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استطالع شارك
في إعداده:

ريم العسيري، فيصل 
محمد، محمد العسيري، 

ناصر القحطاني، علي 
المرزوقي، محمد البشري، 

وزهرة البسامي

اأبدى عدد من امل�شاركني وامل�شاركات 
ل�����اإع�����ام  ال������������دويل  امل��������ؤمت�������ر  يف 
والإ�شاعة ارتياحهم ال�شديد مل��ش�ع 
م�ؤكدين  تنظيمه،  وطريقة  امل�ؤمتر 
اأن مما مييزه �شم�لية املحاور وتن�ع 
اأن  اآم��ل��ني  ال��ط��رح،  وعمق  امل�شاركات 
احلد  يف  وت��شياته  نتائجه  ت�شهم 
امل�شت�ى  ع��ل��ى  لي�س  ال�����ش��ائ��ع��ات  م��ن 
ب���ل ع��ل��ى م�شت�ى  ال��ع��رب��ي ف��ح�����ش��ب 

العامل كله.

مشاركات قيمة
امل�����ش��اع��دة بق�شم  و���ش��ف��ت الأ����ش���ت���اذة 
الت�����ش��ال والإع�����ام ب��ج��ام��ع��ة امللك 
ف��ي�����ش��ل ال���دك���ت����رة ���ش��ام��ي��ة ب���� بكر 
بامل�ؤمتر  العلمية  امل�شاركات  غزواين 
ب��ال��ق��ي��م��ة وال�����ري�����ة، واأك�����دت اأن���ه���ا 
���ش��ت�����ش��ه��م يف ال���ب���ح���ث ع����ن احل���ل����ل 
العملية والقان�نية التي �شتحد من 
انت�شارها، وقالت  الإ�شاعات  واأ�شباب 
»اأ�شكر جامعة امللك خالد على  فكرة 

»آفاق« ترصد إنطباعاتهم في استطالع

المشاركون في المؤتمر: معجبون بطريقة 
التنظيم وشمولية المحاور وعمق الطرح

وم����������ش�����ع امل�������ؤمت������ر  ال��������ذي ي��ع��د 
ح��دي��ث ال�����ش��اع��ة وي��ه��م ك��ل ال��ب��ل��دان 
تتعر�س  العربية  والإ�شامية  التي 
ح���دوده���ا،  وخ�����ارج  لاإ�شاعة داخل 
اإن ذلك امل�ؤمتر من امل�ؤمترات  حيث 
امل�شت�ى  العاملي،   ع��ل��ى  ال��ق��ائ��ل 
وا�شتمتعت فيه كثريا وا�شتفدت منه، 
التنظيم  ب��روع��ة  اأع��ج��ب��ت  اأن��ن��ي  كما 
وع��ل��ى امل�����ش��ت���ى ال���راق���ي امل��ت��م��ي��ز يف 

املداخات«.
الإ������ش�����اع�����ة  اأن  وؤز��������ش�������اف�������ت 
ال�����ك�����ايف م��ن  ب����ال����ق����در  مل حت����ظ����ى 
ال���ط��ن  الأب����ح����اث  وال����درا�����ش����ات يف 
العربي وحتى يف العامل كله، م�شرية 
اإل�����ى اأن  امل������ؤمت�����ر احل������ايل  ف��ر���ش��ة 
ل���ل����ط���ن ال���ع���رب���ي ب����اأن  ي����ك�����ن ه��� 
واملفاهيم  و�شع  الأطر  يف  ال�شباق 
�شيعتمدها  »رمب����ا  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ة 
وع���ن م�شاركتها  م���ا«.  ي���م��ا  ال��غ��رب 
يف امل�����ؤمت����ر ق���ال���ت »ن����ادي����ت خ���ال 
اإيجاد  بامل�ؤمتر ب�شرورة  م�شاركتي  
لاإ�شاعات،  رادع���ة  ق���ان��ني  وتفعيل 
وق���ل���ت اإن�����ه ل ب���د م���ن وج������د اإط����ار 
يعاقب  لاإ�شاعة  ومفه�مي  قان�ين 

كل من يطلقها ويبثها«.

تقييم
ردا على �ش�ؤال ح�ل تقييمه للم�ؤمتر 
ق����ال ال���دك���ت����ر ع��ب��د اهلل ب���ن ن��ا���ش��ر 

الإم����ام حممد  احل��م���د م��ن جامعة 
امللك  »جامعة  الإ�شامية  �شع�د  بن 
امل��ش�ع  ه��ذا  اختيار  اأح�شنت  خالد 
املهم  يف ظل تنامي عدد من الأزمات 
الجتماعية  امل�شت�يات  خمتلف  يف 
وال�شيا�شية  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والأم���ن���ي���ة والإ����ش���اع���ة يف احل��ق��ي��ق��ة 
م������ش���ع لي��ن�����ش��ب ب���ل ه���� م���ج���د 

منذ الأزل ول يزال م�شتمرا«.
لهذا  اجلامعة  »اختيار  واأ�شاف 
امل��ش�ع م�فق و�شرين اأي�شا �شم�ل 
امل�شاركات، فقد كان هناك م�شارك�ن 
م���ت���م���ي���زون يف درا������ش�����ات اجل��م��ه���ر 
وال����راأي ال��ع��ام م��ن ع��دة دول عربية 

وغري عربية«.
»املرج�  بالق�ل  واختتم حديثه 
ت��شيات  ي�شدر  اأن  امل�ؤمتر  من هذا 
الأن�شب  التعامل  ت�شتطيع  وب��رام��ج 
مع ما يدور ح�لنا من اإ�شاعات، كما 
اأمت��ن��ى اأن ي��خ��رج م��ن ه���ذا امل���ؤمت��ر 
اإ����ش���ه���ام���ات م��ه��م��ة يف دع����م امل��ع��رف��ه 
ال���ن���ظ���ري���ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم���ال 

الإ�شاعات«.

هيئة األمر بالمعروف
غ����ري ب��ع��ي��د ع����ن ذل�����ك ق�����ال را����ش���د 
الأحمري من هيئة الأمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر »امل��ن��ت��ظ��ر من 
امل������ؤمت�����ر الإ�����ش����ه����ام يف احل�����د م��ن 

ال�����ش��ائ��ع��ات وال�����ق�����ف ع��ل��ى اأب����رز 
ال���ع����ام���ل والأ�����ش����ب����اب ال���ت���ي ت��ق��ف 
وراءه�������������ا«، م�������ش���ي���دا مب�����ا و���ش��ف��ه 
امل�شاركات  وج���دة  الرائع  بالتنظيم 

وتن�ع الأطروحات العلمية.
الإ�شاعات  �ش�ؤال عن  وردا على 
تعميم  اأو  الهيئة  ح���ل  التي حت��اك 
ب���ع�������س اأخ������ط������اء اأف��������راده��������ا، ق���ال 
الأح���م���ري »م���ن امل����ؤك���د اأن اإظ��ه��ار 
لأع�شاء  ال��ف��ردي��ة  الأخ��ط��اء  بع�س 
ه��ي��ئ��ة الأم�������ر ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي 
ع����ن امل���ن���ك���ر ي���ف���ي���د ك����ث����ريا ل��ت��ايف 
قبل  اأخ��رى من  م��رة  تكرار اخلطاأ 
اأنا �شد الإ�شاعات  الآخرين ، ولكن 
ن��ظ��ه��ر  اأن  اإل������ى  واأدع���������  ال���ب���اط���ل���ة 
لأع�شاء  الإيجابيات  مع  ال�شلبيات 

الهيئة«.    
الدين  ن�شر  الدكت�ر  وحت��دث 
عبد القادر علي من جامعة عجمان 
ل��ل��ع��ل���م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ع���ن دور 
الإ�شاعة،  ن�شر  يف  اجلديد  الإع��ام 
دورا  يلعب  »الإع��ام اجلديد  فقال 
اأي��ادي��ن��ا  لأن يف  الإ����ش���اع���ة  ن�����ش��ر  يف 
من  ت�شهل  حمم�لة  ذك��ي��ة  ه���ات��ف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ن�����ش��ر وال���ب���ث، وه����ذا من 
ن�شر  يف  ا���ش��ت��غ��ال��ه  ي��ت��م  اأن  ���ش��اأن��ه 
م��ع��ل���م��ات غ���ري ���ش��ح��ي��ح��ة، ول��ه��ذا 
اأ�شهم  الإع����ام اجل��دي��د  اأن  اأع��ت��ق��د 
ب�شكل �شلبي يف هذا اجلانب، فدورنا 

نحن الإعاميني اأن نق�م بال�اجب 
م����ن ت����ع���ي���ة امل���ج���ت���م���ع«. واأ�����ش����اف 
للحد  ح��ل���ل  �شماه  م��ا  م�شتعر�شا 
م��ن الإ���ش��اع��ة »اإن�����ش��اء م��رك��ز تقني 
تفعيل  الأخ��ب��ار،  فلرتة  على  يعمل 
الأم��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ه واجل���ه���ات  دور 
يف  وال�شرعة  ال�شائعات،  متابعة  يف 

تكذيب الإ�شاعة«.

ثالث لغات
الدكت�ر عبد اهلل  اأ�شاد   من جهته، 
ع�����ش��ريي م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
م�ؤمتر  اأول  »يعترب  قائا  بامل�ؤمتر 
دويل عن الإع���ام والإ���ش��اع��ة، وقد 
ال��ل��غ��ة العربية  ل��غ��ات:  ب��ث��اث  ق���ام 
والإجن��ل��ي��زي��ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة، وه���ذا 
ويح�شب  ل��ل��ج��ام��ع��ة  يح�شب  ���ش��يء 
ل��ق�����ش��م الإع�����ام والت�������ش���ال، علما 
على  مي�س  ومل  ج��دي��د  الق�شم  اأن 
�شنة  ون�����ش��ف  ���ش��ن��ة  اإل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 

فقط«.
ومتنى الع�شريي  اأن تخرج من 
تقييد   يف  ت�شب  ت��شيات  امل���ؤمت��ر 
م��ش�ع الإ�شاعة واحلد منها حتى 
بال�شكل  للمتلقي  امل��ع��ل���م��ة  ت�����ش��ل 

ال�شحيح.
الرحمن  عبد  الأ���ش��ت��اذ  وات��ف��ق 
ال�شلطان، من الهيئة العامة للغذاء 
والدواء، مع غريه من امل�شاركني يف 

وطريقة  امل�ؤمتر  مب��ش�ع  الإ�شادة 
احلل�ل  اأه��م  اأن  مقرتحا  تنظيمه، 
ل��ل��ح��د م����ن ال�������ش���ائ���ع���ات، ه����� رف���ع 
مبخاطر  وتب�شريه  املجتمع  وع��ي 
احلك�مية  اجلهات  داعيا  الإ�شاعة، 
يف  احلقيقي  ب��دوره��ا  تق�م  اأن  اإل��ى 

مكافحة ال�شائعات.
وخل�������������س ال������دك������ت�������ر خ����ال����د 
ال�����ش��ح��ة  وزارة  م�����ن  م�����رغ�����اين 
النقاط  امل�ؤمتر احلايل يف  مميزات 
ال�شم�لية يف طرح حماور  التالية: 
واحل�ش�ر  الطرح،  وعمق  امل��ش�ع، 
ال��ن���ع��ي ل��ل��م�����ش��ارك��ني وامل��ه��ت��م��ني، 

وحداثة واأهمية امل��ش�ع.
وع����م����ا ي���ت����ق���ع���ه م�����ن ن���ت���ائ���ج 
وت����������ش����ي����ات ق������ال »ن�����ع������ل ك���ث���ريا 
ع��ل��ى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وب��ال��ذات 
ق�����ش��م الإع������ام والت�������ش���ال وجل��ن��ة 
اجل��م��ي��ع  ت�����زود  اأن  يف  ال��ت������ش��ي��ات 
مب�����خ�����رج�����ات امل��������ؤمت�������ر وت����ر�����ش����ل 

ت��شياته اإلى اأ�شحاب القرار«.
وت�����ج����ه����ت الأ������ش�����ت�����اذة ه���ن���اء 
بال�شكر  احل��ا���ش��رات،  من  الركابي، 
جلامعة امللك خالد نظري تنظيمها 
وا�شفة  والإ�شاعة،  الإع��ام  م�ؤمتر 
اإياه باحلي�ي واملهم، مبدية تفاوؤلها 
يف  وت������ش��ي��ات��ه  نتائجه  ت�شهم  ب���اأن 
من  للحد  العلمية  الأ���ش�����س  و���ش��ع 

انت�شار الإ�شاعات.

ّ
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بالكفاءات  غنية  خ��ال��د  امل��ل��ك  »جامعة 
الأكادميية التي لها اأثرها داخل اأ�ش�ار 
اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا، ول زال���ت حبلى 
ب��اأف��ك��ار ج��دي��دة ح��ي��ال عقد م���ؤمت��رات 
ول�����ق�����اءات ق������ادم������ة«.. ذل�����ك م����ا ق��ال��ه 
التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  والأكادميية 
والإ�شاعة  ل��اإع��ام  ال���دويل  للم�ؤمتر 
الدكت�ر حممد علي احل�ش�ن، يف ح�ار 

اأجرته معه »اآفاق«.

امل�ؤمتر الدويل لالإعالم 
والإ�شاعة.. حدثنا عن

بداية الق�شة؟ 
كل بداية �شعبة يذللها ت�شافر اجله�د 
ال�شديدة،  والت�جيهات  الهدف  و�شم� 
ولقد كانت فكرة منذ عدة �شه�ر، لكنها 
بعد  واق��ع��ا  اأ�شبحت  من��ت ومن��ت حتى 
فكرة، وذلك بت�فيق من اهلل عز وجل 

باجلامعة  التدري�س  هيئة  ع�ش�  اق��رتح 
عثمان  الأ���ش��ت��اذ  ماليزيا  يف  الإ���ش��ام��ي��ة 
حم��م��د ع��ث��م��ان، خ����ال ت��ق��دمي��ه ورق��ت��ه 
ال��ع��ل��م��ي��ة، يف اجل��ل�����ش��ة الأول�����ى ب��امل���ؤمت��ر 
الدويل لاإعام والإ�شاعة الذي حتت�شنه 
جامعة امللك خالد حاليا، م�شروعا بحثيا 
ت��ت��ب��ن��اه اجل��ام��ع��ة حت��ت ع��ن���ان »م�����ش��روع 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ل��درا���ش��ات وب��ح���ث 

ال�شائعات يف العامل العربي«.
اإق�����ام�����ة  ال����ف����ك����رة يف  وت���ت���ل���خ�������س 
م�����ش��روع لإج������راء درا����ش���ات ���ش��ام��ل��ة لكل 
ظاهرة  ب��شفها  بال�شائعات  يت�شل  م��ا 
درا�شات  ت�جد  ل  اأن��ه  خا�شة  اجتماعية، 

يعد األول من نوعه عربيا
باحث ماليزي يقترح تأسيس مشروع

دراسات الشائعات بجامعة الملك خالد

رئيس اللجنة التنظيمية
د.  محمد الحسون: 
فخورون بمنجزات 
المؤتمر والجامعة 
غنية باألفكار 
والكفاءات

ثم بعزمية من معايل مدير اجلامعة 
الذي بذل جهدا وتابع حتى جاءت هذه 

النتيجة وهلل احلمد.

ت�شريف �شم� اأمري املنطقة
لرعاية حفل افتتاح امل�ؤمتر

كيف تراه ؟
اآخ���ر م��ا يقدمه  اأول���ى ول  لي�شت ه��ذه 
خا�شة  رعاية  من  املنطقة  اأم��ري  �شم� 
لهذه اجلامعة، حيث اأدرك حفظه اهلل 
تربية  ودوره��ا يف  امل�ؤ�ش�شة  اأهمية هذه 
النا�شئة وخدمة املجتمع فكانت رعايته 

ل تنفك اأبدا.
ج���اءت ه���ذه ال��رع��اي��ة م��ن �شم�ه 
ان�����ش��غ��الت��ه وارت���ب���اط���ات���ه، لكنه  رغ����م 
اآث��ر، حفظه اهلل، اأن ل يقدم على هذه 
منه  اإدراك�����ا  ذل���ك،  م��ن  �شيئا  املنا�شبة 
وح�شا�شيته  امل���ؤمت��ر  اأه����داف  لأه��م��ي��ة 
ف����ج����اءت رع���اي���ت���ه ت���ج��ي��ه��ا وم��ت��اب��ع��ة 

وم���ؤازرة ف�شكر اهلل له عمله وجعل يف 
ميزان ح�شناته.

ماذا عن حجم الإقبال
على امل�شاركة؟ 

اللجنة  اإن  ل��ك  قلت  اإذا  �شرا  اأخ��ف��ي  ل 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب���رئ���ا����ش���ة زم���ي���ل���ي الأ����ش���ت���اذ 
الدكت�ر علي بن �ش�يل والعاملني معه 
لكرة  نظرا  ا�شتنفار  بحالة  م��روا  قد 
املتقدمني وثراء امل��ش�ع واأهميته وقد 
بذل�ا جهدا كبريا يف قراءتها وفرزها، 

وكان  الإقبال بحق ملفتا للنظر.
ه���  الإع����������ام  اأن  ن�������درك  ن���ح���ن 
ال�شاح الأق�ى يف ع�شرنا هذا خا�شة 
وحيث  ال��ه��ائ��ل��ة،  التقنية  ال��ث���رة  ب��ع��د 
خا�شت جميع الأمم يف هذا امليدان كان 
ال�شتفادة  امل�ؤمتر  على  القائمني  على 
من جت��ارب الآخ��ري��ن وط��رح جتاربهم 
لنقل  نف�شه  ال�قت  �شفراء يف  وجعلهم 

م��ا ل��دي��ن��ا م��ن خ����ربات ل��ت��ع��م ال��ف��ائ��دة 
ويح�شل الغر�س.

 
كيف تقيم�ن اأعمال

جلان امل�ؤمتر ؟
مدير  م��ع��ايل  ت�جيهات  م��ن  انطاقا 
اجلامعة رئي�س اللجنة العليا للم�ؤمتر 
الداود  الرحمن  عبد  الدكت�ر  الأ�شتاذ 
�شمت  التي  الفرعية  اللجان  ت�شكلت 
م��ن غ��ري م��ب��ال��غ��ة ك���ك��ب��ة م��ن ال��دم��اء 
روح  بينها  فيما  زرع��ت  والتي  الن�شطة 

فريق العمل ال�احد.
ف�شار كل ع�ش� ي�شعر مب�ش�ؤوليته 
التامة عن كل ما يحيط بهذا امل�ؤمتر 
ف���ا ي���ف��ر ج��ه��دا يف ���ش��ب��ي��ل اإجن���اح���ه، 
ناهيك عن ال�شع�ر الفريد يف النتماء 
احل��ق��ي��ق��ي ل���ه���ذا ال����ط���ن ب�����ش��ك��ل ع��ام 
وجه  على  التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  ول��ه��ذه 

اخل�ش��س.

ت�يل اجلامعة، ح�شب 
املراقبني، اهتماما ملح�ظا 

لتنظيم امل�ؤمترات واللقاءات 
العلمية.. ما تف�شريكم؟

ومن�ش�بيها  باإدارتها  اجلامعة  داأب��ت 
م����ؤخ���را ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ه����ذا اجل��ان��ب 
اإدراك������ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى جن��اح��ه��ا لك�نها 
م��ن اأه���م ال��ر���ش��الت ال��ت��ي ت��ق���م بها 

اجلامعة.
وك��م��ا ذك����رت م����ؤخ���را ك��ل��م��ا ك��ان 
اأك��ر  ال��ع��م��ل  ك���ان  ال��ف��ري��ق ملتحما 
ن�شجا وفائدة، فا يبخل ع�ش� على 

اآخر طاملا ت�حد الهدف.
وج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د غ��ن��ي��ة 
بالكفاءات الأكادميية التي لها اأثرها 
داخل اأ�ش�ار اجلامعة وخارجها، ول 
ج��دي��دة حيال  ب��اأف��ك��ار  زال���ت حبلى 
ع��ق��د م�����ؤمت����رات ول����ق����اءات ق��ادم��ة، 
ف��ال�����ش��م��اء غ��ي��ث��ه��ا ع��م��ي��م والأر�������س 

داع����م  خ����ري  الأم�������ر  وولة  خ�����ش��ب��ة 
ومعني على تفعيل مثل هذه الأدوار 
اأبناء هذا  يع�د على  اأن ذلك  ، طاملا 

ال�طن بالنفع والفائدة.

وما الر�شالة التي يحملها
تنظيم م�ؤمتر الإعالم

والإ�شاعة؟ 
ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى م��ط��ل��ع م���ا مت���ر به 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن ا���ش��ط��راب��ات 
ون����زاع����ات وت���ل����ث يف ال��ف��ك��ر وه���ذا 
امل������ؤمت�����ر ج�����اء ل��ي�����ش��ه��م يف ت���ع��ي��ة 
ذلك  مبخاطر  وتب�شريهم  املجتمع 
هذه  م���اج��ه��ة  يف  الناجعة  وال�شبل 
ال�شالة،  والآراء  امل�شب�هة  الأف��ك��ار 
وه����ذ امل����ؤمت���ر اأح����د امل��ن��ا���ش��ط ال��ت��ي 
بقية  مع  لت�شهم  اجلامعة  اتخذتها 
امل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ف��ك��ري��ة يف ���ش��د تلك 

الهجمات املقيتة.

م����ن ه�����ذا ال����ن�����ع يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي. 
امللك  جامعة  ت��ك���ن  اأن  الباحث  واق���رتح 
�شن�ات  خم�س  مل��دة  امل�����ش��روع  مقر  خ��ال��د 
ال�شغرية،  وال��درا���ش��ات  البح�ث  �شاما 
عن  وال���دك���ت����راه  ور����ش���ائ���ل  املاج�شتري 
ظ���اه���رة ال�����ش��ائ��ع��ات يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، 
امل��ع��ريف بالبح�ث  امل��ج��ال  اإث�����راء  ب��ه��دف 
ال�����ش��دد، وحتقيق  ه���ذا  وال���درا����ش���ات يف 
واملجتمع  اجلامعة  بني  املعريف  التكامل 

وم�ؤ�ش�شات الدولة.
ومن املت�قع اأن يجعل هذا امل�شروع 
م���ن اجل��ام��ع��ة م���رك���زا ع��امل��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا 

لدرا�شات وبح�ث ال�شائعات.

إشاعة نقل قبر الرسول تثير أقالم الباحثين
 

اأثارت اإ�شاعة نقل قرب الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم بامل�شجد النب�ي يف املدينة املن�رة من مكانه احلايل اإلى مقربة 
البقيع، التي تع�د لأحد الباحثني يف درا�شة خا�شة به، ن�شرت يف �شحيفتي »الإندبندنت« و »الديلي ميل« الربيطانيتني، 
حفيظة الباحثني واحلا�شرين مب�ؤمتر الإعام والإ�شاعة الذين تطرق�ا اإلى �شبل تعامل ال�شلطات ال�شع�دية مع تلك 

الإ�شاعة التي خّلفت جدل وا�شعا يف �شف�ف امل�شلمني وو�شائل الإعام .
للرتبية  »اإي�شي�شك�«  منظمة  وك��ان��ت 
اإل��ى  مكان  ك��ل  يف  امل�شلمني  دع��ت  والتعليم 
عدم ت�شديق هذه املزاعم الباطلة احلاقدة، 
اهلل  الكرمي �شلى  الر�ش�ل  اأن قرب  م�ؤكدة 
عليه و���ش��ل��م ب���اق يف م��ك��ان��ه ال�����ش��ري��ف اإل��ى 
الأر����س وم��ن عليها، معتربة  ي��رث اهلل  اأن 
البلبلة  اإث���ارة  اإل��ى  امل��زاع��م تهدف  اأن ه��ذه 
وال�شطرابات واإغراق العامل الإ�شامي يف 
فنت عمياء تهدد اأمنه و�شامته ووحدته، 
ح��روب  م��ن  املنطقة  ت�شهده  مل��ا  ا�شتكماًل 
حتركها  هدامة  وف��شى  واإره���اب  طائفية 
دوائر �شهي�نية وا�شتعمارية جمرمة، على 

حد تعبريها.
منصور كويع
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ريم العسيري

���ش��ه��د ال���ي����م ال���ث���اين م���ن اأي�����ام »امل����ؤمت���ر 
املخاطر  ل���اإع���ام والإ����ش���اع���ة:  ال����دويل 
 26 ت��ق��دمي  امل���اج��ه��ة«  و�شبل  املجتمعية 

ورقة بحثية قدمت يف �شت جل�شات. 

اإلشاعة واالنترنت
الثاين  ال��ي���م  يف  الأول���ى  اجلل�شة  حملت 
»الإ�شاعة والنرتنت«  مت�شممنة  عن�ان 
الدكت�ر  اأوله���ا  ق��دم  عمل  اأوراق  خم�س 
عبد  جامعة   م���ن  عمامة   ب����  ال��ع��رب��ي 
احل��م��ي��د ب���ن ب���ادي�������س ب���اجل���زائ���ر، حتت 
ع��ن���ان »الإ���ش��اع��ة يف ظ��ل ت��ط���ر و�شائط 
الإع�����ام«، وال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دك��ت���ر خ��ال��د بن 
الإم��ام حممد  الفرم من جامعة  في�شل 
ب����ن ����ش���ع����د الإ����ش���ام���ي���ة حت����ت ع���ن����ان 
باململكة  الإن��رتن��ت  ف�شاء  يف  »ال�شائعات 
املكافحة يف  واأنظمة  ال�شع�دية  العربية 
وق�انني  جرائم  الإعامية  الت�شريعات  
املعل�ماتية: درا�شة مقارنة على عينة من 

الق�انني اجلزائية يف الدول العربية«.
فقد  الثالثة  البحثية  ال�رقة  واأم��ا 
ق��دم��ه��ا ال��دك��ت���ر ه��ا���ش��م حم��م��د عبا�س 
بال�ش�دان  النيل  وادي  زكريا من جامعة 
املمار�شات  »انعكا�شات  عن  فيها  وحت��دث 
الإع�����ام�����ي�����ة ال�������ش���ال���ب���ة  ع���ل���ى ت��ك���ي��ن 
بالت�شال  القائم  على  درا�شة   ال�شائعة: 

يف جمال ال�شحافة«.
الرابعة  التي  ال�����رق����ة  وت���ن���اول���ت 
ح�شني  الدكت�ر  الأ�شتاذ  من   كل  قدمها 
ال�����ش��ل��ط��ان  ج��ام��ع��ة  ن�شر،  من  حم��م��د 
قاب��س بعمان،  والدكت�رة �شناء  جال   
م��ن ك��ل��ي��ة الإع�����ام يف ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة 
ن�شر   يف  امل���اط��ن  �شحافة  »دور  مب�شر، 
ال�شائعات ال�شيا�شية يف املجتمع العربي«.

 « ال�رقة اخلام�شة  بعن�ان  وجاءت 
ال�شع�دية  الإلكرتونية  ال�شحف  تعامل 
على  ا�شتطاعية  درا���ش��ة  الإ���ش��اع��ة:  م��ع 
ال�ئام،  املناطق،   �شحف:  حترير  روؤ�شاء 
امللك  بجامعة  املعيد  وعاجل«، وقدمها 
خالد الأ�شتاذ يحيى بن عبد اهلل القبعة 

الزهراين. 

مواجهة اإلشاعة
���ش��ل��ط��ت اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة ال�����ش���ء على 
مت�شمنة  الإ���ش��اع��ة«  م�اجهة   « م��ش�ع 
الدكت�ر  اأولها  اأوراق بحثية قدم  خم�س 
ح��م��زة ب��ن اأح��م��د ب��ي��ت امل���ال م��ن جامعة 
»ا�شرتاتيجية  عن�ان  حتت  �شع�د،  امللك 
و�شائل  يف  الإ���ش��اع��ات  على  امل�ؤ�ش�شات  رد 
ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي.. درا���ش��ة حتليل 
م���������ش����م�����ن«، ت���ل���ت���ه���ا درا�������ش������ة ب���ع���ن����ان 
يف  م�ؤثرة   ظ��اه��رة  ب�شفتها  »الإ����ش���اع���ة 
حالة«  درا�شة   عاملية:  جتارب   املجتمع.. 
جامعة   م��ن  اإي����دوز  امل�شطفى  للدكت�ر 

م�ندياب�لي�س باملغرب.  
 وجاءت ال�رقة الثالثة بعن�ان »دور 
مع  التعامل  عقلنة  يف  النقدي  التفكري 
الجتماعية«   ال�شبكات  على  الإ���ش��اع��ات 
ل���ل���دك���ت����ر ال�������ش���ادق راب����ح  م����ن ال��ك��ل��ي��ة 

الإماراتية الكندية  بالإمارات.
وت���ن���اول���ت ال����رق���ة ال���راب���ع���ة، ال��ت��ي 
وزارة  من  ب�شري  حمدي  الدكت�ر  قدمها 
ال���ت���ج���ارة مب�����ش��ر، »و����ش���ائ���ل ال��ت���ا���ش��ل 
ال�شائعات  انت�شار  خماطر  الجتماعي.. 

و�شبل امل�اجهة«.

الإع����ام����ي يف  ال��ن��اق��د  وك����ان »دور 
الإع��ام..  الإ�شاعة عرب و�شائل  م�اجهة 
ال��ن��ق��اد  درا����ش���ة حتليلية ع��ل��ى ع��ي��ن��ة م��ن 
ال�رقة  »عن�ان  الريا�س  يف  الإعاميني 
وقدمها  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�شة  يف  اخل��ام�����ش��ة 
الأ�شتاذ معاد ال�شيخ من وزارة الرتبية و 

التعليم باململكة.

اإلشاعة واألزمات
كانت »الإ�شاعة والأزم��ات« �شعار اجلل�شة 
اأوراق  خ��م�����س  ���ش��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال���ث���ال���ث���ة 
ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث ق���دم ال����رق���ة الأول�����ى كل 
م���ن ال��دك��ت���رع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب���ن �شفية 
لاإعام  باملغرب،  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د  م���ن 
ن���ا����ش���ر احل���م����د  وال����دك����ت�����ر ع���ب���د اهلل 
م���ن ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���ش��ع���د 
ال�شامي  ع���اء  وال��دك��ت���رة  الإ���ش��ام��ي��ة، 
وكانت  مب�شر،  �شم�س  ع��ني  جامعة  م��ن 
بعن�ان »حتديات الإ�شاعة خال الأزمات 
ال��ع��رب��ي«،  ال���ط��ن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحية 
وت����ط����رق�����ا  خ���ال���ه���ا  اإل������ى م����ا خ��ل��ف��ت��ه 
الأزم��������ات ال�����ش��ح��ي��ة ك��ح��م��ى اخل��ن��ازي��ر 
ت�شببا  وهلع  خ�ف  ك�رونا من  وفريو�س 

يف ظه�ر الإ�شاعات وتناميها.
اجلل�شة  يف  الثانية  ال���رق��ة   وقدم 
ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بكلية 
الت�������ش���ال مب��ال��ي��زي��ا ال���دك���ت����ر رح��م��ات 
غ������زايل وت����ن����اول ف��ي��ه��ا » ت��ف��ه��م ت��ب��ع��ات 
الإ������ش�����اع�����ات  وال�����رواي�����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
املتعلقة  الإن��رتن��ت  ع��رب  الإع���ام  و�شائل 
ب��اخ��ت��ف��اء ط��ائ��رة اخل��ط���ط امل��ال��ي��زي��ة يف 
نظر  وجهة  من   MH370 رحلتها   رقم 

ال�شلطات املاليزية«.
وج���������اءت ال������رق�����ة ال���ث���ال���ث���ة حت��ت 
ع���ن����ان »اأو������ش�����ام ه��ا���ش��ت��اق والإ����ش���اع���ة« 
وقدمها كل من الأ�شتاذتني �شا�شا وي�شت 
وه���اي���دي م��اك��ي��دي م���ن ق�����ش��م الت�����ش��ال 
ب��ج��ام��ع��ة ل���ي��زن��ي��ا ب���ال����لي���ات امل��ت��ح��دة 
البحثية  ال����رق���ة  واأل���ق���ت  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ال�����ش���ء ع��ل��ى ت���اأث���ري امل������ش���ع��ات ال��ت��ي 
تنت�شر على م�اقع الت�ا�شل الجتماعية 
خ��ال  م��ن  مهمة  م������ش���ع��ات  ب�شفتها 
ال���ه���ا����ش���ت���اق،  يف ن�����ش��ر م���ع���ل����م���ات غ��ري 

م�ث�قة.  
عن  »دور  الرابعة   ال���رق��ة   وكانت 
تظهر  الأزمة  كما  تفاقم  ال�شائعات  يف 
يف و�شائل  الإعام الجتماعي يف م�شر«، 
اإ�شماعيل  عبد  وائ���ل  وقدمها  الدكت�ر 
مب�شر،  �شم�س  عني  جامعة  الباري  من 
بينما تناولت ال�رقة اخلام�شة »دور اإدارة 
الأزم��ات يف احلد من الإ�شاعة«، وقدمها 
القادر من جامعة  الدكت�ر ب�حنية عبد 

قا�شدي مرباح باجلزائر.

اإلشاعات والمجتمع
ت���ن���اول���ت اجل���ل�������ش���ة ال����راب����ع����ة م��������ش����ع 
»الإ�������ش������اع������ات وامل����ج����ت����م����ع« ح���ي���ث ق���دم 
تقدمتها  ع��م��ل،  اأوراق  خالها  خم�س 
درا�شة للدكت�ر اأحمد حممد اجلدي من 
حتدث  خالها  بال�ش�يد،  اأمي�ه  جامعة 
ال�شيا�شية  املنظمات  ح�ش�ر  »طبيعة  عن 
امل�������ش���ري،  الإل�������ك�������رتوين  ال���ف�������ش���اء  يف 
النقا�س  جل���ذب  الإ����ش���اع���ات  وا���ش��ت��خ��دام 
»النقرات  ع��ن  درا���ش��ة  تلتها  ال�شيا�شي«، 
اأو دور النرتنت وتطبيقاتها يف  الكذابة 
ن�شر ال�شائعات« قدمتها الدكت�رة رحيمة 

الطيب عي�شاين من جامعة ال�شارقة.

في اليوم الثاني من أيام المؤتمر..

الثالثة  بعن�ان  ال����رق���ة  وج�����اءت 
جمل�س  دول  يف  والإ�شاعات  املناخ  »ف�بيا 
على  تطبيقية  درا�شة  اخلليج..  التعاون 
ا���ش��ت��خ��دام��ات وات�������ش���اب وب�����اك ب���ريي: 
املحا�شر  وقدمها  اأمن���ذج��ا«  ال�شع�دية 
امللك  بجامعة  والت�شال  الإع��ام  بق�شم 

خالد الأ�شتاذ �شاعد �شاعد.
وت������ن������اول������ت ال���������رق��������ة ال�����راب�����ع�����ة 
واجلمه�ر  الرقمية  »الإ���ش��اع��ة  م��ش�ع 
م��ن��رية  الأ����ش���ت���اذة  امل�شرتك«  وقدمتها 
ال�ش�ؤون  اإدارة  من  النعيم  الرحمن  عبد 

ال�����ش��ح��ي��ة ب����������زارة احل����ر�����س ال����ط���ن���ي 
باململكة.

واأم�����ا ال����رق���ة ال��ع��ل��م��ي��ة اخل��ام�����ش��ة 
يف  الأم��ن��ي  املتحدث  »دور  بعن�ان  فكانت 
مكافحة الإ�شاعات عرب الإعام اجلديد« 
وقدمها الأ�شتاذ حممد اإبراهيم العمري 

من وزارة احلر�س ال�طني باململكة.

ترويج اإلشاعات
حتت  اخلام�شة  اجلل�شة  اأوراق  اإن��درج��ت 
الإ���ش��اع��ات«،  »ترويج  وانت�شار  م������ش���ع 

وت��ن��اول��ت ال����رق���ة الأول�����ى ال��ت��ي قدمها 
ال��دك��ت���ر ن�شر ال��دي��ن ع��ب��د ال���ق���ادر من 
والتكن�ل�جيا   للعل�م  عجمان  جامعة 
الإ�شاعة  يف  ن�شر  اجلديد  الإع���ام  »دور 
»داف���ع  درا����ش���ة ح����ل  تلتها  وال����رتوي����ج«، 
املراهقني امل�شريني يف اإطاق ال�شائعات 
ع����رب م�����اق����ع ال���ت����ا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي« 
قدمتها الدكت�رة مها اأحمد من جامعة 

الإمام حممد بن �شع�د الإ�شامية.
وتناولت ال�رقة الثالثة »دور م�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي يف ترويج ال�شائعات 
و���ش��ب��ل حم��ا���ش��رت��ه��ا« وق��دم��ه��ا ال��دك��ت���ر 
ر����ش���اء ع��ب��د ال����اح���د اأم����ني م���ن جامعة 
ال�رقة  �شلطت  بينما  بالبحرين،  اململكة 
الإ�شاعة  »انت�شار  على  ال�ش�ء  الرابعة  
يف  م������اق�����ع ال���ت����ا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي.. 
من�جا«  ب���ك  في�س  ودواف��ع��ه��ا:  اأ�شكالها 
وق��دم��ه��ا ال��دك��ت���ر ال�����ش��ر ع��ل��ي �شعد من 

املركز الق�مي للمعل�مات بال�ش�دان.
وا����ش���ت���ه���دف���ت ال������رق�����ة اخل��ام�����ش��ة 
»ت����ط�����ي����ر امل������ه������ارات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  وط��ال��ب��ات  لطاب 
والأك����ادمي����ي����ة يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
علي  اأحمد  الأ�شتاذ  ال�شائعات«،  وقدمها 
العياف  من �شحيفة اآفاق بجامعة امللك 

خالد.

اإلشاعة  والتلفزيون
األ��ق��ت اجل��ل�����ش��ة ال�����ش��اد���ش��ة  ال�����ش���ء على 
م������ش���ع »الإ����ش���اع���ة وال��ت��ل��ف��زي���ن«، من 

اأوله������ا  ق�����دم  ع���م���ل  اأوراق  ����ش���ت  خ�����ال 
ك����ل م�����ن  ال���دك���ت����ر ف��ي��ل��ي��ب اأوت����ر  م����ن  
امل��ت��ح��دة،  ب���ال����لي���ات  جامعة  ل�زيانا 
وال����دك����ت�����ر ع�����زي�����ز  داوي  م�����ن ج��ام��ع��ة 

اأونتاري� بكندا.
وتناولت ال�رقة الثانية التي قدمها 
الدكت�ر عمر ب� �شعدة من ق�شم الإعام 
»�شناعة  خالد  امللك  بجامعة  والت�شال 
الإ����ش���اع���ة  وت���روي���ج���ه���ا ع����رب ال�������ش����رة 
الأ���ش��ت��اذة  ناق�شت  بينما  التلفزي�نية«، 
يف  ال�شارقة  جامعة  من  اهلل  عبد  ف�زية 
ال�شباب  »اجت���اه���ات  العلمية  م�شاركتها 
الف�شائية  القن�ات  دور  الإماراتي  ح�ل 

املحلية يف احلد من انت�شار ال�شائعات«. 
وت������ن������اول������ت ال��������رق�������ة ال�����راب�����ع�����ة، 
ال����ت����ي ق����دم����ت����ه����ا  ال�����دك�����ت������رة ف���اط���م���ة 
ال����زه����راء م���ن ك��ل��ي��ة الإع�������ام ب��ج��ام��ع��ة 
يف  ال�����ش��ائ��ع��ات  »العاقة  بني  ال��ق��اه��رة، 
الف�شائيات  امل�شرية والتغري الجتماعي 
عن  درا���ش��ة  تلتها  املجتمع«،  يف  الثقايف  و 
الب�شرية  امل���ؤث��رات  و  الرقمي  »امل���ن��ت��اج 
ت�شليلية«،   ل�����ش��ائ��ع��ات  تزييف  �ش�ر  يف 
للدكت�ر حممد حامد املقري من جامعة 

احلديدة باليمن.
اجلل�شة  يف  ال�شاد�شة  ال���رق��ة  واأم���ا 
اخل��ام�����ش��ة ف��ق��د ���ش��ل��ط��ت ال�������ش����ء على 
يف  ترويج  دورها  و  العربية  »الف�شائيات 
الإ�شاعة داخل املجتمع العربي«، وقدمها 
م���ن جامعة  رم����زي ج���اب اهلل  ال��دك��ت���ر 

احلاج خل�شر باجلزائر.
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في جلسة خاصة في المؤتمر..
مؤسسات سعودية تحذر من مخاطر اإلشاعات

لاإعام  ال��دويل  امل���ؤمت��ر  جل�شات  تناولت 
وال�شاعة، جل�شة »دور امل�ؤ�ش�شات ال�شع�دية 
رئي�س  تراأ�شها،  التي  ال�شاعة«  يف م�اجهة 
الأ���ش��ت��اذ خالد  اجل��زي��رة  حت��ري��ر �شحيفة 

املالك.
و���ش��ارك يف اجلل�شة ع��دد م��ن ممثلي 
وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  احلك�مية  الأجهزة 
م��ن حم��اور  ع��دد  ناق�شت  وال��ت��ي  ال�طنية، 
ك���دور ج��ه��از ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة وم���اج��ه��ة 

ال�شاعة.
الثاين مناذج  اجلل�شة  وتناول حم�ر 
ودرا�شات حالة من جتارب عملية، وحم�ر 
الأك��ر  والت�شالية  الإع��ام��ي��ة  ال��شائل 
ا�شتخداماً يف ن�شر وترويج ال�شاعات، فيما 
امل��ح���ر الأخ���ري ع��ن �شبل م�اجهة  حت��دث 

ال�شاعة.
عدد  مناق�شة  مت  اجلل�شة  خ��ت��ام  ويف 
نظام  تط�ير  اأبرزها  الهامة  امل�ا�شيع  من 
الى  بالإ�شافة  ال�شاعة،  ملروجي  الرت�شد 

اإيجاد نظام حديث للعق�بات.
وذكر ع�ش� جمل�س ال�ش�رى الدكت�ر 
النظام  تطبيق  ي�شعب  اأن��ه  ال�شهري  فايز 
يف م������ش���ع ال�����ش��ائ��ع��ات خ��ا���ش��ة يف ب��رام��ج 
الت�ا�شل الجتماعي خا�شة »ت�يرت« وذلك 
ل�شرعة انت�شار املعل�مة من خاله ولكرة 
التقنية  ت��ط���ر  بف�شل  ان���ه  اإل  امل��غ��ردي��ن، 
احل��دي��ث��ة مي��ك��ن ت��ت��ب��ع م�����ش��در ال�����ش��ائ��ع��ة، 
واأو�شح ال�شهري اأن نظام مكافحة اجلرائم 
املعل�ماتية يخ�شع خال هذه الفرتة الى 
على  بالن�شر  يتعلق  ما  كل  ي�شمل  حتديث، 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن ال�����ش��ل��ب��ي والإي���ج���اب���ي وال���ذي 

املخت�شة  ال��ل��ج��ان  ع��ل��ى  ق��ري��ب��اً  ���ش��ي��ع��ر���س 
مبجل�س ال�ش�رى لعتماده.

عدد  فيها  ���ش��ارك  اجلل�شة  اأن  ي��ذك��ر 
م���ن الأك����ادمي����ي����ني وامل�������ش����ؤول���ني يف ع��دد 
م���ن ال���ق���ط���اع���ات احل��ك���م��ي��ة وال�����ش��رك��ات 
وامل����ؤ����ش�������ش���ات، ك��ع�����ش��� جم��ل�����س ال�����ش���رى 
ال���دك���ت����ر ف��اي��ز ال�����ش��ه��ري، ومم��ث��ل وزارة 
م��رغ��اين، وعن  خ��ال��د  ال��دك��ت���ر  ال�شحة 
ومن  املطريف،  �شعد  الأ�شتاذ  العربية  قناة 

عبدالعزيز  الدكت�ر  العايل  التعليم  وزارة 
اجل������اراهلل، وم���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 
ال�شلطان،  عبدالرحمن  الأ���ش��ت��اذ  وال���دواء 
ومم��ث��ل��ة ���ش��رك��ة اأرام���ك���� الأ����ش���ت���اذة رح���اب 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وم���ن  اأب�����زي����د، 

الأ�شتاذ اأحمد الفحيلة.
التي  امل�شب�هة  احل�شابات  اأن  واأو�شح 
ال�����ش��ائ��ع��ات، مي��ك��ن تف�شري ما  ت��ق���م ع��ل��ى 
تهدف اإليه بعدة تف�شريات، اإما نف�شية، اأو 

ولاأ�شف  ذلك  ومع  و�شيا�شية،  اجتماعية، 
ت��ل��ق��ى ���ش��ائ��ع��ات ت��ل��ك احل�������ش���اب���ات رواج����ا 
بني  ب�شيطة  حقيقة  من  حتمله  ملا  كبريا، 
�شط�رها، متاماً كما ه� احلال يف الدعايات 

الرمادية.
كما حذر ال�شهري من تلك احل�شابات 
ابدا لإ�شباع رغبات املجتمع  لأنها ل تعمل 
�شيا�شية  لأه����داف  تعمل  واإمن����ا  ب��امل��ع��رف��ة، 
ا�شتخبارات  واأج��ه��زة  وق���ى  ت��ي��ارات  تخدم 

ع��امل��ي��ة، وا���ش��ت��دل ع��ل��ى ذل���ك ب����اأن املنطقة 
الأرب���ع  ال�����ش��ن���ات  يف  واخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة 
ي�شمى  مب��ا  م�شتهدفة  ت��ق��ري��ب��اً،  الأخ�����رية 
املعل�ماتية،  احل���رب  اأو  الناعمة  ب��ال��ق���ى 
اأج����ه����زة  جن�����د  اأن  ي�������ش���ت���غ���رب  »ل  وق�������ال 
ا����ش���ت���خ���ب���ارات خ���ارج���ي���ة ت���ب���ح���ث وجت��ن��د 
م���ظ��ف��ني ل��ه��ا ي��ج��ي��دون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب���ك« وت�شع يف  ت���ي��رت« و »في�س  خ��ال » 
اجل��ان��ب الآخ����ر ح�����ش��اب��ات ب��اأ���ش��م��اء زاه��ي��ة 

اأخد بع�س  وبراقة تعتمد على جن�دها يف 
خلدمة  البلبلة  لإث��ارة  وتل�ينها  املعل�مات 

اأغرا�س �شيا�شية تهدف اإليها.
ي�شاعد  املجتمع ح��ني  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
قلة  على  دل��ي��ل  لي�س  ال���ش��اع��ة،  ن�شر  على 
اأن���ه يبحث ع��ن الإ���ش��اع��ة، واإمن���ا  اأو  وع��ي��ه 
وحب  الف�ش�ل  اإل��ى  ذل��ك  نعيد  اأن  ميكننا 
امل�شدر  من  املعل�مة  تاأخر  اأو  ال�شتطاع، 

نف�شه، اأو عدم و�ش�حها.
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رئيسة اللجنة النسائية د. شنيفاء القرني:
مؤتمر اإلعالم واإلشاعة ملتقى ثقافات 

إلنارة المظلم في حياتنا

رئيس اللجنة اإلعالمية يزيد الجاسر:
نعول على توصيات المؤتمر إليجاد 

إعالم يكافح اإلشاعة
الإع��ام��ي��ة يف  اللجنة  رئ��ي�����س  اأب����دى 
م���ؤمت��ر الإع���ام والإ���ش��اع��ة املحا�شر 
الأ���ش��ت��اذ  والت�����ش��ال  الإع�����ام  بق�شم 
امل�ؤمتر  بنجاح  تفاوؤله  اجلا�شر  يزيد 
يف  وت��شياته  نتائجه  ت�شهم  اأن  ويف 
ت�����ش��ل��ي��ح ال������ش��ط الإع����ام����ي ب��اأ���ش�����س 
عليها.  والق�شاء  الإ�شاعات  م�اجهة 
اللجنة  اأع��م��ال  ع��ن  اجلا�شر  وحت��دث 
ال��ت��ي ي��راأ���ش��ه��ا وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا يف 
اإل��ى  اإجن���اح احل��دث اإع��ام��ي��ا، اإ�شافة 

حماور اأخرى يف ال�شط�ر التالية.

كيف تقراأ رعاية
واهتمام اأمري ع�شري بامل�ؤمتر؟

اأتقدم بال�شكر خلادم احلرمني  بداية 
ويل  وويل  ع��ه��ده  وويل  ال�����ش��ري��ف��ني 
ال��ع��ه��د ع��ل��ى م��ا ي���ل���ن��ه م��ن اه��ت��م��ام 
وح���ر����س ب���ال���غ و����ش���دي���د ودع�����م غري 
حم�����دود ل��ك��ل م���ا م���ن ����ش���اأن���ه ال��رق��ي 
وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  بالتعليم  وال��ت��ق��دم 
ال��ع��ل��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة م����ن م��ل��ت��ق��ي��ات 

وم�ؤمترات وندوات ونح�ها.
ك���م���ا اأت������ج�����ه ب���ال�������ش���ك���ر ل�����ش��م��� 
اأم�����ري امل��ن��ط��ق��ة الأم������ري ف��ي�����ش��ل بن 
العايل  التعليم  خ��ال��د، وم��ع��ايل وزي��ر 
ال���دك���ت����ر خ��ال��د ال��ع��ن��ق��ري، وم��ع��ايل 
م����دي����ر اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى م����ا ق���دم����ه 
امل���ؤمت��ر،  م��ن ت�شهيات لإجن���اح ه��ذا 
للظه�ر  وف��ق��ن��ا  اأن  ع��ل��ى  اهلل  واأ���ش��ك��ر 
ي���اك��ب  ال���ذي  بال�شكل  امل���ؤمت��ر  ب��ه��ذا 

تطلعاتهم جميعا. 
املنطقة  اأم��ري  �شم�  اهتمام  واأم��ا 
متابعته  �شمن  يندرج  فاإنه  بامل�ؤمتر 
ال����دوؤوب����ة ورع���اي���ت���ه ال��ك��رمي��ة ل��ك��اف��ة 
على  دل  اإن  وه��ذا  اجلامعة،  فعاليات 
القيادة  اهتمام  على  يدل  فاإمنا  �شيء 

الر�شيدة بتط�ير ال�طن وامل�اطن.

ما الذي ميز م�ؤمتر
الإعالم والإ�شاعة؟ 

م���ا مي��ي��ز امل����ؤمت���ر ال�����دويل ل��اإع��ام 
والإ����ش���اع���ة ه���� ح�����ش��ا���ش��ي��ة امل������ش���ع 
واأهميته البالغة يف ال��شط الإعامي 
ال����ع����رب����ي وال�����������دويل، اإ�����ش����اف����ة اإل�����ى 

البحثي  ال��ت��ع��ام��ل  ال��ن���ع��ي يف  ال�����ش��ح 
والأك���ادمي���ي م��ع ه��ذا امل������ش���ع، وكل 
ه���ذا اأك�����ش��ب امل����ؤمت���ر اه��ت��م��ام��ا بالغا 
ال��ع��امل  و����ش���دي���دا م���ن خم��ت��ل��ف دول 
اأنه ح�شب علمنا يعد الأول  خ�ش��شا 

بهذا احلجم يف املنطقة.

كيف واكبتم هذا احلدث؟
اإل��ى  جنبا  الإع��ام��ي��ة  اللجنة  عملت 
ج���ن���ب م����ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
ال��ت��ح�����ش��ري ل��ه��ذا احل����دث م��ن��ذ وق��ت 
م��ب��ك��ر ج����دا جت�����اوز ���ش��ت��ة اأ����ش���ه���ر، مت 
خالها اعتماد خطة اإعامية فريدة 
ومتن�عة ت�شمل التغطية التلفزي�نية 
والإذاع����ي����ة امل������ش��ع��ة والإل��ك��رتون��ي��ة 
�شراكات  عقد  مت  كما  املبا�شر،  والبث 
اإع���ام���ي���ة م����ع »رع����اي����ة م����ن ال��ع��ي��ار 
ال�شحف  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  الثقيل« 
احل�ش�ر  ذات  التلفزي�نية  والقن�ات 

الفعال وامل�ؤثر.

حدثنا عن
ا�شرتاتيجيتكم لإ�شراك

الطالب والطالبات يف امل�ؤمتر؟
الق�شم حديث  فاإن  يعلم اجلميع  كما 
الن�شاأة والطاب والطالبات يف بداية 
م�������ش����اره���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��دري��ب��ي 
الق�شم  ل��ك��ن   الإع����ام����ي،  امل���ج���ال  يف 
اع��ت��م��د ط�����ال ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة على 
خطة فريدة من ن�عها يف اجلامعات 
راأ���س  على  »التدريب  وه��ي  ال�شع�دية 
ال����درا�����ش����ة«، ح���ي���ث خ�����ش��ع ال���ط���اب 
اإل��ى  ون�شف،  �شنة  ط���ال  والطالبات 
ال�شحفي  التحرير  يف  مكثفة  دورات 
وت���ن���ظ���ي���م ال���ف���ع���ال���ي���ات واأ����ش���ا����ش���ي���ات 
التطبيقية وغريها  العامة  العاقات 
م�����ن ال������������دورات امل���ك���ث���ف���ة الأخ���������رى، 
الأك��ادمي��ي��ة،  م���اده��م  اإل��ى  بالإ�شافة 
مليدان  ج��ي��دا  تهيئتهم  ب��ه��دف  وذل���ك 

املناف�شة يف �ش�ق العمل.
وب���خ�������ش��������س امل�������ؤمت������ر، ع��م��ل 
البداية  منذ  جم���دول  ب�شكل  الق�شم 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة ط���اب���ه م��ع��رف��ي��ا مل���ث���ل ه���ذا 
ب��اج��ت��م��اع��ات  ي���ق����م  ولزال  احل�����دث 

بع�س  لتن�شيق  م�شتمرة  وت��رت��ي��ب��ات 
الأعمال املهمة التي نرى من خالها 
ف��ر���ش��ة لطاب  ���ش��ي��ك���ن  امل����ؤمت���ر  اأن 
وطالبات الق�شم لإ�شافة جتربة اأو�شع 
خال  من  خرباتهم  لر�شيد  واأع��م��ق 
الإعامية  اللجنة  فريق  م��ع  العمل 

املتخ�ش�س مبثل هذه املنا�شبات.

تع�يد  جت��رب��ة  تقيم�ن  وك��ي��ف 
على  والقيادة  امل�ش�ؤولية  الطالب 

مدى �شنة ون�شف؟
الق�شم  ا�شرتاتيجية  ف��اإن  اأ�شلفت  كما 
كانت منذ البداية يف اإ�شراك الطاب 
يف العمل وخ��س التجربة، و�شاهدنا 
خ�����ال ال����ف����رتة امل���ا����ش���ي���ة جن���اح���ات 
من  الق�شم  وطالبات  لطاب  كبرية 
والتغطيات  »اآف�����اق«  �شحيفة  خ���ال 
وما  اخل��ارج��ي��ة.  وال��زي��ارات  امليدانية 
مل�شناه خال اأيام امل�ؤمتر من م�شاركة 
فاعلة لطاب وطالبات الق�شم عك�س 
اأهمية هذا التدريب، وهذا يعزز ثقتنا 
ال��ك��ب��رية ب����اأن ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ت�شري 
مب�شيئة  ال��ن��ج��اح  ن��ح���  وا���ش��ح  ب�شكل 

اهلل. نحن را�ش�ن متام الر�شا عنها.

حدثنا عن جه�دكم يف
ا�شت�شافة حلقة »اأك�شن يا دوري« 

يف اجلامعة؟ 
ال��ل��ج��ن��ة الإع���ام���ي���ة على  ع��م��ل��ن��ا يف 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن احل�����ش���ر الإع��ام��ي 
البناء  مل��ح��اول��ة  احل���دث  ل��ه��ذا  الكبري 

عليه لتغطية اأو�شع.
ويف هذا ال�شياق، �شعدنا بالتعاون 
الأ�شتاذ  التحرير  م��دي��ر  م��ن  الكبري 
جدا  متعاونا  كان  ال��ذي  الفراج  وليد 
هذه  لتقدمي  ال�شتعداد  اأه��ب��ه  وعلى 
احللقة من رحاب اجلامعة والتعريج 
ع��ل��ى م������ش���ع الإ����ش���اع���ة يف اجل��ان��ب 
ال���ري���ا����ش���ي ورف������ع م�����ش��ت���ى ال����ع���ي 
ر�شالة  لإي�شال  ال�شبابي  اجلماهريي 

امل�ؤمتر لأكرب �شريحة ممكنة.

تقييمكم لنتائج
وت��شيات امل�ؤمتر؟ 

ن��ع���ل ك��ث��ريا ع��ل��ى ت������ش��ي��ات امل���ؤمت��ر 
ال��ن��اجت��ة م���ن ال���درا����ش���ات والأب���ح���اث 
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا اخل������رباء واخل���ب���ريات 
املجال  ه��ذا  يف  ال���دويل  امل�شت�ى  على 
اأو مراكز  وما �شيثمر عنه من برامج 
ل��ه��ا بالغ  ي��ك���ن  اأن  درا����ش���ات، ون���اأم���ل 
واع  اإع��ام��ي  ب��شط  لاإ�شهام  الأث���ر 
بال�شكل  الإ���ش��اع��ة  مل���اج��ه��ة  وم�����ش��ل��ح 
امل��ن��ا���ش��ب.  وم��ن امل��ق��رتح��ات اجلميلة 
دع���ا  ال��دول��ي��ني  الباحثني  بع�س  اأن 
الإ�شاعة  درا���ش��ات  مركز  تاأ�شي�س  اإل��ى 
يف جامعة امللك خالد ب�شفتها حققت 

ال�شبق يف تبني فكرة امل�ؤمتر.

كيف �شيك�ن ت�ا�شلكم
مع امل�شاركني بعد امل�ؤمتر؟

ه���ن���اك ت��رت��ي��ب��ات ع����دة ع��م��ل��ت عليها 
ال���ل���ج���ن���ة الإع�����ام�����ي�����ة ل���ب���ن���اء خ��ط 
وال�شخ�شيات  امل�ؤ�ش�شات  مع  التعاون 
الإع�������ام�������ي�������ة ل�����ت�����ك�����ّ�ن ������ش�����راك�����ات 
واجل��ام��ع��ة  الق�شم  م��ع  ا�شرتاتيجية 

على املدى البعيد بح�ل اهلل

ريم العسيري

مب�ؤمتر  الن�شائية  اللجنة  رئي�شة  عدت 
الإع��������ام والإ�����ش����اع����ة، ع���م���ي���دة امل���رك���ز 
اجل��ام��ع��ي ل���درا����ش���ة ال��ط��ال��ب��ات وك��ل��ي��ة 
ال��ق��رين،  �شنيفاء  ال��دك��ت���رة  التمري�س 
رعاية �شم� اأمري منطقة ع�شري الأمري 
في�شل بن خالد بن عبد العزيز مل�ؤمتر 
مل�شه جميع  والإ���ش��اع��ة، جناحا  الإع���ام 
دعم  ذات��ه  ال���ق��ت  يف  مثمنة  امل�شاركني، 
اأمري املنطقة املت�ا�شل جلميع فعاليات 

وم�ؤمترات اجلامعة. 

ماذا تعني لك رعاية
اأمري املنطقة مل�ؤمتر

الإعالم والإ�شاعة؟ 
ع����دن���ا اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ���ش��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي  ال�شم� 
رعايته  على  �شع�د،  اآل  العزيز  عبد  بن 
ال��ك��رمي��ة ودع���م���ه امل��ت���ا���ش��ل وال��ف��ع��ال 
جل��م��ي��ع امل�����ؤمت����رات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي 
مل�ؤمتر  �شم�ه  ورعاية  اجلامعة،  تقيمها 
الإع���ام والإ���ش��اع��ة ه��� بحد ذات��ه جناح 

للم�ؤمتر قبل نهايته واإعان نتائجه. 

متى انطلق العمل يف
اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر؟ 

التنظيمية  اللجنة  يف  ع�ش�  اأن��ن��ي  مب��ا 
للم�ؤمتر، فاإن عمل هذه اللجنة انطلق 
اأ����ش���ه���ر ���ش��ه��دت ع��ق��د ت�شعة  ق��ب��ل ع����دة 
اج���ت���م���اع���ات مت خ��ال��ه��ا ت����زي���ع م��ه��ام 
العمل واإجناز جميع الإجراءات العلمية 

والل�ج�شتية والإعامية. 

ما اأهم مهام اللجنة الن�شائية؟ 
 ي��رت��ك��ز ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
اأت���راأ����ش���ه���ا وت�����ش��م يف ع�����ش���ي��ت��ه��ا ع���ددا 
م���ن م��ن�����ش���ب��ات اجل��ام��ع��ة مم���ن مت��ي��زن 
العديد  على  احل�ش�ر  وق���ة  بالفاعلية 
تق�م  امل���ث���ال،  �شبيل  وع��ل��ى  امل���ه���ام؛  م��ن 
ال���ل���ج���ن���ة  خ�����ال اأي�������ام امل�����ؤمت����ر ب��ع��دد 
م���ن امل���ه���ام ك��ال���ش��ت��ق��ب��ال وامل�����ش��ارك��ة يف 
من  واحل���ا����ش���رات  امل�����ش��ارك��ات  ت�شجيل 
اجل���ان���ب ال��ن�����ش��ائ��ي، ب���الإ����ش���اف���ة  لكل 

م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م وامل��ت��اب��ع��ة خ��ال 
ج��ل�����ش��ات امل����ؤمت���ر. ون�����ش��ري ه��ن��ا اإل����ى اأن 
والت�شال  الإع��ام  ق�شم  بناتنا طالبات 
ي�����ش��اع��دن ال��ل��ج��ن��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام��ه��ا، 
وي��ع��ت��رب اإ����ش���راك ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
اأث��ن��اء امل���ؤمت��رات م��ن م���ؤ���ش��رات النجاح 

والتميز الذي نطمح اإليه جميعا. 

هل من فقرات معينة
للتعريف باإجنازات

اجلامعة وجناحاتها؟ 
ب���ال���ط���ب���ع ن�����ع�����م، ح�����ي�����ث  ك�������ان ه���ن���اك 
ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ع����ن اجل���ام���ع���ة  اأث���ن���اء 
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب���اإع���داد ق�����ش��م الإع����ام 
والت�شال،  ودائما ما يحر�س القائم�ن 
على امل�ؤمترات ومنظميها على اأن تك�ن 
ه��ن��اك م�����ش��اح��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف  ب��اجل��ام��ع��ة 
ب���اإجن���ازات���ه���ا ع��ل��ى خمتلف  وال���ت���ذك���ري 

ال�شعد. 

كم بلغ عدد امل�شاركات
الن�شائية بامل�ؤمتر؟    

ي�شارك يف امل�ؤمتر عدد من الأكادمييات 
والإع��ام��ي��ات ال��ب��ارزات يف اململكة ومن 
دول اخلليج وال�طن العربي، حيث يبلغ 
 25 م��ن  اأك��ر  امل�شاركات  ال�شيدات  ع��دد 
تقدمي  بني  م�شاركاتهن  وتتن�ع  �شيدة، 

اأوراق العمل واإدارة اجلل�شات. 

ملاذا احلر�ص على
اأن تك�ن الدع�ة  مفت�حة

اأمام اجلميع حل�ش�ر امل�ؤمتر؟ 
م�ؤمتر الإعام والإ�شاعة م�ؤمتر �شخم 
امل�شاركة  اإل��ى  الدع�ة  كانت  ل��ذا  ودويل، 
فيه عامة، فعن�ان امل�ؤمتر وامل��ش�عات 
ال��ت��ي ت��ط��رح ف��ي��ه مت�����س ح��ي��اة وتفكري 
احلايل،  ال�قت  يف  اإن�شان  كل  وت�جهات 
ح��ي��ث اإن ال��ت��ط���ر ال�����ش��ري��ع وامل��ذه��ل يف 
و�شائل الت�شال والت�ا�شل، �شّرعت من 

عملية تناقل املعل�مات والأخبار.
ل���ذل���ك   اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
اإي���ج���اب���ي���ات وخ����دم����ة ه���ائ���ل���ة ل��ل��ت��ط���ر 
�شلبية  ج���ان��ب  اأي�����ش��ا  ل��ه  ف���اإن  الب�شري 
ومظلمة قد تهدد  اأمن وحياة العن�شر 

ال��ب�����ش��ري. وه���ذا الأم���ر ل يخ�س دول��ة 
التق�شيمات  من  معينا  ج��زءا  اأو  بعينها 
اإنه  بل  الأر�شية،  الكرة  اجلغرافية على 
جعل  ف��اإن  لذلك  قاطبة،  العامل  ي�شمل 
ه���ذا امل����ؤمت���ر دول��ي��ا ف��ك��رة ���ش��دي��دة ويف 
ومتتزج  الثقافات  تلتقي  حيث  حملها، 
جديدة  اآف���اق  وتتفتح  الأف��ك��ار  وتت�شاد 

وت��شح روؤى غام�شة. 

كيف تقيمني ح�ش�ر
وم�شاركة طالب

وطالبات الإعالم بامل�ؤمتر؟ 
ل نزال ن�شهد ح�ش�را فعال ومميزا من 
طاب وطالبات ق�شم الإعام والت�شال 
لهم  اأت��ي��ح��ت  اأن���ه  خ�ش��شا  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ف��ر���س ل��ل��م�����ش��ارك��ة وط����رح امل���داخ���ات، 
وك��ان ذلك مبنزلة ور���س عمل تدريبية 

لهم.
ك��م��ا ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى اأن ي��ك���ن ذل��ك 
يف  ملهنتهم  وتهيئة  ل��ه��م،  عمليا  اإع����دادا 
اإل����ى اأن اخل��ل��ف��ي��ات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، اإ���ش��اف��ة 
الثقافية والأكادميية املتعددة وامل�شاركة 
النمطية  ع��ن  خ��روج��ا  تعد  امل���ؤمت��ر،  يف 
ي��دور  م��ا  على  للتعرف  ذهبية  وفر�شة 

يف العامل. 

هل من اأدوات جتعلك
متفائلة بنجاح امل�ؤمتر؟ 

اأول ي�مني  ���ش��اه��دت��ه يف  ان��ط��اق��ا مم��ا 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات، اأ���ش��ت��ط��ي��ع ال���ق����ل اإن  
�شيما  ل  امل�ؤمتر  حليفا  والتميز  النجاح 
اأم����ري املنطقة،  اأن����ه حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��� 
مدير  م��ع��ايل  م��ن  �شخ�شية  ومب��ت��اب��ع��ة 
اجلامعة الأ�شتاذ الدكت�ر عبد الرحمن 
ا�شتطاع  ال���ذي  احلكيم  ال��رج��ل  ال����داود 
ال���زم���ن،  ي��خ��ت�����ش��ر  اأن  م����دة وج���ي���زة  يف 
ويقفز باجلامعة اإلى مقدمة اجلامعات 

ال�شع�دية.
وال���ق���ائ���م���ني  امل���ن���ظ���م���ني  اأن  ك���م���ا 
على ه��ذا امل���ؤمت��ر م��ن ال��ق��ي��ادات املميزة 
وال���ف���اع���ل���ة يف اجل���ام���ع���ة وم�����ن ال���ذي���ن 
�شديد  وب���لء  مت�ا�شل  ب�شكل  يعمل�ن 
لل�طن واجلامعة ليظهر كل ما تنظمه 

مبظهر م�شرف.
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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





المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

د. محمد المقري: إيجاد إعالم 
هادف يوازن بين المصداقية 

والسرعة..مطلب
حوار:  ناصر سعيد القحطاني

نبذة م�جزة عن الدكت�ر املقري؟
بجامعة  والتلفزي�ن  الإذاع���ة  بق�شم  م�شاعد  اأ�شتاذ  امل��ق��ري،  حامد  حممد  ال��دك��ت���ر  

احلديدة يف باليمن.

يقال اإن الإ�شاعة جتد تربتها املالئمة يف الإعالم اجلديد.. تعليقك؟
الإع��ام  بها  يت�شف  التي  واخل�شائ�س  ال�شمات  اإل��ى  نظري  راج��ع يف  وه��ذا  بالتاأكيد، 
ما  وه���  البث،  اأو  الن�شر  نف�شه  له  ت�ش�ل  من  كل  اأم��ام  احلرية  ت�افر  ومنها  اجلديد 

ي�شتغله مروج� الإ�شاعات واملعل�مات غري ال�شحيحة لأهداف وماآرب معينة.

اأو�شك امل�ؤمتر اأن ينتهي.. ما ت�قعاتك؟
اآمل اأن ي�شهم امل�ؤمتر يف بناء اإعام هادف ي�ازن بني امل�شداقية وال�شبق، وتبني و�شع 
ميثاق �شرف اإعامي بخ�ش��س التعاطي مع م��ش�ع امل�ؤمتر، واإعادة بناء الثقة بني 

امل�اطن والإعام وبخا�شة اجلديد منه.
 

د. عمر ربابعة: أبحاث المؤتمر 
إثراء للمكتبة العربية واإلسالمية

لنبداأ بتعريف م�جز؟
الرتب�ية  العل�م  ق�شم  ورئي�س  م�شارك  اأ���ش��ت��اذ  رب��اب��ع��ة،  الرحيم  عبد  عمر  ال��دك��ت���ر 

والجتماعية بجامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن. 

تقييمك لفعاليات امل�ؤمتر؟
ب�شراحة، اأعجبت باإدارة امل�ؤمتر وقبلها الإعداد والتنظيم، وما �شاهدته خال ي�مني 
واأ�شكر  احلبيبة.  خالد  امللك  وجامعة  امل�شاركني  لكل  مفخرة  له�  امل���ؤمت��ر  اأي���ام  م��ن 

اللجان التنظيمية والعلمية يف امل�ؤمتر.

كيف ميكن حماربة الإ�شاعة يف نظرك؟
و�شحت يف م�شاركتي العلمية يف امل�ؤمتر اأن الرتكيز يجب اأن يك�ن على تربية املجتمع 

امل�شلم وحت�شينه واإيقاظ �شمريه وت�عيته مبخاطر الإ�شاعة.

ت�قعاتك؟
اإ�شافة اإلى ما مت من مناق�شات علمية اأثناء اجلل�شات، فاإنه �شي�شدر كتاب يح�ي جميع 
العربية  املكتبة  ي��ري  للباحثني  مرجعا  الأب��ح��اث  ه��ذه  و�شتك�ن  امل�شاركة،  الأب��ح��اث 
ومن  الإ�شاعة،  م��ش�ع  ملعاجلة  الأث��ر  بالغ  امل�ؤمتر  لت��شيات  و�شيك�ن  والإ�شامية، 

املقرتحات اإن�شاء مركز لدرا�شات الإ�شاعة يك�ن مقره جامعة امللك خالد.

مشاركون في المؤتمر.. انطباعات وآراء
يعتبر طالب وطالبات قسم اإلعالم واالتصال مؤتمر اإلعالم واإلشاعة فرصة ذهبية لتطبيق ما درسوه في القاعة األكاديمية.. وفيما يلي حوارات مختصرة 
أجراها عدد من الطالب مع بعض الخبراء المشاركين في جلسات المؤتمر، ورأت »آفاق« أن تنشر كل حوار على حدة حفاظا على عفوية أعمال الطالب الصحفية.

د. رمزي جاب اهلل:
منبهر أمام

جودة التنظيم
ومحتوى المؤتمر

حوار: علي المرزوقي

لنبداأ بنبذة �شديدة الإيجاز؟
الدكت�ر رمزي جاب اهلل من جامعة احلاج الأخ�شر يف اجلزائر.

ما تقييمك لفعاليات امل�ؤمتر؟
يف  هنا  راأيته  ال��ذي  العايل  للم�شت�ى  انده�شت  باأنني  اأ�شرح حقيقة 
امل���ؤمت��ر ال���دويل ح���ل الإ���ش��اع��ة والإع����ام. مل اأك���ن اأنتظر ك��ل هذه 

اجله�د املبذولة واجل�دة العالية يف التنظيم واملحت�ى.
ي�شري وفق  ���ش��يء  ك��ل  اأن  واأرى  ه��ن��ا،  ب���ج���دي  �شعيد ج��دا  اأن���ا 

تخطيط جيد ومل ن�اجه اأي �شع�بات.

ما املرج� من امل�ؤمتر يف نظرك؟
العربي  العامل  اأه��م م�شاألة يف  يتناول  لأن��ه  نتائج مهمة  ننتظر منه 
وهي م�شاألة الإ�شاعة التي ت�شببت يف ت�شتيت اأمن دول بعينها. وب�شكل 
عام اأمتنى اخلروج بنتائج فعالة من �شاأنها اأن ت�شهم يف الق�شاء على 

الإ�شاعات. 

ما الذي يقرتحه د.جاب اهلل لجتثاث جذور الإ�شاعة؟
زيفها  وب��ي��ان  الإ���ش��اع��ة  على  ال�شريع  وال���رد  للمحاربة،  التخطيط 

�شريعا، بل وتكذيبها وتقبيحها.

د. بنعيسى عسلون:
على كل صحفي

أن يوازن بين 
السرعة وتمحيص 

المعلومة
حوار: علي المرزوقي

نبذة م�جزة؟
العايل  املعهد  من  ع�شل�ن  بنعي�شى  الدكت�ر 
لالإعالم واالت�صال مبدينة الرباط املغربية.

انطباعك؟
الأر���س  ه��ذه  ي��زور  كل م�شلم عربي  انطباع 
معكم،  اأك�����ن  اأن  يف  ال�����ش��رف  ويل  ال��ط��ي��ب��ة، 
واأ����ش���ك���ر ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ي ���ش��رف��ت��ن��ي 

بامل�شاركة.

ما العالقة بني الإعالم والإ�شاعة؟
اأع��ت��ق��د اأن اخل���رب ي��ج��اور الإ����ش���اع���ة، وذل��ك 
نتيجة امل�شتحدثات الرقمية، ما يحتم ت�افر 
حتقيق  وه��م��ا:  ال�شحيح  اخل��رب  يف  �شرطني 

ال�شرعة وامل�شداقية.

هل من مقرتحات ملحاربة الإ�شاعة؟
على كل �شحفي اأن ل يت�شرع حتى ل  ت�ش�د 
ال�شرعة على ح�شاب �شحة املعل�مة، بل عليه 
اأن ي�ازن بني ال�شرعة وال�شحة وال�شدق من 

خال متحي�س امل�شادر متحي�شا دقيقا.
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المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

بكلية  امل�����ش��اع��دة  الأ����ش���ت���اذة  اأب�����دت 
ال�������ش���ارق���ة  الت���������ش����ال يف ج���ام���ع���ة 
اإعجابها  الطيب،  رحيمة  الدكت�رة 
ب����امل�����ؤمت����ر، م�����ؤك����دة اأن������ه ح���ظ���ي ب��� 
»ت��ف��اع��ل اأك���ر م��ن رائ���ع« م��ن كافة 
طبقات املجتمع، واأن اإثارة م��ش�ع 
الباحثني  اأق��ام  وت�شليط  الإ�شاعة 

عليه جاء يف الت�قيت املنا�شب.
وق���ال���ت يف م��ع��ر���س اإ���ش��ادت��ه��ا 
الأوراق  »جميع  امل���ؤمت��ر  بفعاليات 
م���ن���ت���ق���اة ب���ع���ن���اي���ة وح����ت����ى ت��ن��ظ��ي��م 
اجل���ل�������ش���ات ك������ان رائ�����ع�����ا وحم������اور 
اجل���ل�������ش���ات م��ت��ن��ا���ش��ق��ة مت���ام���ا م��ع 

الأوراق املقدمة فيها«.
واأو�شحت عي�شاين اأن ال�شائعة 
اإن�شانية عامة ت�شت�ي فيها  ظاهرة 
امل��ج��ت��م��ع��ات اجل����دي����دة وال��ق��دمي��ة 
وامل��ت��خ��ل��ف��ة وامل��ت��ف��ت��ح��ة، ع��ل��ى حد 

تعبريها.
وعن �شبل كبح جماع الإ�شاعة، 
ال��ع��ق���ب��ات  ال��ق��ان���ن ول  ق��ال��ت »ل 
ال�����ش��ارم��ة ���ش��ت��ك���ن رادع�����ا ن��ه��ائ��ي��ا، 
والدليل اجلرائم التي حتدث رغم 
اأن  واأوؤك��د هنا  القان�نية،  العق�بات 
اأف�شل رادع لاإن�شان هي اأخاقياته 
واإمي�����ان�����ه ب�����اهلل ع����ز وج�������ل، وه����ذا 
وتثقيفهم  امل��ج��ت��م��ع  ت���ع��ي��ة  يحتم 
اهلل  خمافة  اأف����راده  ي�شت�شعر  حتى 

قالت إن انتشارها  في اإلعالم بلغ%70

د. عيساني: المؤتمر سيحفز المعنيين
على اتخاذ إجراءات رادعة ضد اإلشاعات

وع��ادت  وتعالى«.  �شبحانه  ورقابته 
اجل��ه��ات  دور  اأن���ف���ي  »ل  ل��ت�����ش��ت��درك 
ه���ذه  ردع  يف  ال���رق���اب���ي���ة  الأخ���������رى 
ال��ظ��اه��رة ب��ال��ع��ق���ب��ات امل����ؤمل���ة، ولكن 
م�����ش��رتك��ة  الأدوار  ت���ك����ن  اأن  ي��ج��ب 
للحد من ظاهرة الإ�شاعة واأن يك�ن 
كل  يف  متاأ�شلة  ثقافة  الإ�شاعة  ك��ره 
التعليمية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  الأ���ش��رة  م��ن 
واجل������ه������ات ال����رق����اب����ي����ة واجل�����ه�����ات 
الإعامية من خال تربية الإن�شان 

على الأخاق والرقي«.
ال�شائعة  انت�شار  اأن  اإلى  واأ�شارت 
»ي��ك���ن  ب��ل��غ 70% ح��ي��ث  يف الإع������ام 
لاإعام دور فيها  من خال ن�شرها 
وعدم التحري من �شحتها والتثبت 
الأول  ال�شبب  من م�شدرها،  ويبقى 
الأف���راد  ال�شائعات  نقل  يف  والأخ���ري 

اأنف�شهم«.
وت���اب���ع���ت »م���ن اأب�����رز اأ������ش�����رار 
ال�������ش���ائ���ع���ات: زع���زع���ة وت��ق���ي�����س 
ا�شتقرار املجتمع ومعظم امل�شكات 
ال��ت��ي ي��ت��خ��ب��ط ف��ي��ه��ا امل��ج��ت��م��ع هي 
ل��ه��ذا  ال�����ش��ائ��ع��ات، وميكن   ب�����ش��ب��ب 
ال��ق��رار  اأ���ش��ح��اب  اأن يحفز  امل���ؤمت��ر 
واملمار�شني  واملخت�شني  والباحثني 
ي�������ش���دروا ق������رارات ي��ك���ن  اأن  ع��ل��ى 
ل���ه���ا اأث�������ر  اإي���ج���اب���ي يف احل�����د م��ن 

ال�شائعات«.

بق�شم  امل�����ش��اع��د  الأ����ش���ت���اذ  ����ش���ددت 
الإت�شال و الإع��ام بجامعة امللك 
ب���  �شامية   ال����دك����ت�����رة  في�شل  
وج���د  غ���زواين  على  اأهمية  بكر 
واإ���ش��ت��ح��داث ق���ان��ني رادع���ة للحد 
من الإ�شاعات ، من خال التعاون 
مع  كافة الأجهزة  املهتمة بالأمن 
امل���ع���ل����م���ات���ي ، ج�����اء ذل�����ك خ���ال 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل�����ؤمت����ر ال�����دويل 
لاإعام و الإ�شاعة  الذي تنظمة 

جامعة امللك خالد باأبها .
الإ����ش���اع���ة  اأن  اع����ت����ربت  ك���م���ا 
ب��ال��ق��در  الأن،  ح��ت��ى  حت�����ش��ى  مل 
وال��درا���ش��ات  الأبحاث   م��ن  ال��ك��ايف 
ال��ع��رب��ي، ول يف العامل  ال���ط��ن  يف 
ي�شعى  اأن  ، مطالبة  اأي�شا  الغربي 
واملفاهيم  الأط���ر  ل��شع  اجلميع 
النظرية يف حماربة هذة الظاهرة.
الآن مل  »ح������ت������ى  وق�������ال�������ت 
ن�شتطيع حتديد املفه�م القان�ين 
لهذه الظاهرة، لأنها حتت�ي على 
جانب اإت�شايل، واإجتماعي وبع�س 
اجل�انب الأخ��رى، وما زاد  الأمر 
الإت�شال  و�شائل  وج���د  ه���  ���ش���ء، 

احلديثة«.
»ن�����ادي�����ت خ���ال  اأ�����ش����اف����ت  و 
ب�����ش��رورة  امل����ؤمت���ر  يف  م�شاركتي  
رادع���ة لاإ�شاعات،  ق���ان��ني  اإي��ج��اد 
وحت���دي���د ع��ق���ب��ات رادع�����ه ليك�ن 
امل��ش�ع يف اإطار معروف م�شبقا«.

د. سامية غزواني: اإلشاعة لم تحظى بالقدر الكافي
من الدراسات في العالمين العربي والغربي

وع�����ن ال���ع���ق����ب���ات امل��ق��رتح��ة 
اأو������ش�����ح�����ت غ�����������زواين اأن������ه������ا م��ع 
ب��ني  م����ا  ال���ع���ق����ب���ات  ت��������رتاوح  اأن 
امل���ال���ي���ة، وذل�����ك فيما  ال���غ���رام���ات 
باأعرا�س  امل�شا�س  بجانب  يخت�س 

اأمن  و  الإ�شتقرار  اأوت��ه��دد  النا�س، 
اإل����ى عق�بة  ب��ال���ش��اف��ة  ال��ب��ل��دان، 
ال�شجن حيث  اأن اجلانب الردعي  

لاإ�شاعات  مهم جدا.
وعن ما�شاهدته من م�شاركات 

»ج��م��ي��ع��ه��ا  ق����ال����ت   ، امل������ؤمت�����ر  يف 
م�����ش��ارك��ات قيمة وث��ري��ة، واأع��ت��ق��د 
اأن����ه����ا ���ش��ت�����ش��ه��م يف ال���ب���ح���ث ع��ن 
من  حت��د  وقان�نية  عملية  ح��ل���ل 

الإ�شاعات«.
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المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

  على هام�س م�ؤمتر العام وال�شاعة الذي ينظمه ق�شم العام 
والت�شال بجامعة امللك خالد، ت�شت�شيف اجلامعة م�شاء الي�م 

الإعامي  يقدمه  ال��ذي  ي��ادوري«  »اأك�شن  برنامج  اخلمي�س 
الفراج، يف حلقة جماهريية مبا�شرة من م�شرح  وليد 

اجلامعة بعن�ان »متى يك�ن بطل الدوري ال�شع�دي 
م�شاءا  العا�شرة  ال�شاعة  يف  اجلن�ب؟«  من  ن��ادي 

الي�م .
وك�������ان خ����رب ب����ث احل���ل���ق���ة ق����د لق���ى 

اجلامعة  ط��اب  قبل  من  كبريا  اهتماما 
وخمتلف فئات ال�شباب املهتمني بال�شاأن 

ال��ري��ا���ش��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا اأك����دت 
اجلامعة باأن امل�شرح �شيك�ن مفت�ح 

لكل الراغبني يف احل�ش�ر ب�قت 
مبكر.

ال��ف��راج  وي�شت�شيف  ه���ذا 
يف احل��ل��ق��ة ن��خ��ب��ة م���ن اأع����ام 

ال�شحافة الريا�شية يف املنطقة، 
ممثلني برئي�س حترير �شحيفة 

ال�شيخ،  ط���ال  ال���ش��ت��اذ  ال���ط��ن 
ورئي�س نادي اأبها اأحمد احلديثي، 

ورئي�س نادي �شمك حممد الغروي، 
والدكت�ر �شالح احلمادي.

جامعة الملك خالد تستضيف
الفراج لتقديم حلقة جماهيرية

من برنامج »أكشن يا دوري«

»السجل العلمي« 
كتاب »السجل العلمي« هو الكتاب التوثيقي الشامل

لـ »المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة« ستصدره جامعة الملك 
خالد بعد انتهاء أعمال المؤتمر. الكتاب يتضمن كافة البحوث 

والمشاركات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.

الدكت�ر  الأ�شتاذ  خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  د�شن 
حترير  رئي�س  بح�ش�ر  ال����داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
»كر�شي  م�قع  امل��ال��ك،  خالد  الأ���ش��ت��اذ  اجل��زي��رة  �شحيفة 
امللك  بجامعة  ال�����ش��ع���دي«  ل��اإع��ام  اجل��زي��رة  �شحيفة 
امل�ؤمتر الدويل  الأربعاء، على هام�س  اأم�س،  خالد، م�شاء 
الأول لاإعام والإ�شاعة، و�شط ح�ش�ر عدد من ممثلي 

اجلامعة .
ويهدف كر�شي �شحيفة اجلزيرة اإلى اإجراء درا�شات 
ال��ع��م��ل،  ور�����س  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ب��ح���ث،  واإع�����داد  متخ�ش�شة، 
والدورات التدريبية يف خمتلف املجالت لطاب وطالبات 
الذي  واإعامي منطقة ع�شري،  الإع��ام باجلامعة،  ق�شم 
من �شاأنها رفع م�شت�ى الإعام واأدائه وممار�شته، وت�فري 
بيئة اإعامية وفكرية وثقافية، واإيجاد �شراكه حقيقة مع 
اجلامعة، من اأجل تن�شيط العمل الإعامي يف اجلامعة، 

وق�شم الإعام حديث الن�شاأة .
امل�شاهمة يف  اإلى  كر�شي اجلزيرة  برامج  تهدف  كما 
والبتكار،  الإب���داع  يف  متميزة  عاملية  مكانة  اململكة  تب�ء 
وال���ب���ح���ث، وال���ت���ط����ي���ر، وت���ع���زي���ز ����ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع مع 
دعماً  الب�شرية  ل��ل��م���ارد  الأم��ث��ل  وال���ش��ت��ث��م��ار  اجل��ام��ع��ة، 
املحليني  الباحثني  اأف�شل  وا�شتقطاب  ال�طنية،  للتنمية 
والدوليني لتدري�س خمتلف الكفاءات ال�طنية، بالإ�شافة 
املتخ�ش�شة  ال��دوري��ات  العلمي يف  الن�شر  دع��م حركة  اإل��ى 
احلديثة،  بالتكن�ل�جيا  والإمل����ام  العاملية  ال�شمعة  ذات 
وتقدمي دورات علمية وور�س عمل متخ�ش�شة يف املجالت 
اللقاءات الدورية بني الإعاميني  ذات احلاجة، وتنظيم 
اأر�شية  لتاأمني  والتقنية  العلمية  التخ�ش�شات  واأ�شحاب 
ثقافية م�شرتكة، والإ�شهام يف تط�ير وتاأهيل الإعاميني 

واملحررين ال�شحفيني.
اأن »ك��ر���ش��ي �شحيفة اجل��زي��رة  اإل���ى  جت��در الإ����ش���ارة 
لاإعام ال�شع�دي« يعد اأول كر�شي اإعامي بجامعة امللك 
والت�شال  الإع��ام  ق�شم  مظلة  حتت  تاأ�ش�شيه  يتم  خالد 

بكلية العل�م الإن�شانية .

»الداود« و»المالك« يدشنان موقع كرسي »الجزيرة«
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