي���ج���اد ح���ل���ول م���ن خ��ال 
ا�ست�سافة خراء وممار�سني يف جمال 
الإع��ام ويف جمال الإ�ساعة على وجه 
وحلول  بتو�سيات  للخروج  اخل�سو�ص 

لتفادي انت�سار هذه الظاهرة«.
لتو�سيات  تكون  اأن  »اأتوقع  وتابع 
ه���ذا امل���وؤمت���ر ف���ائ���دة ك��ب��رة وم��رج��وه 
ل��ك��ل��ي��ات واأق���������س����ام الإع��������ام ل��ي�����ص يف 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ف��ح�����س��ب ب���ل يف 

ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة«.  كما 
لكافة  بال�سكر  اجلامعة  م��دي��ر  ت��وج��ه 
ال����ل����ج����ان ال����ت����ي ع���م���ل���ت ع���ل���ى اإق����ام����ة 
ل���ه, كاللجنة  امل���وؤمت���ر, والإع�����داد  ه���ذا 
اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ب��رئ��ا���س��ة  التنظيمية 
لل�سوؤون الأكادميية والتعليمية حممد 
برئا�سة  العلمية  وال��ل��ج��ن��ة  احل�����س��ون, 
رئي�ص ق�سم الإعام والت�سال الأ�ستاذ 

الدكتور علي بن �سويل القرين.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���دم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 
الدكتور حممد احل�سون ال�سكر لكافة 
م���ن اأ���س��ه��م��وا يف اإق���ام���ة ه����ذا امل��وؤمت��ر 
اإلى  اجلامعة  خاله  من  ت�سعى  ال��ذي 

مكافحة ظاهرة الإ�ساعة, وقال »اأخ�ص 
اأ�سهمت  التي  العلمية  اللجنة  بال�سكر 
يف اإق���ام���ة ه���ذا امل���وؤمت���ر, وال��ت��ي بذلت 
التي  اللجان  و�سائر  فيه,  كبرا  جهدا 

عملت بجد خال هذه الفرة«. 
اأو���س��ح رئي�ص    يف ال�����س��ي��اق ذات����ه, 
على  امل�سرف  والت�سال  الإع��ام  ق�سم 
�سحيفة اآفاق الأ�ستاذ الدكتور علي بن 
�سويل ال��ق��رين ج��اه��زي��ة ك��اف��ة الأم���ور 
جل�ساته  يف  املوؤمتر  بانطاقة  املتعلقة 
الأول��������ى, وق�����ال »ي�������س���ارك يف امل���وؤمت���ر 
اأكر من 80 م�ساركا من داخل اململكة 
الإ�ساعة  مو�سوع  يناق�سون  وخارجها 
ع�����دد اجل��ل�����س��ات  اأن  ك���م���ا  والإع����������ام, 

�سيكون 12 جل�سة, اإ�سافة اإلى اجلل�سة 
الفتتاحية واخلتامية«. واأ�سار القرين 
خا�سة  جل�سة  �سينظم  املوؤمتر  اأن  اإل��ى 
ال�سعودية  املوؤ�س�سات  دور  ع��ن  ومهمة 
يف مواجهة الإ�ساعة, مبينا اأن اجلل�سة 
يف  ال�سعودية  املوؤ�س�سات  »دور  بعنوان 
م��واج��ه��ة الإ���س��اع��ة« وي��راأ���س��ه��ا رئي�ص 
حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة اجل����زي����رة الأ����س���ت���اذ 
وي�����س��ارك فيها ممثلون  امل��ال��ك,  خ��ال��د 
م��ن ع���دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات وال��ق��ط��اع��ات 
احلكومية يف �ستى املجالت , للحديث 

عن جتاربهم مع الظاهرة .
امل��ج��ال لأ�سئلة  اأت��ي��ح  ع��ق��ب ذل���ك 

ال�سحفيني والإعامني.
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نافذة

اأن ط��رح علينا  ع��ام تقريبا منذ  مر 
انعقاد  فكرة  اجلامعة  مدير  معايل 
موؤمتر عن الإعام والإ�ساعة نظرا 
الإ�ساعة  لإح�سا�ص معاليه بخطورة 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  على  وتاأثرها 
يف الدولة وعلى املجتمع ب�سكل عام.

وق�����د ت��ل��ق��ى ق�����س��م الإع������ام 
والت�سال هذه الفكرة بالرحيب 
وتابعها  حماورها  وو�سع  ودر�سها 
مع جمل�ص كلية العلوم الإن�سانية 
املوؤمتر, ثم  ال��ذي رحب مبو�سوع 
�سكلت اجلامعة اللجان التنظيمية 
ال����ازم����ة لإجن�������از امل����وؤمت����ر ع��ل��ى 

اأف�سل وجه.
الواقع  اأر���ص  ال��دويل قد حتقق على  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأن حلم  اليوم  ون�سعد 

اليوم,  بافتتاح من اأمر املنطقة الأمر في�سل بن خالد.
ومن خال التح�سرات التي متت لهذا املوؤمتر, نتوقع اأن يكون مب�ستوى 
جناح كبر بف�سل اهلل تعالى, ثم بف�سل جهود كافة اللجان, وخا�سة الزماء 
طاب  وم�ساركة  ح�سور  الى  اإ�سافة  والت�سال,  الإع��ام  ق�سم  يف  والزميات 

وطالبات الق�سم خال فعاليات املوؤمتر.
غر  الكبر  دعمه  على  امل��دي��ر  معايل  راأ�سها  وعلى  اجلامعة  ن�سكر  كما 

املحدود لهذا املوؤمتر املهم يف مو�سوعه ومكانه ويف �سياقه وارتباطاته.

مؤتمرنا
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa
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