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حفل افتتاح المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

اف��ت��ت��ح ���ص��ب��اح ال���ي���وم ال��ث��اث��اء 
ال�صمو  �صاحب  ع�صري  منطقة  اأم��ري 
ب��ن خ��ال��د بن  امل��ل��ك��ي الأم����ري في�صل 
الدويل  املوؤمتر  فعاليات  العزيز  عبد 
ال����ذي تنظمه  ل���اإع���ام والإ����ص���اع���ة، 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د خ����ال ال��ف��رة 
م��ن ال��ث��ال��ث اإل���ى اخل��ام�����س م��ن �صفر 
اأكرث من 80 باحثا  اجل��اري مب�صاركة 

وباحثة من داخل اململكة وخارجها.
واأكد �صموه خال حفل الفتتاح 
اأن لاإعام دورا مهما جدا يف توعية 
جانبا  مي�س  لأنه  وحت�صينه،  املجتمع 

ح�صا�صا ومهما من حياة النا�س. 
املوؤمتر  »ه��ذا  اأن  �صموه  واأ���ص��اف 
مكافحة  يف  ك���رى  ف��ائ��دة  وذو  م��ه��م 
وان��ت�����ص��ار الإ���ص��اع��ة مل��ا ل��ه��ا م��ن ت��اأث��ري 
على املجتمعات خ�صو�صا مع الو�صائل 

الإعامية اجلديدة«.
وك������ان ب���رن���ام���ج احل���ف���ل اف��ت��ت��ح 
بالقراآن الكرمي، تلته كلمة رئي�س ق�صم 
رئي�س  باجلامعة،  والت�صال  الإع��ام 
اللجنة العلمية الأ�صتاذ الدكتور علي 
بن �صويل القرين، الذي رحب ب�صمو 
في�صل  الأم���ري  ع�صري  منطقة  اأم���ري 
�صخ�صيا  »ي�صعدين  وق���ال  خ��ال��د،  ب��ن 
الزماء والزميات  ونيابة عن كافة 
للموؤمتر  العلمية  اللجنة  اأع�صاء  من 
اجل��ل�����ص��ة  يف  ب�������ص���م���وك���م  ن����رح����ب  اأن 
الفتتاحية للموؤمتر، وها نحن اليوم 
وكان  العلمي،  امل��وؤمت��ر  فعاليات  نبداأ 
ال�صباحية  اجلل�صة  خ��ال  م��ن  ذل��ك 
التي  واجلل�صات  الفتتاح  �صبقت  التي 
���ص��ت�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى ب��ع��د غ���د ب���واق���ع 12 
من  80  اأكرث  مب�صاركة  علمية  جل�صة 
ب���اح���ث���ا وخ����ب����ريا م����ن داخ������ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها«.
اإق��ام��ة  وب����ن ال���ق���رين اأن ف��ك��رة 
ع��ام تقريبا  ق��د طرحت قبل  امل��وؤمت��ر 
م����ن ق���ب���ل م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال���داود، وذل��ك اإمي��ان��ا  بدور اجلامعة 

يف الت�صدي ملثل هذه الظاهرة.
العلمية  اللجنة  يف  »نحن  وق��ال 
على  م�صت  �صهور  م��دى  على  نعمل 
متابعة كافة الأمور العلمية للموؤمتر، 
امل�صاركة  على  كبريا  اإق��ب��ال  ور�صدنا 
ح��ي��ث  جت����اوزت ال��ط��ل��ب��ات 700  طلب 
ولكننا  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  داخ���ل  م��ن 
امل�صاركات على العدد  �صعينا لقت�صار 

احلايل ».
واأو�صح اأن امل�صاركات تنوعت على 
امل��وؤمت��ر، ومتثلت يف  خمتلف حم���اور 
التاأ�صيل،  م��ن  امل��و���ص��وع��ي  التق�صيم 
العاج،  و�صبل  واملواجهة،  والتعريف، 
ل��اإ���ص��اع��ة  ال��و���ص��ائ��ل��ي  ال��ت��ق�����ص��ي��م  اإيل 
وان��رن��ت،  وت��ل��ف��زي��ون،  �صحافة،  م��ن 
وو�صائل اإعام اجتماعية، اإ�صافة اإيل 
التق�صيم اجلغرايف من اأوراق حملية، 

وعربية، ودولية. 
واأك������د ال���ق���رين اأن���������ه  لأول م��رة 
الرحيب  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  خ��ال  �صيتم 
العليا  ال��درا���ص��ات  ب��ط��اب وط��ال��ب��ات 
من  »خ�ص�صنا  وق��ال  م�صاركاتهم،  يف 
العلمية  الأوراق  م��ن  ن�صبة  ال��ب��داي��ة 
الهياكل  يف  امل��ه��م��ة  ال�����ص��ري��ح��ة  ل��ه��ذه 

برعاية أمير عسير.. انطالق فعاليات
المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، ون��ح��ن ننظر 
امل�صتقبل  يف  ب��اح��ث��ن  ب�صفتهم  ل��ه��م 
ال���ق���ري���ب، واأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
م��ر���ص��ح��ن يف ج��ام��ع��ات��ن��ا ال�����ص��ع��ودي��ة 
مع  يتوافق  وه��ذا  وغريها،  والعربية 
امللك خالد يف حتفيز  �صيا�صة جامعة 
العليا  ال���درا����ص���ات  وط��ال��ب��ات  ط���اب 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م واإع���ط���ائ���ه���م ال��ف��ر���ص��ة 
م�صاركاتهم  يف  الإم��ك��ان��ي��ات  وت�صهيل 

العلمية«.
واأ�صاد مب�صاركة عدد من ممثلي 
اجلهات احلكومية يف اململكة يف جل�صة 
رئ��ي�����ص��ي��ة خ��ا���ص��ة ���ص��ت��ك��ون ع����ن  »دور 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ع��ودي��ة يف م��واج��ه��ة 
اجلل�صة  ���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  الإ����ص���اع���ة«، 
والت�صالية  الإعامية  الأجهزة  دور 
والع�صكرية،  الأم��ن��ي��ة،  القطاعات  يف 
والقت�صادية  وال�صحية،  والتعليمية، 
والإع����ام����ي����ة مب�������ص���ارك���ة خ������راء يف 
»�صنت�صارك  وق��ال  الإع��ام��ي،  امل��ج��ال 
معهم يف جتاربهم الرثية والعملية يف 

مواجهة الإ�صاعات«.

عقب ذلك اأو�صح وكيل اجلامعة 
ل��ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
الدكتور  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
املوؤمتر  اأن  احل�صون  علي  بن  حممد 
كان حلما واأ�صبح حقيقة، وقال« لن 
و�صاأختزل  اأكرر،  اأطيل احلديث ولن 
الكلمة بلمحة موجزة، فقد كان هذا 
املوؤمتر فكرة واأما وحتول اإلى واقع 
بف�صل  اإل  ذل��ك  يتم  ملمو�س،  ومل 
املخل�صن ودعم  اأول ثم بجهود  اهلل 

امل�صوؤولن«.
خادم  مبوافقة  »حظينا  واأ�صاف 
احل��رم��ن على اإق��ام��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر، 
ب��اأه��م��ي��ة  اإمي���ان���ا م���ن���ه، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
الإع������ام. ب��ع��د ذل���ك ج���اء ال��ت��وج��ي��ه 
من معايل مدير اجلامعة ومبتابعة 
����ص���م���وك���م ال�����ك�����رمي ف�����اأن�����ت امل���ر����ص���د 
الذي  اجلهد  لهذا  والراعي  واملوجه 
�صي�صب باإذن اهلل يف م�صلحة الوطن 
واملواطن لي�س يف بلدنا فح�صب بل يف 

الوطن العربي والإ�صامي كافة«.
وق������ال »ي�����ص��ع��دن��ا ت���ق���دمي ه���ذا 

الكمال،  فيه  ندعي  ل  ال��ذي  اجلهد 
ف��ه��و ج��ه��د ب�����ص��ري ي��ح��ف��ه ال��ن��ق�����س، 
الكرمي  �صموكم  ون�صتاأذن  والق�صور، 
ب��ال��ب��دء يف ت��اأط��ري ال�����ص��ب��ل م��ن اأج��ل 
مواجهة الإ�صاعات وت�صويه احلقائق 
ا�صتغل  الإ�صاعات  من  موج  خ�صم  يف 
م��روج��وه��ا م���ا ج���اد ب���ه ال��ع�����ص��ر من 

تطور«.
امل��وؤمت��ر  رئي�س  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د الأ���ص��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال��������داود ك��ل��م��ة رح�����ب ف��ي��ه��ا ب���اأم���ري 
منطقة ع�صري �صاحب ال�صمو  امللكي 
الأم�����ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن عبد 
ال����ع����زي����ز،  واأ������ص�����ح�����اب ال��ف�����ص��ي��ل��ة، 
واحل�صور،  امل�صاركن  من  وال�صعادة 

والطاب والطالبات.
و�صكر ال��داود �صمو اأم��ري ع�صري 
على رعاية املوؤمتر قائا »اإن ت�صريف 
فعاليات  واف��ت��ت��اح  ل��رع��اي��ة  ���ص��م��وك��م 
ال��دائ��م  �صعيكم  على  ل��ي��دل  امل��وؤمت��ر، 
ومنا�صطها  اجل��ام��ع��ة،  ه���ذه  دع���م  يف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ت��ح��ق��ق اأه���داف���ه���ا نحو 
وخ��دم��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  التعليم 
ذلك  خ��ال  من  وحتققون  املجتمع، 
روؤي������ة خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، و�صمو 
العهد،  ويل  ويل  �صمو  و  عهده،  ويل 
مب�صتوى  النهو�س  يف  اهلل،  حفظهم 

التعليم يف وطننا الغايل«.
وعن مو�صوع املوؤمتر قال الداود 
ظاهرة  ت�صكل  وت��ط��وره��ا  »الإ���ص��اع��ة 
م��ت��ن��ام��ي��ة يف احل���ق���ل الق���ت�������ص���ادي 
تفر�س  اأن  ا�صتطاعت  فقد  ال��ع��امل��ي، 
العديد  العام  يف  ال��راأي  على  نف�صها 
م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل���ع���ا����ص���رة، وت��ف��رز 
ت����داع����ي����ات خ����ط����رية اأث��������رت ب�����ص��ك��ل 
وا�صتقرار  كيانها  متا�صك  بالغ  على 
ت����وازن����ه����ا خ���ا����ص���ة م�����ع ال���ت���ح���ولت 
ال���ت���ي اأف���رزت���ه���ا م��ن��ظ��وم��ة الإع�����ام 
والت�������ص���ال  م���ن ج�����راء ال���ت���ط���ورات 
�صمحت  التي  الهائلة  التكنولوجية 
با�صتفحال هذه الظاهرة، وانت�صارها 
ب�صكل بارز و�صريع، مما جعلها حمور 

الفكرية  الدوائر  خمتلف  يف  البحث 
اأن اجل��ام��ع��ة  ب���ن  ك��م��ا  ال����ع����امل«.  يف 
م����ن خ�����ال ه�����ذا امل�����وؤمت�����ر »ت�����ص��ع��ى 
يف  التقدم  و  التميز  لا�صتمرار  يف 
جمال التعليم والبحث العلمي، حيث 
احلمد  اإلى  وهلل  اجل��ام��ع��ة،  و���ص��ل��ت 
مراكز متقدمة على  امل�صتوى املحلي 
والعاملي، حتقيقا ملا ت�صعى اإليه وزارة 
التعليم العايل، وبدعم وت�صجيع من 
م��ع��ايل وزي���ره���ا ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

حممد العنقري« .
وق������ال »اإن����ن����ا يف ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خ��ال��د ع��ل��ى ي��ق��ن ب���اإذن���ه ت��ع��ال��ى اأن 
يف  ثماره  يوؤتي  �صوف  الهتمام  ه��ذا 
هذه املرحلة املتقدمة  التي ي�صهدها 
التحديد  وج��ه  وعلى  التعليم  قطاع 
العربية  اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
ال�صعودية ويحقق ر�صالته يف التنمية 
الوطنية والتحول لقت�صاد املعرفة«.

ويف اخلتام توجه الداود بال�صكر 
طيب  لهم  متنميا  امل�صاركن  جلميع 

الإقامة يف اأبها.
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افتتحه  والإ�صاعة الذي  ل��اإع��ام  ال��دويل  �صهد املوؤمتر 
�صمو اأمري منطقة ع�صري الأمري في�صل بن خالد، اليوم 
اأبها، تغطية  ق�صر  بفندق  اجلامعة  ونظمته  ال��ث��اث��اء، 
والإذاع���ي���ة  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  م��ن  مكثفة  اإع��ام��ي��ة 
وال�����ص��ح��ف ال��ورق��ي��ة والإل���ك���رون���ي���ة. وو���ص��ف ع���دد من 
ال�صحفين املوؤمتر باأ�صخم حدث اإعامي دويل باملنطقة، 
موؤكدين اأن له اأهمية بالغة يف الو�صط الإعامي العربي 

والدويل.
قناة  م��ن:  ك��ل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  تغطية  يف  وتناف�س 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة، وق��ن��اة روت���ان���ا خ��ل��ي��ج��ي، وال��ق��ن��وات 
)الأول������ى، الإخ���ب���اري���ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة(، اإل���ى ج��ان��ب اإذاع��ت��ي 
�صحيفة  اإل��ى  بالإ�صافة   ،UFM واإذاعة والريا�س،  ج��دة 
وال�صرق،  الأو�صط،  وال�صرق  وعكاظ،  واملدينة،  اجلزيرة، 
»اآف��اق«  و�صحيفة  الإلكرونية،  �صبق  و�صحيفة  والوطن، 
الأ���ص��ب��وع��ي��ة، ك��م��ا مت ن��ق��ل احل��ف��ل ال��رئ��ي�����ص��ي ع��ل��ى ق��ن��اة 
الثقافية، بالإ�صافة اإلى ا�صت�صافة معايل مدير اجلامعة 
يف برنامج »املنت�صف« على �صا�صة قناة الثقافية مع املذيع 

فهد امل�صعودي.
املوؤمتر بن رئي�س  له على �صري فعاليات  تعليق  ويف 
اجلا�صر، اأن  الأ�صتاذ يزيد  والرعاية  الإعامية  اللجنة 
اللجنة  م��ع  ج��ن��ب  اإل���ى  جنبا  عملت  الإع��ام��ي��ة  اللجنة 
مبكر  وق��ت  منذ  احل��دث  لهذا  التح�صري  يف  التنظيمية 
اأ�صهر مت خالها اعتماد خطة اإعامية  جدا جتاوز �صتة 
والإذاعية  التلفزيونية  التغطية  ت�صمل  ومتنوعة  فريدة 
املو�صعة والإلكرونية والبث املبا�صر، كما مت عقد �صراكات 
اإعامية مع عدد من ال�صحف والقنوات التلفزيونية ذات 

احل�صور الفعال واملوؤثر.
وقدم اجلا�صر �صكره وتقديره لو�صائل الإعام التي 
يحقق  اأن  موؤما  املوؤمتر،  هذا  بتغطية  وقامت  ح�صرت، 

املوؤمتر اأبعاده واأهدافه املرجوة.

تغطية إعالمية مكثفة لمؤتمر اإلشاعة
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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. رحمات غزالي:
اإلعالم الجديد بيئة خصبة 

لإلشاعات.. والتوعية مطلب
حوار: ناصر سعيد القحطاني

 
نبذة موجزة؟

الدكتور رحمات غزايل من كلية الت�صال يف كوالملبور بدولة ماليزيا.

ما النتائج املرجوة من املوؤمتر؟
و�صع الأ�ص�س العلمية لكيفية مواجهة الإ�صاعة يف املجتمع ل�صيما يف �صوء 

التقدم التقني الكبري يف جمال الت�صال. 

كيف ترى الإ�شاعة يف الإعالم اجلديد؟
هناك الكثري من الباد وال�صعوب قد انهارت كليا ب�صبب تلك الإ�صاعات التي 
�صمت من بن ثناياها الكذب واخراق الأحداث والت�صويه املتعمد واخلداع،  
والإعام اجلديد خمتلف متاما عن الإعام التقليدي الذي يعتمد اعتمادا 

كليا على احلرف والكتابة ويحاول التاأكد من اخلر ال�صحفي.
الإعامية  املوؤ�ص�صات  عليها  تعتمد  �صحفية  اأخاقية  معايري  وهناك 
معايري  على  كثريا  يعتمد  ل  اجل��دي��د  الإع���ام  معظم   بينما  التقليدية، 
اأن الإع��ام اجلديد يوفر بيئة حرة  اإلى  التحقق ال�صحفي. ويرجع الأم��ر 
ملمار�صة الت�صال والتوا�صل، وبذلك جتد فيه الإ�صاعة بيئة خ�صبة للنمو 

والنت�صار.

ما احللول املقرتحة ملحاربة الإ�شاعة؟
اتفق  اأو يبث فيه، ولذلك  ال�صيطرة على النرنت وما ين�صر  ال�صعب  من 
واملجتمع  اجلمهور  اإل��ى  نتجه  اأن  علينا  يجب  اأن��ه  على  واخل���راء  العلماء 
واأن  �صحيحا  كله  لي�س  النرنت  يف  ين�صر  ما  اأن  حقيقة  وتبين  للتوعية 

الأمر يتطلب التمحي�س والتثبت.

د. عثمان عثمان: 
جامعة الملك خالد

تنبهت لموضوع نادرا 
ما تتناوله الدراسات

حوار: محمد فيصل

نبذة موجزة؟
عثمان حممد عثمان من اجلامعة الإ�صامية يف ماليزيا.

ما راأيك يف مو�شوع املوؤمتر؟
اأن  ذل��ك  م��ن حيث م�صمونه،  وم��ه��م  امل��و���ص��وع جيد ج��دا 
عام  ب�صكل  ال�صامية  املجتمعات  ي��واج��ه   خطر  الإ�صاعة 
ب��اأن جامعة  اأك��رر  ن��ادرة، ولهذا  املجال  والدرا�صات يف ه��ذا 
الأق��ل على  املجال على  ه��ذا  ال�صبق يف  امللك خالد حققت 

م�صتوى املنطقة.

توقعاتك من املوؤمتر؟
اإن احل�صور النوعي الذي ي�صهده املوؤمتر لهو مب�صر كبري 
تخ�ص�صات  يف  التنوع  اإل���ى  هنا  ننبه  اأن  وي��ج��ب  بالنجاح، 

امل�صاركن �صواء يف الإعام اأم يف جمالت علم املجتمع.

كيف ميكن الق�شاء على الإ�شاعة يف راأيك؟
التاأمن  اأن  اجلل�صة  يف  امل�����ص��ارك��ن  اأح���د  ذك��ر  كما  اأع��ت��ق��د 
حائط  هو  فالفرد  لاإ�صاعة،  القاهر  ال�صاح  هو  ال��ذات��ي 
ال�صد الأول للتعامل مع ال�صائعات، وكذلك و�صائل الإعام 

لها دور فعال.
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ريم العسيري 

ا�صتمل اليوم الأول من املوؤمتر الدويل 
ل��اإع��ام والإ���ص��اع��ة، ال��ذي رع��اه اأم��ري 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  ع�صري  منطقة 
الأمري في�صل بن خالد بن عبد العزيز 
ون��ظ��م��ه  ق�����ص��م  الإع�������ام  والت�����ص��ال 
قدمت  جل�صات   اأرب���ع  على  باجلامعة، 
خ���ال���ه���ا 22 ورق������ة ع���م���ل وت��خ��ل��ل��ت��ه��ا 
م�����ص��ارك��ات  ل��ع��دد م��ن ممثلي الأج��ه��زة 
احل���ك���وم���ي���ة وال���������ص����رك����ات والأج�����ه�����زة 
اإل�����ى  اجلل�صة  ال��وط��ن��ي��ة، ب���الإ����ص���اف���ة  
اأم��ري  �صمو  ح�صرها  التي  الفتتاحية 

املنطقة. 

الجلسة األولى
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����ص��ة الأول�������ى م��و���ص��وع 
حيث   ل��اإ���ص��اع��ة«  ال�صرعي  »ال��ت��اأ���ص��ي��ل 
قدمت خالها اأربع اأوراق عمل، اأولها  
والأمنية   الجتماعية  »الأب��ع��اد  بعنوان 
ل���اإ����ص���اع���ات: ال�����روؤي�����ة الإ����ص���ام���ي���ة«  
الأ���ص��ت��اذ ع��ث��م��ان حممد  وت��ط��رق فيها 

ع��ث��م��ان م���ن اجل��ام��ع��ة الإ���ص��ام��ي��ة يف 
لاإ�صاعة  الإ�صام  نظرة  اإل��ى   ماليزيا 
وت��ع��ال��ي��م��ه مل��واج��ه��ت��ه��ا،  اإ����ص���اف���ة اإل���ى 
مع  للتعامل  ط��ب��ق��ت  ال��ت��ي  امل��م��ار���ص��ات 

الإ�صاعات.  
اأم��������ا ال������ورق������ة ال���ث���ان���ي���ة ف��ك��ان��ت  
من  اهلل  عطا  حممود  خمتار  للدكتور 
بعنوان  وج���اءت  في�صل،  امل��ل��ك  جامعة 
» ت��ن��م��ي��ة ال��ف��ك��ر ال��ع��ل��م��ي ل����دى ال��ف��رد 
يف ���ص��وء ال��ه��دي ال���ق���راآين واأث���ره���ا يف 
اإمكانية  وتناولت  الإ���ص��اع��ة«،  مواجهة 
القراآن   يف  املنهجية  القواعد  ا�صتثمار  
الفرد  ل��دى  العلمي  التفكري  لتاأ�صي�س 
وتنمية الروح النقدية لديه مما ميكنه 
اأقوال  من  مواجهة الإ�صاعات، لكونها 
زائفة  ل ت�صر اأمام الرهان الذي هو 

مطلب قراآين اأ�صيل.
قدمتها  الثالثة،  ال��ورق��ة  وحملت 
الدكتورة منرية اأبو حمامة  من جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د، ع��ن��وان »ع��ق��وب��ة م��روج��ي 
الإ�����ص����اع����ات يف ال���ف���ق���ه الإ�����ص����ام����ي«،  
واأو����ص���ح���ت  اأن ال�����ص��ري��ع��ة الإ���ص��ام��ي��ة 

22 ورقة عمل تنعش أول أيام المؤتمر في أربع جلسات
املوؤثمة  اجلرائم  من  الإ�صاعات  جعلت 
ه��ذه  واأن  ق�������ص���اءا،  وامل���ج���رم���ة  دي���ان���ة 
اجلرمية تكيف ح�صب و�صعها ال�صرعي، 
من  ج��رمي��ة  جتعلها  ح���الت  ث��م��ة  واأن 
ج��رائ��م احل����دود، وث��م��ة ح���الت اأخ���رى 
واأن  اجل���ن���اي���ات،  ق��ب��ي��ل  م���ن  جتعلها  
قبيل  م��ن  جتعلها  اأخ���رى  ح���الت  ثمة 

اجلرائم التعزيرية.
واأم�������ا ال����ورق����ة ال���راب���ع���ة ف��ك��ان��ت 
ل��ل��دك��ت��ور ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��ي��م  رب��اب��ع��ة  
م��ن ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��ق��اء ب������الأردن، وك��ان��ت 
الإ�صاعة   مع  التعامل  كيفية   « بعنوان 
اأث��ن��اء الأزم����ات  وال��ك��وارث م��ن منظور 

اإ�صامي«. 

الجلسة الثانية
اجلل�صة  يف  ال��ع��م��ل  اأوراق  وان����درج����ت 
ال��ث��ان��ي��ة  حت��ت م��و���ص��وع  »الإ����ص���اع���ة و 
الت�������ص���ال«،  واأوله�����ا ل��ل��دك��ت��ور لطفي 
حم���م���د ال�����زي�����ادي م����ن ج���ام���ع���ة امل��ل��ك  
ف��ي�����ص��ل  ب��ع��ن��وان »ال��ت�����ص��وي��ق ب��اع��ت��م��اد 
ال��ف��ريو���ص��ي«  ال��ت�����ص��وي��ق  اأو  الإ����ص���اع���ة 

وال���ث���ان���ي���ة ب���ع���ن���وان »ت�����اأث�����ري ال����ف����راغ 
الت�صايل على منو ال�صائعة يف �صبكات 
حتليلية  درا�صة  الإجتماعي:  التوا�صل 
ل��ل��ع��اق��ات ب���ن الأخ����ب����ار و م�����ص��ت��وى 
انت�صار ال�صائعات« لاأ�صتاذة  تهاين عبد 
الإم��ام  جامعة  من  الباح�صن،  ال���رازق 

حممد بن �صعود الإ�صامية.
وق����دم ال���ورق���ة ال��ث��ال��ث��ة ال��دك��ت��ور 
اأديب اأحمد ال�صاطري من جامعة عدن 
القائم  »دور  ع��ن��وان  وح��م��ل��ت  ب��ال��ي��م��ن، 
بالت�صال  يف  مواجهة الإ�صاعة.. مناذج 
الإ���ص��ام��ي«،  ال��ت��اري��خ  م��ن  تطبيقية  
لاأ�صتاذة  الرابعة   الورقة  كانت  بينما 
���ص��ل��م��ى ����ص���ب���اب امل����ط����ريي م����ن ق�����ص��م 
الإعام  بجامعة امللك �صعود، وبعنوان 
»اإ����ص���رات���ي���ج���ي���ة م���ق���رح���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل  
ال�������ص���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  يف م��واج��ه��ة  

الإ�صاعات عر الإعام اجلديد«.  

الجلسة الثالثة
وحملت اجلل�صة الثالثة عنوان »مفاهيم 
وتعريفات« وقدمت خالها  اأربع اأوراق 

»الإ�صاعة:  بعنوان  الأول��ى  كانت  عمل، 
ن�������ص���اط ات�������ص���ايل م��ب��ن��ي ل��ل��م��ج��ه��ول« 
من  غ���زواين  بكر  ب��و  �صامية  للدكتورة 
الثانية  وك��ان��ت  في�صل،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
املعهد  م��ن  ع�صلون  بنعي�صى  للدكتور 
ال��ع��امل��ي ل��اإع��ام والت�����ص��ال ب��امل��غ��رب، 
وبعنوان« الإ�صاعة بن الغمو�س املعريف 

والوظيفة الإعامية«.
وقدم الورقة الثالثة الأ�صتاذ عبد 
م��ن مدينة  اخل��ي��اط  �صعيد  ب��ن  العزيز 
والتقنية،  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  امل��ل��ك 
وتناولت » الإ�صاعة، مفهومها، اأهدافها، 
اأنواعها، م�صادرها«، بينما قدم الورقة 
الأحمري   �صعيد  را�صد  الأ�صتاذ  الرابعة 
من هيئة الأم��ر باملعروف و النهي عن 
املنكر  حتت عنوان »تاأثري الإ�صاعة على 

حتول املجتمعات«.

الجلسة الرابعة
عنوان   فحملت  ال��راب��ع��ة  اجلل�صة  واأم���ا 
»دور املوؤ�ص�صات  ال�صعودية  يف مواجهة 
الإ�����ص����اع����ات« و�����ص����ارك ف��ي��ه��ا ع����دد من 

وال�صركات  احلكومية  الأجهزة  ممثلي 
واملوؤ�ص�صات الوطنية  من خال   ثاثة  
حماور هي: »مناذج ودرا�صات حالة من 
جتارب عملية«، و »الو�صائل الإعامية 
ن�صر  ا�صتخداما يف  الأك��رث  والت�صالية 
»�صبل مواجهة  و  الإ���ص��اع��ات«،  وت��روي��ج 

الإ�صاعات« . 
الرابعة  اجلل�صة  يف  وامل�����ص��ارك��ون 
ه��م ك��ل م���ن: ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ال�صهري  
خالد  والدكتور  ال�صورى،  جمل�س  من 
مرغاين من وزارة ال�صحة، والأ�صتاذ 
�صعد املطريف من قناة العربية، واللواء 
وزارة  م����ن  ال���ع���م���ري  ����ص���ال���ح  ال����رك����ن 
العزيز اجل��ار  وال��دك��ت��ور عبد  ال��دف��اع، 
اهلل من وزارة التعليم العايل، والأ�صتاذ 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����ص��ل��ط��ان م��ن الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء و ال������دواء، والأ���ص��ت��اذ 
ال�صوق  هيئة  م��ن  ال�����ص��ي��ب��اين  ح��م��دان 
امل���ال���ي���ة، والأ�����ص����ت����اذة  رح�����اب اأب�����و زي��د 
اأحمد  والأ�صتاذان  اأرامكو،  �صركة  من  
وزارة  من  الفرحان   واأح��م��د  الفحيلة 

الربية و التعليم.



المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

في استطالع لـ »آفاق«: طالب وطالبات اإلعالم 
يمتدحون مؤتمر اإلشاعة ويشكرون الجامعة

محمد شامي

امتدح طاب وطالبات ق�صم الإعام 
والت�صال بجامعة امللك خالد، تنظيم 
لاإعام  ال���دويل  للموؤمتر  اجلامعة 
والإ���ص��اع��ة ال���ذي ي��ق��ام ب��ف��ن��دق ق�صر 
اأبها، وي�صتمر ملدة ثاثة اأيام، بح�صور 
املتخ�ص�صن  م��ن  ال��ع��دي��د  وم�صاركة 

على م�صتوى العامل.
ل��ه��ف��ت��ه��م  ال����ط����اب  ي���خ���ف  ومل 
ال��ك��ب��رية ل��ا���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى من 
املوؤمتر واكت�صاب العديد من الفوائد 
نف�صه  ال��وق��ت  يف  م�صريين  املنتظرة، 
اإلى اأن الفائدة لي�صت مقت�صرة عليهم 
على  واإمن�����ا  ق�����ص��م،  ط���اب  ب�صفتهم 
تكرار  متمنن  كله،  الب�صري  املجتمع 

اإقامة مثل هذه املوؤمترات.
 

فرصة ذهبية
اأح��م��د ع�صريي  ال��ط��ال��ب متعب  اأك���د 
املوؤمتر يعد فر�صة ذهبية جلميع  اأن 
ح���دث من  اأول  ب��اع��ت��ب��اره  ال���ط���اب، 
نوعه، وبداية لالنخراط يف الأعمال 
ق�صم  اأن  اإل�����ى  م�����ص��ريا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
على  رئي�صي  ب�صكل  يعتمد  الإع����ام 
املمار�صة ويوازن بينها وبن اجلوانب 

النظرية.
وع���م���ا ي��ن��ت��ظ��ره ط����اب ال��ق�����ص��م 
املوؤمتر، قال متعب ع�صريي  من هذا 
بداية  ي��ك��ون  اأن  امل��وؤمت��ر  م��ن  »ننتظر 
ب��اإذن اهلل ملواكبة الكثري من الأعمال 

داخ�����ل اجل���ام���ع���ة وخ���ارج���ه���ا، فنحن 
األ  وي���ج���ب  ط��اق��ت��ن��ا،  اأوج  يف  ���ص��ب��اب 
ت���ه���در ط��اق��ت��ن��ا يف الأم������ور ال��ن��ظ��ري��ة 
فقط، ولعل معظم الطاب يجمعهم 
والتطبيق  للعمل  امل��ت��ل��ه��ف  ال�����ص��ع��ور 

واملمار�صة«.
 

أثر عالمي
ي����رى ال���ط���ال���ب ����ص���امل ال�����ص��ه��ري اأن 
اإقامة مثل هذا املوؤمتر الدويل الذي 
ي���ت���ح���دث ع����ن الإع���������ام والإ�����ص����اع����ة 
حدث كبري جدا ومهم للغاية ويفيد 
اأث����ره  اإن  احل�������ص���ور ك����ث����ريا،  ق���ائ���ا 
ي���ت���ج���اوز امل��ن��ط��ق��ة وامل���م���ل���ك���ة ومي��ت��د 
للعامل ب�صكل عام، »وهو موؤمتر دويل 

مب�صمونه وامل�صاركن فيه«.
واأ������ص�����اف ال�������ص���ه���ري »اجل���م���ي���ع 
مادة  اإ�صافة  املوؤمتر  ه��ذا  من  ينتظر 
علمية قوية يف جمال الإع��ام، وهذا 
اإعامية  قامات  بح�صور  املتوقع  هو 
ال��ك��ث��ري،  ت�����ص��ي��ف  اأن  ك���ب���رية، مي��ك��ن 
واأمتنى اأن تقام مثل هذه املوؤمترات يف 
وفائدتها  لأهميتها  القادمة  الأع��وام 

الكبرية«.

محاربة اإلشاعة
الأحمري اإلى  ن��اي��ف  ال��ط��ال��ب  اأ����ص���ار 
اإح�����دى ال��ظ��واه��ر  اأن الإ����ص���اع���ة ت��ع��د 
ا�صتحداث  م��ع  ن�صاأت  ال��ت��ي  احلديثة 
م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ص����ل الج���ت���م���اع���ي���ة 
اجل����دي����دة، م���وؤك���دا اأن���ه���ا خ��ط��ر على 

من  فيها  مل��ا  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع 
ت��غ��ي��ري وت��دل��ي�����س ل��ل��واق��ع ورمب����ا قد 

تكون موؤثرة اأي�صا يف كل املجالت.
واأ���ص��اف الأح��م��ري »الإع���ام هو 
ل��اإ���ص��اع��ة مت��ام��ا، وحم��ارب��ة  نقي�س 
الإ����ص���اع���ة حت��ت��اج ل��ك��ث��ري م���ن ال��وق��ت 
يف  الآن  ي��ع��ي�����س  ف���ال���ع���امل  ل���ن���ب���ذه���ا، 
وث��ورة معلوماتية كبرية جدا،  طفرة 
والإ���ص��اع��ة ل��ه��ا ج��ان��ب �صلبي وم��وؤث��ر 
معلومة  اأو  خ��ر  اأي  يكاد  ول  للغاية 
ت�صلم من اعتقاد خاطئ باأنها اإ�صاعة! 
ل���ذل���ك وج���ب���ت حم���ارب���ت���ه���ا ل��ي��ت��ب��ن 
ال�صدق  ولي�صود  اخلطاأ  من  ال�صواب 

يف نقل املعلومة وتداولها«.
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  »�صيقدم  وت��اب��ع 
ل�����اإع�����ام والإ������ص�����اع�����ة ال���ك���ث���ري م��ن 
الإي�������ص���اح���ات ح�����ول ه�����ذه امل��ع�����ص��ل��ة 
لفتة،  ب�صورة  حديثا  انت�صرت  التي 
اأن يكون هناك تو�صيات  واملوؤمل منه 
اأن  ي��ح��اول  م��ن  جميع  ملحاربة  مهمة 
العمل  م�صداقية  لأن  الإ�صاعة،  يثري 
اإذا  كبري  �صتكون يف خطر  الإع��ام��ي 
الوا�صع  بانت�صارها  الإ�صاعة  ا�صتمرت 
للموؤمتر  و���ص��ي��ك��ون  اأي�����ص��ا،  وال��ك��ب��ري 
اأي�����ص��ا ع���دة اإي�����ص��اح��ات ح���ول ال��ط��رق 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ن��ب��ذ واج��ت��ث��اث الإ���ص��اع��ات 
ق��ب��ل اأن ت��ك��ون الإ���ص��اع��ة وم�����ص��ادره��ا 
م�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل 
اأن ت��ك��ون  الج��ت��م��اع��ي واأي�������ص���ا ق��ب��ل 

موؤثرة يف حياة كل �صخ�س منا«.

حضور في الوقت المناسب
ق����ال ال���ط���ال���ب ح����امت ال���ع���م���ري »اإن����ه 
الإع����ام يف  اأح���د دور  ع��ل��ى  ل يخفى 
وق��رارات��ه��م،  املجتمعات  على  التاأثري 
وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ي��ت��م ن�����ص��ره��ا بن 
اأفراد املجتمع دون التاأكد من �صحتها 
ويتم تداولها بن النا�س دون التثبت 
الإ�صاعة،  عليه  يطلق  ما  فهذا  منها، 
ول���ه���ا اأ������ص�����رار ك����ث����رية، وخ���ا����ص���ة يف 
الآون����ة الأخ����رية م��ع انت�صار الإع���ام 
اجلديد وال�صتخدام الكبري للتقنيات 
احل��دي��ث��ة، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح وب��ك��ل اأ���ص��ف 
متخ�ص�صون  النا�س  من  فئات  هناك 
اأ�صبحت  فالإ�صاعة  الفعل،  مبثل هذا 
وطبقات  ���ص��رائ��ح  جميع  ي��ه��دد  وب����اءاً 
ال�صيا�صية  امل��ج��الت  كافة  يف  املجتمع 

والجتماعية وغريها«.
واأ�����ص����اف »ج����اء ت��ن��ظ��ي��م ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك خ��ال��د ب��اأب��ه��ا ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دويل 
اأ�صبحنا  وق��ت  يف  والإ�صاعة  لاإعام 
ف���ي���ه ب���ح���اج���ة م���ا����ص���ة مل���ح���ارب���ة م��ث��ل 
عليها،  ال�صوء  وت�صليط  الآف���ة،  ه��ذه 
واأنواعها  واأهدافها  مفهومها  وط��رح 
التعامل  كيفية  واأي�����ص��ا  وم�����ص��ادره��ا، 
اأن تفتك  ق��ب��ل  ب��ع��د وق��وع��ه��ا،  م��ع��ه��ا 
ب��امل��ج��ت��م��ع مل���ا ل��ه��ا م���ن ت��ب��ع��ات قريبة 

وبعيدة املدى«.
اأن  اإل���ى  تطلعه  العمري  واأب���دى 
امل���وؤمت���ر يف  ن��ت��ائ��ج وت��و���ص��ي��ات  ت�صهم 
اأ�ص�س  وو�صع  الإ�صاعة  جذور  اجتثاث 
ع��ل��م��ي��ة مل��ح��ارب��ت��ه��ا، وق����ال » اأن����ا على 

نهاية  بعد  اأتطلع  ال�صخ�صي  ال�صعيد 
ه��ذا امل��وؤمت��ر اإل���ى اأن ي��ك��ون الإع���ام، 
وبالأخ�س الإعام اجلديد، خاليا من 
الإ�صاعات وحماربا لها ب�صتى الو�صائل 
والأهداف، واأن يكون لأ�صحاب الراأي 
ب�صمتهم  والإع���ام���ي���ن  وال�����ص��ل��ط��ة 
لهذه  للت�صدي  واجلريئة  الوا�صحة 
لنعي�س يف  م��ن ح��دي��د  بيد  ال��ظ��اه��رة 

جمتمع خال من الإ�صاعات« .
مت��ن��ى  م���������ص����اب����ه،  م�����وق�����ف  ويف 
يو�صح  اأن  ال��ف��ي��ف��ي  اأح���م���د  ال��ط��ال��ب 
املوؤمتر الغام�س يف مو�صوع الإ�صاعة 
واأ������ص�����راره�����ا، وق������ال » »اأن���ت���ظ���ر م��ن 
املوؤمتر تو�صيح خطورة الإ�صاعة على 
ج��م��ي��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ون�����ص��ر بع�س 
يف  الظاهرة  هذه  اأ�صرار  عن  الأمثلة 

جمتمعاتنا«.
 

تنمية مهارات 
فقد  القحطاين  عمر  ال��ط��ال��ب  واأم���ا 
نظر اإل��ى امل��وؤمت��ر من زاوي��ة خمتلفة 
وذهب اإلى اأنه ينمي مهارات الطاب 
من  ال��ك��ث��ري  و«ي��ف��ي��د  تخ�ص�صهم،  يف 
احل���ا����ص���ري���ن يف احل����ي����اة ال��ي��وم��ي��ة، 
ي��ت��ع��ام��ل مع  ب����ات  ال���ك���ل  اأن  ل���ص��ي��م��ا 
وال��غ��ال��ب��ي��ة  ع��ل��ي��ه،  منفتحا  الإع�����ام 
ال���ع���ظ���م���ى ل ت����ف����رق ب�����ن الإع��������ام 
اأن  ذات��ه  الوقت  موؤكدا يف  والإ�صاعة«، 
ه��ذا  ا�صت�صعرت  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
بتنظيم  م�����ص��ك��ورة  ف��ق��ام��ت  اخل���ط���ر 

املوؤمتر الدويل.

واأ������ص�����اف ال���ق���ح���ط���اين »ن��ت��م��ن��ى 
املوؤمترات، ملا  اإقامة مثل هذه  تكثيف 
فيها من فوائد كثرية منها: اللتقاء 
بخراء الإعام  امل�صاركن يف املوؤمتر 

وال�صتفادة من اأوراقهم العلمية«. 

رأي الطالبات
اأث��ن��ت ط��ال��ب��ات ال��ق�����ص��م ع��ل��ى امل��وؤمت��ر 
للفعالية،  املنطقة  اأمري  �صمو  ورعاية 
ت�صهم  اأن  اإل��ى  ع��ن تطلعهن  واأع��رب��ن 
التجارب والدرا�صات العلمية يف احلد 
من ظاهرة الإ�صاعة التي بداأت تفتك 
ب���الإع���ام ي��وم��ا ب��ع��د اآخ����ر، واع��ت��رن 
ر�صيدهن  اإل��ى  قوية  اإ�صافة  امل��وؤمت��ر 

املعريف يف جمال الإعام. 
الب�صامي  زه��رة  الطالبة  واأك��دت 
تناول  اأهميته من  ي�صتمد  املوؤمتر  اأن 
�صرر الإ�صاعة على املجتمع، وحاولت 
ت��ع��ري��ف الإ���ص��اع��ة ف��ق��ال��ت »الإ���ص��اع��ة 
الإعامية ما هي اإل خر اأو جمموعة 
اأخبار زائفة تنت�صر يف املجتمع ب�صكل 
�صريع وتتداول بن عامة النا�س ظنا 
منهم �صحتها، ودائما ما تكون �صائقة 
والباحثن،  املجتمع  لف�صول  ومثرية 

وتفتقر عادة اإلى امل�صدر املوثوق«.
واأردف��������ت »ان���ط���اق���ا م���ن ذل���ك، 
اأ���ص��ب��اب  اإل���ى تو�صيح  امل��وؤمت��ر  ي��ه��دف 
الإ����ص���اع���ة واأه���داف���ه���ا وك���ذل���ك �صبل 

الق�صاء عليها واحلد من انت�صارها«.
وغ�����ري ب��ع��ي��د ع����ن ذل������ك، ق��ال��ت 
الإ�صاعة  اإن  ع�صريي  عهود  الطالبة 
ا�صتغال حدث معن ون�صخ الأكاذيب 
والفراءات حوله باأخبار م�صكوك يف 
لإرب��اك  مغلوطة  ومعلومات  �صحتها 
اإل��ى  ال����راأي ال��ع��ام وامل��ت��ل��ق��ن، م�صرية 
اأنها – اأي الإ�صاعة- متثل خطرا على 

كيان الأمة.
واأ���ص��اف��ت » اإق��ام��ة ه���ذا امل��وؤمت��ر 
اأمر يف غاية الأهمية للفت الأنظار ملا 
�صريع،  وانت�صار  اأ�صرار  من  لاإ�صاعة 
واإن من اأف�صل واأجنح ال�صبل للق�صاء 
وفكر  الإع��ام  اأدوات  خماطبة  عليها 
وت�صليط  التوعية  وتكثيف  املجتمع 
ال�����ص��وء على اأ���ص��راره��ا وخم��اط��ره��ا، 

وهذا ما يوؤمل من املوؤمتر«.

اإلشاعة واإلعالم
كل  ولي�س  �صحيحا،  �صائع  كل  »لي�س 
�صحيح �صائعا«. من هنا بداأت الطالبة 
حنان ال�صرهيدي حديثها، موؤكدة اأن 
الإع��ام،  مع  وتعي�س  توجد  الإ�صاعة 
واأن  فهي تتغذى منه وتتناف�س معه، 
تقلل  ومهنيته  الإع����ام  و���ص��ائ��ل  ق��وة 
من  يزيد  بينما  الإ�صاعة،  انت�صار  من 
الإع��ام،  �صعف  وانت�صارها  ظهورها 

ح�صب قولها.
اأن  امل��وؤمت��ر  م��ن  »ننتظر  وق��ال��ت 
ي��ع��ال��ج م��و���ص��وع الإ����ص���اع���ة، ب��اأ���ص��ل��وب 
ع��ل��م��ي وا�����ص����ح، م����ن خ�����ال جت����ارب 

وخرات دولية«.
واأ���������ص��������ادت ال����ط����ال����ب����ة ج��م��ي��ل��ة 
�صبقت  التي  بال�صتعدادات  الأحمري 
امل���وؤمت���ر وا���ص��ت��م��رت اأك�����رث م���ن �صتة 
ت�صكل  اأن  اإل��ى  تطلعها  مبدية  اأ�صهر، 
خم�����رج�����ات امل�����وؤمت�����ر ع���م���ا ع��ل��م��ي��ا 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  ب��ه  تفتخر  ب���ارزا 

ومن�صوبوها ل�صنوات عدة.
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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
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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
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اسم القاعة: كريستال
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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.
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                            رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
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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
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رئيس الجلسة: د. علي دبكل العنزي
أستاذ اإلعالم، جامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: أ. يحيى القبعة
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•  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
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أسبوعية جامعة الملك خالد

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

مدير التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد ) رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
يحي القبعة

أحمد علي العياف
سلمان علي العلي
خالد محمد العمري

سلطان عوض العسيري
عبد العزيز رديف

عبد اهلل علي زارب
منصور محمد كويع

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل، عبد الوهاب األلمعي

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(
هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

أمير عسير وصناعة اإلعالم
عبده االسمري

كاتب ومدير صحيفة الشرق بمنطقة عسير 
ع�صري بقامتها التاريخية وهامتها ال�صياحية ومقوماتها الطبيعية ي�صكل فيها العلم 
الإع��ام يف ع�صري  واإذا ما حتدثنا عن  ره��ان جن��اح،  العملي  والتطبيق  اأ�صلوب حياة 
فنحن نتحدث عن عمق اأمنيات وعبق طموحات و�صبق حتديات، لذا كان �صمو اأمري 
ع�صري الأمري في�صل بن خالد واقفا  خلف هذه الركيبة املثلى من العمل والإنتاج 
اأر���س ع�صري وتتمدد على ه�صابها و�صهولها فكان  ير�صم توليفة خا�صة تتحد على 
على  تعتمد  املنطقة  يف  مم��ي��زة  عمل  خ��ارط��ة  و���ص��ع  حيث  ل��اإع��ام  حقيقيا  �صانعا 
العلم  درج��ات  اأعلى  وف��ق  املو�صوعي  الإع��ام��ي  التعامل  يف  والحرافية  ال�صفافية 

واأ�صمى �صات التوا�صل بن امل�صوؤولن وو�صائل الإعام.
الأمري في�صل باأريحيته املعروفة و�صراحته املاألوفة اأوجد ج�صورا مميزة �صنعت 
بر�صالة هادفة، ويرز  القيام  التعاون ويعن على  يقوم على  لاإعام م�صارا فريدا 
ال�صلبيات يف م�صار  اأمنوذجا لاقتداء ويو�صح  اإطار حمدد كي تكون  الإيجابيات يف 

وا�صح معتمد على احلقيقة كي يكون در�صا ملنع الأخطاء.
الوطن  خارطة  على  اإع��ام��ي  بوهج  نا�صرة  حا�صرة  باتت  ع�صري  مثل  منطقة 
من  بتوجيه  حمفظاتها  واأ�صبحت  املجالت،  كل  يف  اأبنائها  وتكاتف  اأمريها  بجهود 
قيادة  ظل  يف  منه  تنهل  الذي  بال�صخاء  م�صتب�صرة  والعطاء  بالنماء  مب�صرة  اأمريها 

اخلري. 
بالدرا�صة،  امل��ق��رون��ة  للنتائج  مطمئن  الوطني  بالهم  م�صكون  في�صل  الأم���ري 
الإعامين  ب��الأه��داف.. قريب من  املقومات وقرنها  تفا�صيل  متمكن من توظيف 
الإعام  الإعامي، لذا كانت �صناعة  املنطقة  حري�س على قراءة حا�صر وم�صتقبل 

تدار منذ �صنن يف ع�صري، و�صمو الأمري ي�صع تفا�صيلها  وي�صتلهم تف�صياتها.
ل���اإع���ام، ف��ه��ي ولدة  يف ع�صري ج��ي��ل م��ن الإع��ام��ي��ن وق�����ص��ة جن���اح حقيقي 
لاإعام  م�صنع  خالد  امللك  وجامعة  الإعامية،  النجاحات  مع  متعاهدة  باملواهب 
املميزين  و�صتدفع  الأول  الإع��ام��ي  ال��ع��امل  نحو  مم��ي��زة  خ��ط��وات  تخطو  ال��ن��اج��ح 
من  تخرجهم  بعد  الإعامي  الإب��داع  على خارطة  لر�صم مامح جديدة  واملميزات 

ق�صم الإعام والت�صال.
ولو بحثنا يف تفا�صيل جناح الإعام يف ع�صري وتقدمه وم�صارات اإبداعاته لوجدنا 
البيئات الازمة لنجاح الإعامين وحر�صه  حر�س الأمري في�صل على توفري كل 
على دعمهم واللتقاء بهم وتوجيههم يف كل املحافل باأهمية الإعام وحتمية العمل 
املو�صوعي يف هذا املجال وتو�صياته الدائمة لكل القطاعات يف املنطقة بالتعاون مع 
الإعام ويقينه وتيقنه باأن الإعام �صريك يف النجاح وتوفري ج�صور اإعامية مميزة 
ما بن مكتبه وال�صوؤون الإعامية يف الإمارة مع كافة و�صائل الإعام وحر�صه غري 
�صموه،  فكان  ع�صري،  يف  العاملية  م�صتويات  اأعلى  وف��ق  الإع��ام  �صناعة  على  املحدود 
الناجحة  البطولة اجلميلة والنتاج الأجمل والأه��داف  ي��زال، واقفا خلف هذه   ول 
لاإعام وم�صفقا له وداعما له و�صاهد عيان على املرحلة و�صانع اإجناز و�صر جناح 

الإعام يف ع�صري.

المهنية واإلشاعة 
يحيى جابر

محرر صحيفة الحياة في عسير 
ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق رج����ال الإع�����ام ح��م��ل ث��ق��ي��ل يف حم��ارب��ة  
الإ���ص��اع��ة ون�����ص��ر ال��ت��وع��ي��ة ب��اأخ��ط��اره��ا وك��ي��ف��ي��ة متحي�س 
مهم  الإع���ام  رج��ال  ودور  �صحتها،  من  والتاأكد  املعلومة 
ودوره���م يف هذه  املجتمع  النخب  يف  فئة  م��ن  فهم  ج���دا، 
اجل��زئ��ي��ة ج����زء م���ن امل��ه��ن��ة ال���ت���ي ت��ق��ف ع��ل��ى امل�����ص��داق��ي��ة 

والواقعية واحلرفية يف نقل املعلومة.
تنت�صر  والإ���ص��اع��ات   وال��ف��ن،  العجائب  زمننا.. زم��ن 
ف��ي��ه، وم��ن��ه��ا م���ا ه���و ع���ف���وي، وم���ا ه���و م��وج��ه م���ن ج��ه��ات 
به بادنا من  تنعم  ملا  اأمل��ا  تعت�صر  تخريبية ودول معادية 

ا�صتقرار وخريات واإميان وحياة �صعيدة.
عظم  يدركون  ل  �صذج  الإ�صاعات  تلك  و�صول  ي�صهل 
تاأثريها فتنتقل ب�صرعة ال�صاروخ لتحدث بلبلة لي�س لها 

من داع.
اأن نعلم اأن دور اجلامعة رائد وجميل باإقامة  ويجب 
جناحات  �صل�صلة  يف  يقع  وه��و  اجلميل،  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  مثل 
مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن الداود منذ 

ت�صلمه قيادة اجلامعة.
اأخريا، اللهم اكفنا �صر الفن ما ظهر منها وبطن.
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شائعات وراء أغرب عالج
في إندونيسيا

بالتمدد  باإندوني�صيا  »راوا بوايا« يف منطقة جاوة  يقوم �صكان مدينة 
على خطوط ال�صكك احلديدية، اعتقادا منهم اأن الطاقة الكهربائية 
املنبعثة من م�صار القطار ت�صفي وتعالج العديد من الأمرا�س. وكانت 
م�صلول  �صينيا  رجا  اأن  تفيد  املنطقة  تلك  �صكان  بن  �صرت  �صائعة 
جزئيا، اأراد الإنتحار فتمدد على خط ال�صكة احلديدية اأما منه يف 
اأن��ه ي�صتطيع  اأن يدو�صه قطار م��ار، ولكنه بدل من ذلك وجد نف�صه 

الوقوف على قدميه، فجرى �صريعا هربا من القطار القادم!

شائعات طريفة
من اليمن السعيد

اليمني  ال�صعب  اأن  العامل  يف  اليمن عن غريها  يف  ال�صائعة  ما مييز 
عهد  ففي  لاإ�صاعات.  ت�صديقه  ي�صهل  بطبيعته،  تلقائي  احلبيب، 
الإمام يحيى، �صرت �صائعة اأن من جلب راأ�س »قرد« �صيتم اإعفاءه من 
دفع الزكاة، وكانت القرود حينها تنزل من اجلبال وتاأكل املحا�صيل ما 
ي�صبب خ�صائر فادحة خلزينة الدولة، فكان من الدهاء اإخراع هذه 
ل�صيد  اجلبال  اإل��ى  �صارعوا  حتى  النا�س  �صمعها  اأن  ما  التي  ال�صائعة 
الزكاة فلم يركوا  بالإعفاء من  روؤو�صها لكي يحظوا  القرود وحمل 

قردا واحدا اإل وجلبوا راأ�صه!
�صيبني  ب��اأن��ه  �صائعة  �صرت  ال�صال  اهلل  عبد  الرئي�س  عهد  ويف 
ميناء يف منطقة ذمار، مع اأنها با بحر، ثم تبن اأنها »نكتة« حملية!
ب��اأن  امل��ج��اورة جلامعة �صنعاء،  ال�����ص��وارع  اأح��د  �صائعة يف  و���ص��رت 
مياه ال�صرب يف خزانات تلك املنطقة م�صموم، فخرج اأحدهم يهتف يف 
ال�صوارع »اأيها النا�س لت�صربوا من املاء الذي يف منازلكم فهو م�صموم« 
فاقربت اإحدى الزوجات و�صاألت زوجها الذي كان واقفا عند النافذة 

»خري؟ اأي�س فيه؟« فقال لها »ما في�س حاجة، اأ�صربي وارقدي«!

على 
هامش 
الجلسات؟
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