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13450 خريجا وخريجة
في الدفعة 21 لجامعة الملك خالد

عبدالعزيز رديف

رع����ى �أم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
طالل  بن  تركي  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو 
حفل  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز،  ب���ن 
جامعة  طالب  من   21 �لدفعة  تخريج 
�مللك خالد، مبدينة �لأمر �صلطان بن 

عبد�لعزيز �لريا�صية باملحالة.
وك�����ان يف ����ص��ت��ق��ب��ال ���ص��م��وه ل��دى 
و���ص��ول��ه �إل����ى م��ق��ر �لح��ت��ف��ال، معايل 
فالح  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير 
ب����ن رج������اء �هلل �ل�����ص��ل��م��ي، وع������دد م��ن 
ومن�صوبي  ع�صر  مبنطقة  �مل�صوؤولني 

�جلامعة.
وف����ور و���ص��ول ���ص��م��وه ت��ل��ي��ت �آي���ات 
�أعقبتها  �حل��ك��ي��م،  �ل��ذك��ر  م��ن  ع��ط��رة 

م�صرة �خلريجني.
ويف ك��ل��م��ت��ه رح����ب م���ع���ايل م��دي��ر 
�جل��ام��ع��ة خ���الل �حل��ف��ل ب�����ص��م��و �أم���ر 

وك��اف��ة �حل�����ص��ور من  ع�����ص��ر،  منطقة 
�أ���ص��ح��اب �ل��ف�����ص��ي��ل��ة و�ل�����ص��ع��ادة و�آب����اء 
و�أمهات �خلريجني، معرب� عن �صعادته 
بهذه �لليلة �ل�صعيدة و�لبهية بتخريج 
ك���وك���ب���ة م�����ن �خل����ري����ج����ني ل���ل���وط���ن؛ 
ونه�صته  وطنهم  خ��دم��ة  يف  لي�صهمو� 
وع���ل���وه، م�����ص��ي��د� ب��دع��م ���ص��م��و �لأم����ر 
لكل  ومتابعته  ومن�صوبيها  للجامعة 
ما ي�صهم يف تطورها وتقدمها وكل ما 
�لوطني،  و�جبها  �أد�ء  يف  �أي�صا  ي�صهم 
�إل��ى نهج �صمو  �أن ذلك يعود  �إل��ى  لفتا 
�لأمر �ملتمثل يف »�لعمل بروح �لفريق 
بكافة  و�ل��ذي يحث �جلامعة  �ل��و�ح��د« 
جم��الت��ه��ا ع��ل��ى ب����ذل ك���اف���ة ج��ه��وده��ا 
�أن  �آم��ال  �ل��ك��رمي،  �صموه  نهج  لتحقيق 
يف  �لنهج  ذلك  تطبيق  �جلامعة  حتقق 
خمتلف �لعلوم و�لفنون مبا متلكه من 

خرب�ت وطاقات علمية.
بهم�صة  كلمته  �ل�صلمي  و�ختتم 

ود�ع�����ي�����ة ور�����ص����ال����ة حم���ب���ة لأب���ن���ائ���ه 
�خلريجني، �أكد فيها على �أن �لوطن 
قد منحهم كل �لدعم، ومن �لو�جب 
�أج��ل  ل��ه، و�لعمل م��ن  �ل��وف��اء  عليهم 
ُرق���ي���ه، وق����ال »�أن���ت���م ع��ل��ى م��وع��د مع 
م���ه���م���ات �ل�������ص���رف و�ل�����وف�����اء و�أن���ت���م 
قادرون بحول �هلل على حمل �لأمانة 

و�لوفاء بها«.
ب���������دوره �أل�����ق�����ى ع���م���ي���د �ل���ق���ب���ول 
و�ل��ت�����ص��ج��ي��ل �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�مل��ح�����ص��ن 
�ل����ق����رين ك���ل���م���ة �أع����ل����ن م����ن خ��الل��ه��ا 
�ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ع��ام��ة خل��ري��ج��ي �ل��دف��ع��ة 
21 م��ن ط��الب �جل��ام��ع��ة، و�ل��ذي��ن بلغ 
من  وخريجة  خريجا   13450 ع��دده��م 
خالل  من  �لعلمية،  �لدرجات  خمتلف 
�أك��ر من 80 برناجما  29 كلية حت��وي 
عاملية  معاير  وف��ق  �صممت  �أك��ادمي��ي��ا 
لتو�كب �لتطور �لذي ت�صهده �ململكة يف 

�صتى �ملجالت.

�جل���ام���ع���ة  �أن  �ل����ق����رين  و�أب���������ان 
ف��ك��م��ا  ر���ص��ال��ت��ه��ا  �أد�ء  يف  م�����ص��ت��م��رة 
ت����ودع �ل��ي��وم ك��وك��ب��ة م��ن �خل��ري��ج��ني 
ل�صتقبال  �ل��ع��دة  ت��ع��د  و�خل��ري��ج��ات 
�أجيال قادمة من خريجي وخريجات 
بالعلم  لت�صلحهم  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
وبتوجيهات  �أنه  �إلى  و�أ�صار  و�ملعرفة، 
م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ب���د�أت عمادة 
�ل��ق��ب��ول و�ل��ت�����ص��ج��ي��ل ب��ال��ت��و����ص��ل مع 
�ملختلفة  و�مل����د�ر�����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إد�رة 
و�إع�����ط�����اء �مل����ح����ا�����ص����ر�ت �ل���ت���وع���وي���ة 
و�لإر����ص���ادي���ة مل��رح��ل��ة �ل��ق��ب��ول �ل��ق��ادم 
مل�����ص��ان��دة �أب���ن���ائ���ن���ا وب��ن��ات��ن��ا �ل��ط��الب 
�ملنا�صب  �لقر�ر  �تخاذ  يف  و�لطالبات 

عند تقدمي طلب �لقبول.
وبالتن�صيق  �لعمادة  �أن  �إلى  ولفت 
قرب  ع��ن  تعمل  �ملختلفة  �لكليات  م��ع 
مع �لطالب ملر�قبة م�صرته �لتعليمية 
ت��و�ج��ه  �إخ���ف���اق���ات ق���د  �أي  وم���ع���اجل���ة 

�لطالب لتاأخذ بيده وتوفر �لدعم له 
�إل��ي��ه خ��ري��ج��و ه��ذ�  مل��ا و���ص��ل  لتو�صله 
من  حققوه  مب��ا  �إي��اه��م  مهنئا  �ل��ي��وم، 
�إجن���از يف ه��ذ� �ل��ي��وم د�ع��ي��ا لهم ب��دو�م 

�لتوفيق يف مرحلتهم �لقادمة.
كما قدم �خلريجون خالل �حلفل 

�أوبريتا بعنو�ن »طموح«.
ع���ق���ب ذل�����ك ك�����رم ���ص��م��و �لأم�����ر 
�حل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى م���ر�ت���ب �ل�����ص��رف يف 
ويف  و�ملاج�صتر،  �ل��دك��ت��ور�ه  مرحلتي 
ن��ه��اي��ة �ل��ت��ك��رمي ق���دم م��دي��ر �جلامعة 
ل��ر�ع��ي  �ملنا�صبة  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري��ا  درع���ا 

�حلفل.
�لدفعة  تخريج  حفل  �صهد  �أي�صا 
21 تخريج ع��دد م��ن ط��الب �مل��ن��ح من 
ف��ق��ر�ت  خ��ت��ام  ويف  خمتلفة،  جن�صيات 
�حلفل �أعلن �صمو �أمر منطقة ع�صر 
ت��خ��رج �ل��دف��ع��ة 21 وال��ت��ق��اط ال�����ص��ور 

�لتذكارية لهم مع �صموه.

حفل تخريج الدفعة 21 من طالب الجامعة
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فرحة التخرج

ساهم في تصوير حفل التخرج:
رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
محمد آل مبارك
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أولياء األمور:
َّتحقق األمل



حفل تخريج الدفعة 21 من طالب الجامعة

رئيس رقباء
بالحد الجنوبي

يفاجئ ابنته في 
حفل تخرجها

ريم العسيري

باحلد  �لرقباء  رئي�س  فاجاأ 
�جل����ن����وب����ي ن���ا����ص���ر م��ه��و���س 
من  �خلريجة  �بنته  �ملالكي 
بكلية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ق�صم 
باجلامعة  �لإن�صانية  �لعلوم 
حيث  �مل��ال��ك��ي،  ن��ا���ص��ر  �أروى 
����ص���ارك يف �حل���ف���ل �خل��ا���س 
ب��ت��خ��رج��ه��ا ب��ك��ل��م��ة ���ص��وت��ي��ة 
حفل  فقر�ت  �صمن  عر�صت 
�ل��ت��خ��رج ه��ن��اأ خ��الل��ه��ا �بنته 
فرحته  ع��ن  وع��رب  بالتخرج 
يف  �لأب  وق������ال  ل���ت���م���ي���زه���ا؛ 

كلمته:

»بعد �صكر �هلل تعالى على توفيقه وبكل فخر و�عتز�ز �أبارك تخرج 
�ل�صرف  لئحة  على  و�بنتي  قلبي  �لفرحة  مت��الأ  وك��م  �أروى،  �بنتي 
ومن �لأو�ئ��ل، بارك �هلل يف جهودك يا �بنتي، فما �أجمله من �صعور 
يف  �هلل  وفقك  وتعب،  عناء  بعد  جهدك  ثمرة  حت�صدين  �أر�ك  و�أن��ا 

حياتك، و�صدد على �خلر خطاك«. 
و�لدك �ملتحدث من �حلد �جلنوبي
نا�صر �ملالكي

و�أكدت �أروى يف حديثها ل�� »�آفاق« �أنها مل تتمالك نف�صها وهي 
ت�صمع �صوت و�لدها وهو يلقي كلمته �لتي هناأها فيها بالتخرج وهو 
�إل��ى و�ل��دت��ي و�أخ��ت��ي فغلبني  على �حل��د �جلنوبي؛ وق��ال��ت »ن��ظ��رت 
�صعور فرح بتخرجي، وح��زن من كلمات  �أر�هما ما بني  و�أن��ا  �لبكاء 
ن�صمعه وه��و يف ميد�ن  و�ل��دي، وفخر مبا ن�صعر به جميعا ونحن  

�ل�صرف ي�صاركنا فرحة �لتخرج«.
وك�صفت �أن عر�س كلمة و�لدها كانت مفاجاأة لها ومل تعلم عنها من 
قبل، حيث مت �لتن�صيق مع و�لدتها و�أختها دون علمها لعر�س م�صاركته 
�مل��ر�ب��ط��ني  �أن يحفظ و�ل����دي، وج��م��ي��ع  »�أدع����و �هلل  يف �حل��ف��ل. وق��ال��ت 
وكيد  �حلاقدين  حقد  م��ن  وطننا  �هلل  يحفظ  و�أن  �ل�صرف،  م��ي��د�ن  يف 

�لكائدين، وهذ� �أعظم �صرف �أن يكون و�لدي من حماة هذ� �لوطن«.
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خطوات نحو المستقبل
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الجامعة تدفع بـ 3862 خريجة
إلى سوق العمل

ريم العسيري
وسارة القحطاني

ب��ل��غ ع����دد خ��ري��ج��ات �ل��دف��ع��ة 21 من 
خالد  �مللك  بجامعة  �لكليات  خمتلف 
خريجات  منهن   3468 خريجة،   3862
�ل���ب���ك���ال���وري���و����س، و 346  م���ن م��رح��ل��ة 
 48 و  �ملاج�صتر،  خريجة  من مرحلة 

خريجة من  مرحلة �لدكتور�ه.
وب�����ل�����غ ع��������دد خ�����ري�����ج�����ات ك��ل��ي��ة 
�ل�������ص���ري���ع���ة و�أ��������ص�������ول �ل�����دي�����ن م��ن 
وم��ن   546 �ل���ب���ك���ال���وري���و����س  م��رح��ل��ة 
مرحلة  وم��ن   346 �ملاج�صتر  مرحلة 
بلغ  فيما  �لدكتور�ه خم�س خريجات، 
عدد خريجات كلية �للغات و�لرتجمة 
ومن   317 �لبكالوريو�س  مرحلة  من 

�ملاج�صتر 39.

ك���م���ا ب���ل���غ ع�����دد خ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة 
ومن   198 �لبكالوريو�س  من  �لأع��م��ال 
خريجات  عدد  بلغ  كما   ،13 �ملاج�صيرت 

كلية �لقت�صاد من �لبكالوريو�س 95. 
ك���م���ا ب���ل���غ ع�����دد خ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة 
�لرتبية من مرحلة �لبكالوريو�س 645 
وم���ن �مل��اج�����ص��ت��ر 82 وم���ن �ل��دك��ت��ور�ه 
40 خ���ري���ج���ة، وب���ل���غ ع�����دد خ��ري��ج��ات  
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س 427  �ل��ع��ل��وم م��ن  كلية 
وم����ن �مل��اج�����ص��ت��ر 64، ك��م��ا ب��ل��غ ع��دد 
من  �لإن�صانية  �لعلوم  كلية  خريجات 
�ملاج�صتر67  ومن   940 �لبكالوريو�س 
وم����ن �ل���دك���ت���ور�ه 3 خ���ري���ج���ات، وب��ل��غ 
ع������دد  خ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع م��ن 

�لبكالوريو�س 300 خريجة.
�لبنات  كليات  م��ن   ع��دد  ونظمت 
تخرج  مبنا�صبة  �ح��ت��ف��الت  باجلامعة 

من  ع��دد  بح�صور   21 �لدفعة  طالبات 
من�صوبات �جلامعة و�لكليات.

كلية  كل  يف  �حلفل  برنامج  وتخلل 
ع��ر���س ك��ل��م��ة مل��دي��ر �جل��ام��ع��ة وم�����ص��رة 
للطالبات وكلمة �خلريجات وغرها من 
�لكليات  بقية  �صت�صتكمل  فيما  �لفقر�ت، 

�إقامة حفل �لتخرج  يف �لأيام �ملقبلة.
وق��ال��ت وك��ي��ل��ة �جل��ام��ع��ة ل�����ص��وؤون 
�ل��ط��ال��ب��ات �لأ���ص��ت��اذة �ل��دك��ت��ورة خلود 
�مللك خالد  �أب��و ملحة »حتتفل جامعة 
و�لع�صرون  �حل��ادي��ة  �لدفعة  بتخريج 
�لطالبات  وبناتنا  �لطالب  �أبنائنا  من 
�ل�صمو  ك��رمي��ة م���ن ���ص��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
�مل��ل��ك��ي �لأم������ر ت���رك���ي ب���ن ط����الل بن 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل�����ذي ع���ودن���ا �مل�����ص��ارك��ة 
و�حل�������ص���ور ل��ك��ل م���ا م���ن ����ص���اأن���ه دع��م 

�جلامعة وت�صجيعها«.

�خل��ري��ج��ني  م�����ص��ه��د  �أن  و�أك������دت 
و�خلريجات يتجدد يف رحاب �جلامعة 
مملكتنا،  مناطق  ج��ل  يف  يتجدد  كما 
دللة  �لر�ئع   �مل�صهد  �أن هذ�  معتربة 
على  �ل�صعودي  �لإن�����ص��ان  مكانة   على 
مر �لتاريخ، كما �أكدت �أن يوم �لتخرج 
يعد يف حياة �خلريجني �لعتبة �لأولى 

يف م�صو�ر حياتهم �لعلمية.
�إل��ى  �أن �جلامعة تنظر  و�أ���ص��ارت 
�إل����ى �مل�����ص��ت��ق��ب��ل ب��ا���ص��ت��ب�����ص��ار، م�����ص��رة 
�إل����ى �أن���ه���ا ت���زف ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب��ن��اء ون��ه�����ص��ة وط��ن��ن��ا 
ب�����ص��الح  ت�����ص��ل��ح��و�  �أن  ب��ع��د  �حل��ب��ي��ب 
�لإميان باهلل وبالإ�صالم دينا ومبحمد 
ن��ب��ي��ا ور����ص���ول، ومب���ا �ك��ت�����ص��ب��وه طيلة 
بخدمة  للت�صرف  �لدر��صية  رحلتهم 

�لدين و�لوطن.

للوطن  »فهنيئا  قائلة  و�أردف����ت 
بهم وهنيئا لهم بهذ� �لوطن �ملعطاء 
وبقيادته �لر�صيدة �لتي بذلت ولز�لت 
تبذل كل غال ونفي�س لتهيئتهم لهذه 
�ملر�حل �ملتقدمة من حياتهم �لعلمية 

و�لعملية«.
و�خلريجات  �خلريجني  و�أو�صت 
علينا  نعمه  و�صكر  �أول،  �هلل  بتقوى 
يف  و�ل�صتمر�ر  ير�صيه،  مب��ا  و�لعمل 
طريق �لعلم و�كت�صاب �لدرجات �لعليا 
يف �صتى �مل��ع��ارف و�ل��ع��ل��وم، و�حل��ر���س 
�ل�����ص��دي��د ع��ل��ى �ل���ق���ي���ام ب��و�ج��ب��ات��ه��م 
�لر�صيدة،  وقيادته  �لوطن  هذ�  حيال 
ببذل كل  له  رد �جلميل  و�لعمل على 
غ���ال ون��ف��ي�����س خل��دم��ت��ه، و�مل��ح��اف��ظ��ة 
على حلمته وعلى مكت�صباته، و�ل�صمع 

و�لطاعة لولة �لأمر.

سارة سلطان األحمري.. تجاهلت كالم المحبطين
فعانقت حلمها وصارت طبيبة

ريم العسيري

كان �إميان �صارة �صلطان �لأحمري بقدرتها 
ي��وم  ذ�ت  ت�صبح  ب���اأن  حلمها  حتقيق  ع��ل��ى 
�ل��ط��ب  در������ص����ة  ب����ني  ت���وف���ق  و�أن  ط��ب��ي��ب��ة، 
�أبناء،  لثالثة  �أم  كونها  �لأم��وم��ي  وو�جبها 
�أكرب من كالم �ملحبطني �لذين قالو� باأنه 
بينهما،  �ل��ت��وف��ي��ق  يف  ت��ن��ج��ح  �أن  ي�صتحيل 
حلم  ومعانقة  �ل��ن��ج��اح  على  �أ���ص��رت  لكنها 
�لطب حتى تخرجت هذ� �لعام. و�أ�صبحت 
زميالتها  مع  �لق�صم  ت��ردد  ووقفت  طبيبة 
�لطب  كلية  م��ن   16 �لدفعة  خريجات  م��ن 

»�آف��اق« حاورتها حيث حتدثت  و�جل��ر�ح��ة. 
ع���ن جت���رب���ة �ل���در�����ص���ة و�ل���ت���ح���دي���ات �ل��ت��ي 
م�صرتها  لإك��م��ال  �صعيها  وع���ن  و�ج��ه��ت��ه��ا 

�لتعليمية.

ما �شعورك واأنت تقفني اليوم
على عتبة التخرج كطبيبة؟

م�صاعري ل تو�صف، �أ�صعر بالفخر.

كيف بداأت ق�شة درا�شتك للطب؟
بعد �نقطاع عن �لدر��صة د�م 13عاما، حيث 
ك��ان��ت ف��ك��رة �إك��م��ال �ل��در����ص��ة ت����ر�ودين كل 

عام، ولكن نظر� لزو�جي �ملبكر وم�صوؤولية 
�حللم  ه��ذ�  �أوؤج����ل  جعلتني  �لأب��ن��اء  تربية 
و�لتحقت  �ملنا�صبة،  �لفر�صة  وج��دت  حتى 
بالثانوية و�جتزتها بتفوق و�متياز وقدمت 
�لطب  يف  وقبلت  خالد،  �مللك  جامعة  على 
كرغبة �أولى عام 1434، وبد�أ �حللم يتحقق، 
�أنا �ليوم تكتمل فرحتي بتخرجي من  وها 

كلية �لطب.

ما التحديات التي واجهتك
حتى نلت مرادك وتخرجت

من كلية الطب؟

�صعوبة  بني  عديدة  حتديات  و�جهت  لقد 
�لدر��صة وم�صوؤولية �لزوج و�لأبناء.

ملاذا اأخرتت تخ�ش�ص الطب 
بالتحديد؟

�ل��ط��ب ك���ان ح��ل��م��ا؛ ب��ل �صغفا وم��ن��ذ ف��رتة 
�أن  �ن��ق��ط��اع��ي ع��ن �ل��در����ص��ة، وك���ان حلمي 

�أ�صبح طبيبة ي�صار لها بالبنان.

ما ال�شعوبات التي واجهتك
اأثناء م�شوارك الدرا�شي

وكيف تغلبت عليها؟

�ل���ط���ب م��ن  ت��خ�����ص�����س  �أن  ي���ع���رف  �ل���ك���ل 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات �ل��ت��ي حت��ت��اج �ل��ت��ف��رغ �ل��ت��ام 
و�جلهد �مل�صاعف، �إل �أن �أكرب د�عم كان يل 
وت�صجيعهن   16 �لدفعة  م��ن  زميالتي  ه��و 
�ل���د�ئ���م، وك���ان ل��ذل��ك �لأث����ر �ل��ك��ب��ر يف ما 

و�صلت �إليه �لآن.

كيف وفقت بني واجبك الأمومي
وبني درا�شتك للطب؟

كانو�  فقد  و�أبنائي،  زوج��ي  دور  يظهر  هنا 
�ل�صند طو�ل هذه �لرحلة لتخفيف �لعبء 
ز�دت  وق��د  �حل��ي��اة،  �أع��ب��اء  وم�صاركتي  عني 

زوج��ي  عمل  غياب  ف��رتة  �أث��ن��اء  �ل�صعوبات 
يف �حلد �جلنوبي لأكر من ثالثة �صنو�ت، 
حيث ز�دت م�صوؤولياتي �أكر، ولكن بف�صل 
�هلل ��صتطعت �أن �أجتاوز هذه �ملرحلة  حتى 

حتقق �حللم.

ممن تلقيت الدعم
لإكمال درا�شتك؟

وتعالى  �صبحانه  �هلل  بعد  يل  �ل��د�ع��م  ك��ان 
دعو�ت �أمي ودعم زوجي و�أبنائي.

يف تغريده لبنتك مت تداولها على 
نطاق وا�شع، عربت فيها عن فخرها 
بتخرجك، وذكرت فيها اأنك تلقيت 

ر�س�ئل اإحب�ط ب�أنه ي�ستحيل التوفيق 
بني درا�شتك والأمومة، كيف تعاملت 

مع هذه الر�س�ئل ال�سلبية؟
ك��ان��ت ه���ذه �ل��ر���ص��ائ��ل ه��ي �أك���رب د�ف���ع على 
�ل��ذ�ت و�أن  حت��دي تلك �ل�صعوبات و�إث��ب��ات 

�أحقق �لهدف �لذي و�صعته �أمامي.

ماذا تقولني لأولئك املحبطني؟
�م���ر�أة   مني  �صنعتم  لقد  لكم  �صكر�  �أق���ول 

قوية ل تعرف حدود� للم�صتحيل.

م� الذي ت�سعني لتحقيقه
بعد التخرج؟

�أو��صل م�صرتي �لتعليمية لتحقيق �جلزء 
�ملتبقي من �حللم، و�أن �أ�صاهم يف بناء وطني 

�لذي قدم لنا �لكثر.

ن�شيحة توجهينها لكل �شيدة
ترغب يف اإكمال تعليمها؟

فلي�س  �أمامها  �ل��ه��دف  ت�صع  �أن  ن�صيحتي 
هناك م�صتحيل مع �لإ�صر�ر و�لعزمية ول 

ت�صت�صلم لل�صعوبات �لتي تو�جهها.
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حفل تخريج الدفعة 21 من طالب الجامعة

ريم العسيري

ق��ط��ع��ت �ل��ع��دي��د م���ن �أم���ه���ات خريجي 
م�������ص���اف���ات  ب����اجل����ام����ع����ة   21 �ل����دف����ع����ة 
�أبنائهن  ت��خ��رج  حفل  حل�صور  طويلة 
وم�����ص��ارك��ت��ه��م ف���رح���ة �ل���ت���خ���رج، حيث 
ع�صر�ت  تبعد  مناطق  ع��دة  م��ن  قدمن 
كالعار�صية  �أب���ه���ا،  ع��ن  �ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت 
وتندحة،  ه�صبل،  بن  وو�دي  �جلنوبية 

وبللحمر، وتهامة ع�صر.
وك�صفت �ل�صيدة �صريفة �أم �خلريج 
من ق�صم طب �لطو�رئ عي�صى �لقرين 
�أن���ه���ا ق��دم��ت م���ن م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ار���ص��ي��ة 
�أب��ه��ا نحو  �جل��ن��وب��ي��ة و�ل��ت��ي تبعد ع��ن 
ث��الث��ة ���ص��اع��ات حل�����ص��ور ح��ف��ل ت��خ��رج 
وفرحتها  �صعادتها  ع��ن  م��ع��ربة  �ب��ن��ه��ا، 

بهذ� �ليوم ومتمنية له دو�م �لتوفيق.
م��ن جانبها ذك��رت و�ل���دة �خلريج 
�أنها  �ل�صعالن  علي  �لهند�صة  ق�صم  من 
ق��دم��ت م���ن ب��ل��ل��ح��م��ر؛ ل��ت�����ص��ارك �بنها 
ل  �صعادتها  �أن  موؤكدة  تخرجه،  فرحة 
تو�صف بهذ� �ليوم، خ�صو�صا و�أن �بنها 
لف�صل  ي��ت��وق��ف  ت��ع��ر���س حل���ادث جعله 
در��صي عن �لدر��صة كما �أخفق يف بع�س 

�ملر�ت ما جعله يتاأخر عن �لتخرج.
و�أك������دت و�ل�����دة خ���ري���ج �ل��ه��ن��د���ص��ة 
م��ع��ي�����س ع���ل���ي �أن����ه����ا ق��ط��ع��ت م�����ص��اف��ة 
80 ك��ي��ل��و م���ن ت��ه��ام��ة ع�����ص��ر حل�����ص��ور 
فرحتها  �أن  م��وؤك��دة  �بنها،  تخرج  حفل 
ل ت��و���ص��ف ب���ي���وم ت��خ��رج��ه، د�ع���ي���ة له 
�أن يح�صل على  بالتوفيق، ور�جية �هلل 

وظيفة.
�للغات  وقطعت و�لدة خريج كلية 
م�صافة  ه��ذل��ول  �آل  �صعيد  و�ل��رتج��م��ة 
ه�صبل؛  ب��ن  و�دي  م��ن  ق��ادم��ة  كيلو   50
ل��ت�����ص��ارك �ب��ن��ه��ا ف��رح��ة ت��خ��رج��ه، حيث 
�أك����دت �أن ه���ذ� �ل��ي��وم م��ن �أج��م��ل �أي���ام 
�لعمر، و�أنها ل ت�صتطيع و�صف �صعورها 

بهذ� �ليوم.
وع���ربت و�ل���دة �خل��ري��ج م��ن ق�صم 
عن  �ل�صمر�ين  �هلل  عبد  �لدين  �أ�صول 
�صعادتها بهذ� �ليوم، ووجهت كالمها له 
قائلة: »�إبني عبد �هلل، تعبت و�جتهدت 
ث��م �أجن����زت ب��ح��م��د �هلل، ت��خ��رج��ت من 
�لآن على ثغر من  و�أن��ت  �لدين  �أ�صول 
ثغور �لأمة وحار�س من حر��س �لدين 
باإذن �هلل، فاحر�س رعاك  وكلنا كذلك 
وروؤي��ت��ك  رف��ي��ع��ة  همتك  ت��ك��ون  �أن  �هلل 

ثاقبة ودفاعك ح�صني«.
وت����ق����دم����ت و�ل���������دة خ����ري����ج ق�����ص��م 
�ل��ه��ن��د���ص��ة ي��ا���ص��ر�ل��ع��م��ري، ب��ال��ت��ه��اين 
بالتوفيق  له  د�عية  لبنها  و�لتربيكات 

ورفع �لدرجات يف �لدنيا و�لآخرة.
وق��ال��ت و�ل����دة �خل��ري��ج م��ن ق�صم 
»�أل����ف  �لأمل���ع���ي  �أح���م���د  �لأع����م����ال  �إد�رة 
م����ربوك �ب��ن��ي �ل���غ���ايل ح�����ص��ول��ك على 
درجة �ملاج�صتر؛ قال تعالى »يرفع �هلل 
�أوتو� �لعلم  �آمنو� منكم و�لذين  �لذين 
ونفع  وعلما  حلما  �هلل  ز�دك  درج���ات«، 

بك �لأمة«.
من جانبها تقدمت �ل�صيدة عائ�صة 
من  �ملاج�صتر  خ��ري��ج  عمة  �لأ���ص��م��ري 

�لأ���ص��م��ري  ع��ل��ي  �لأع���م���ال  �إد�رة  ق�����ص��م 
بالتهنئة للخريج قائلة »�أهديك �أعذب 
ب��ح��ف��ل تخرجك  و�أ���ص��م��اه��ا  �ل���ع���ب���ار�ت 
ي��ا ���ص��ي��خ �ل�����ص��ب��اب، �أع��ج��ز ع��ن �ل��ك��الم، 
فخورين جميعا بك ونحن نر�ك �ليوم 
و�أرجو  �ملاج�صتر،  مرحلة  من  خريجا 
و�أن  �مل��ن��ا���ص��ب  �أع���ل���ى  يف  ن����ر�ك  �أن  �هلل 
ت�صبح ذ� �صاأن عظيم، و�أن يزيد فخرنا 

بك«.
و�ل��دة �خلريج �صلطان  كما عربت 

�ليوم وهي  �حلارثي عن �صعادتها بهذ� 
ت���رى �ب��ن��ه��ا خ��ري��ج، و�أك����دت �أن��ه��ا تقدم 
ول���ده���ا �ل���ي���وم ه��دي��ة ل��ل��وط��ن م��ت��اأم��ل��ة 
ورق��ي  تطور  يف  فعال  ع�صو�  يكون  �أن 
وطنه، و�أن ينال �أعلى �ملر�تب، ومتمنية 
�لفرح  �صعور  بتجربة  �أم  كل  حتظى  �أن 

بتخرج �بنائها.
وقالت و�لدة خريج طب �لطو�رئ 
�ل��ق��رين »�ح��ت��ف��ل �ليوم  حممد و���ص��امل 
ب��ت��خ��رج �ث��ن��ني م��ن �ب��ن��ائ��ي، �أح��م��د �هلل 

و�أ����ص���ك���ره، و������ص����األ �هلل ل��ه��م �ل��ت��وف��ي��ق 
و�ل�صد�د و�لنجاح، و�أمتنى لهم م�صو�ر� 

حافال بالإجناز�ت و�لتقدم و�لتميز«.
وع����ربت و�ل�����دة خ��ري��ج �ل��ه��ن��د���ص��ة 
عن  �ل��غ��ام��دي  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ل�صناعية 
ف��رح��ت��ه��ا ب��ه��ذ� �ل���ي���وم �ل����ذي �ع��ت��ربت��ه 
مدى  على  �خلريجني  جلهود  ح�صاد� 
�أع������و�م ���ص��اب��ق��ة م���ن �جل����د و�لج��ت��ه��اد 

و�ملثابرة، ر�جية �هلل �أن يوفقهم.
ك�����م�����ا ع���������ربت �ل�����������ص�����ي�����دة م����ه����رة 

�ل��ق��ح��ط��اين و�ل������دة �خل���ري���ج ع��ل��ي �آل 
»م�صاعري  ق��ائ��ل��ة  فرحتها  ع��ن  ك��ا���ص��ي 
�أكرب  ف�صعادتي  تو�صف،  ل  �ليوم  بهذ� 
من �أن �أ�صفها بكلمات، �حلمد هلل �لذي 
�أحياين حتى �أقطف ثمار تعبي و�صهري 
قلبي  يا حبيب  �هلل  وفقك  وت�صحيتي، 

وفتح لك �أبو�ب �ل�صعادة و�لرزق«.
�إي���ج���اد �لكثر  و�أ���ص��اف��ت »�أمت���ن���ى 
ل  للخريجني، حتى  �لعمل  فر�س  من 
ينتهي بهم �ملطاف عاطلني عن �لعمل«.

وت����ق����دم����ت و�ل���������دة خ����ري����ج ك��ل��ي��ة 
ع��ث��م��ان  �آل  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د  �ل�����ص��ي��دل��ة 
به  ينفع  �أن  �هلل  �صائلة  لبنها  بالتهنئة 

و�أن ت�صتمر م�صرته وعطاءه �لعلمي.
وقالت »ولدي، كم �أنا �صعيدة جد� 
فاأبدعت  �جتهدت  �ليوم،  ه��ذ�  لفرحك 
و�أخ���ل�������ص���ت، م���ث���اب���رت���ك ����ص���ر جن��اح��ك 
وت���خ���رج���ك، �إ������ص�����ر�رك ���ص��ر ت��ف��وق��ك، 
و�����ص����ربك ����ص���ر مت����ي����زك، ف����األ����ف �أل����ف 

مربوك و�حلمد هلل د�ئما و�أبد�«.
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عبرن عن سعادتهن بتفوق االبناء..
أمهات يقطعن مسافات طويلة
لمشاركة أبنائهن فرحة التخرج

ّ
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تغطية:
سلطان عوض

عبدالعزيز رديف
ريم العسيري

سارة القحطاني
عماد عسيري
شوق يحيى

درة الحمادي
بشائر الغامدي

منى عسيري

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �أك��د 
عبدالعزيز  بن  طالل  بن  تركي 
ميكن  �أن�����ه  ع�شري،  منطقة  اأم���ري 
»م�صكلة غر  ب��اأن��ه��ا  �لأزم����ة  ت��ع��ري��ف 
�إل��ى ك��ارث��ة �إذ� مل  متوقعة ق��د ت���وؤدي 

تتم �إد�رتها بالطريقة �ل�صحيحة«.
ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ت��ه حلفل 
�ن���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات �مل���وؤمت���ر �ل����دويل 
�لأبعاد  و�لأزم���ات..  »�لإع���الم  �لثالث 
نظمته  �ل�����ذي  و�ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات« 
�مل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة بق�صم  ج��ام��ع��ة 
�لإع�������الم و�لت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
 14-13 من  �لفرتة  خ��الل  �لإن�صانية 

رجب بفندق ق�صر �أبها.
ك���م���ا ع�����رب ����ص���م���وه ع�����ن ���ص��ك��ره 
�مل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى تنظيمها  جل��ام��ع��ة 
لهذ� �ملوؤمتر، م�صيد� مبا تقدمه من 
وبحثية  علمية  جمتمعية  خ��دم��ات 
به  تقوم  م��ا  �أن  �إل��ى  لفتا  للمنطقة، 
باعتبارها  مب�صتغرب  لي�س  �جلامعة 
من  متتلكه  مب��ا  و�ملعرفة  للعلم  بيتا 

كو�در علمية مميزة.
ورح����ب م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
الأ�شتاذ  �ملوؤمتر،  على  �لعام  �مل�صرف 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
�أم����ر  ب�����ص��م��و  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال�شلمي 
�مل��ن��ط��ق��ة ر�ع������ي �حل���ف���ل و�حل�������ص���ور 
و�مل�������ص���ارك���ني م�����وؤك�����د� ع���ل���ى �أه��م��ي��ة 
باعتباره  �ملعا�صر،  عاملنا  يف  �لإع���الم 
ي��ت��ق��اط��ع م���ع خم��ت��ل��ف �أوج�����ه �حل��ي��اة 
�أ�صعدة �ل�صاأن �لعام يف كل  ومع كافة 

�لدول و�ملجتمعات.
مو�صوع  �أن  �إل��ى  �ل�صلمي  و�أ���ص��ار 
�لإع������الم و�لأزم��������ات مل ي��ع��د جم��رد 
ممار�صة �إعالمية، بل �أ�صبح تخ�ص�صا 
�أق�������ص���ام علمية  ت�����ص��ارك ف��ي��ه  ع��ل��م��ي��ا 
هذه  وتت�صابق  �جلامعات،  يف  عديدة 
�لأق�������ص���ام و�ل��ك��ل��ي��ات و�جل���ام���ع���ات يف 
در�����ص���ة ظ���اه���رة �لت�����ص��ال وع��الق��ت��ه 
ب����الأزم����ات، م���وؤك���ًد� �أن ه���ذ� �مل��وؤمت��ر 
لي�س �إل �نعكا�صا لهذه �حلالة، وياأتي 
�إمياًنا من �جلامعة باأهمية مثل هذه 

�ملو��صيع بحًثا ودر��صة ومناق�صة.
�جل��ام��ع��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وك�������ص���ف 
و�لت�����ص��ال  �لإع����الم  ق�صم  م��ع  تعمل 
لتحويل  متكاملة  در��صة  �إع��د�د  على 
�لق�صم �إلى كلية م�صتقلة حتت م�صمى 
روؤية  وفق  و�ملعلومات  �لت�صال  كلية 
مهمة،  مطالب  مع  وتن�صجم  تتو�فق 
�ملت�صارعة،  �لتقنية  م�صتجد�ت  �أولها 
و�لن�صجام و�لتو�فق مع روؤية �ململكة 
لإع��د�د  �ملنطقة  حاجة  كذلك   ،2030

تنه�س  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  م��ه��ن��ي��ة  ك������و�در 
بالإعالم وتخدم �أهد�فه �لتنموية.

م��ن ج��ان��ب��ه ���ص��ك��ر رئ��ي�����س �للجنة 
�لعلمية للموؤمتر �مل�صت�صار ورئي�س ق�صم 
�لإعالم و�لت�صال، الأ�شتاذ الدكتور 
علي بن �شويل القرين، �صمو �لأمر 
ع���ل���ى رع���اي���ت���ه �ل���ك���رمي���ة ل���ل���م���وؤمت���ر، 
»�لإع��الم  �ختيار عنو�ن  �أن��ه مت  موؤكد� 
و�ل�صرت�تيجيات«  �لأبعاد  و�لأزم���ات.. 
من  �أ�صبحت  �لأزم����ات  ك��ون  للموؤمتر 
وتتد�خل  �لأ�صا�صية  �لإع���الم  مكونات 
فيها  وتت�صابك  ع��دي��دة،  �أط���ر�ف  فيها 

م�صالح خمتلفة.
وق�������ال »�لإع�����������الم ه�����و �ل�������ص���اح���ة 
�ل��ك��ربى ل��الأزم��ات، وه��و �مل��ي��د�ن �ل��ذي 
ي�صبح  ول��ه��ذ�  �لأط����ر�ف،  فيه  تت�صارع 
�ل��ق��ن��و�ت  وه����و  �لأدو�ت  ه���و  �لإع������الم 
�لذي تظهر  �ل�صكل  وهو �ملحتوى وهو 
م��ن خ��الل��ه �لأزم�����ة«؛ م�����ص��ر� �إل���ى �أن 
�لإ�صكاليات هي  �لتعريفات وهذه  هذه 
باأذهاننا قبل عامني،  تدور  كانت  �لتي 
نحن يف ق�صم �لإعالم و�لت�صال، وهي 
و�ختيار  �ملو�صوع،  قادتنا لختيار  �لتي 

�ملحاور و�ختيار �لأ�صخا�س.
م��ل��خ�����ص��ات  ع������دد  �أن  ب�����ني  ك���م���ا 
د�خ��ل  م��ن  �مل��وؤمت��ر  �مل�صاركة يف  طلبات 
 400 �إل��ى  و�صلت  خارجها  ومن  �ململكة 
ملخ�س، وبعد عمليات تدقيق وفح�س 
�مللخ�صات، و�ختيار خرب�ء وم�صوؤولني 
و���ص��ل��ن��ا �إل����ى ع��م��ل��ي��ات �خ��ت��ي��ار دق��ي��ق��ة 

م�صاركا   50 م��ن  �أك����ر  �إل����ى  �أو���ص��ل��ت��ن��ا 
وم�صاركة من حو�يل 15 جن�صية.

وفيما يتعلق بتاريخ ق�صم �لإعالم 
و�لت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة 
بجامعة �مللك خالد، �أو�صح �لقرين �أن 
هذه  ويف  ���ص��ن��و�ت،   6 يتجاوز  مل  عمره 
�أن ينظم  ����ص��ت��ط��اع  �ل��ق�����ص��رة  �ل��ف��رتة 
ث��الث��ة م���وؤمت���ر�ت دول��ي��ة، ه��ي �مل��وؤمت��ر 
و�لإ�صاعة،  �لإع��الم  �لأول عن  �ل��دويل 
و�مل��وؤمت��ر �ل���دويل �ل��ث��اين ع��ن �لإع���الم 
بانطالق  نحتفل  و�ل���ي���وم  و�لإره������اب، 
�ل��ث��ال��ث عن  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  فعاليات 

�لإعالم و�لأزمات.
جل�صات   10 �صم  �ملوؤمتر  �أن  يذكر 
�إ���ص��اف��ة  �إق��ام��ت��ه،  ف���رتة  علمية خ���الل 
�إل�����ى ج��ل�����ص��ت��ني ن��ق��ا���ص��ي��ت��ني مت��ح��ورت 
ح��ول »�لإع���الم �لوطني و�لأزم����ات«، و 
»�ملتحدث �لر�صمي و�لإعالم يف ع�صر«، 
مب�صاركة كبار �لإعالميني �ل�صعوديني 

و�لأكادمييني �لبارزين.

جلسات اليوم األول

نقا�س  بجل�صة  �ملوؤمتر  فعاليات  ب��د�أت 
بعنو�ن » �لإع��الم �لوطني و�لأزم��ات« 
ت���ر�أ����ص���ه���ا ع�����ص��و جم��ل�����س �ل�������ص���ورى 
وحت��دث  ال�شهري،  فايز  الدكتور 
خ���الل���ه���ا ع�������ص���و جم���ل�������س �ل�������ص���ورى 
تناولت  احليزان،  حممد  الدكتور 
م�صاندة  يف  و�ملوؤ�ص�صات  �جل��ه��ات  دور 

أمير عسير يرعى حفل افتتاح المؤتمر

إعالم األزمات.. وأزمات اإلعالم!

�لإعالمية  �لأزم���ات  �إد�رة  �لإع��الم يف 
وح��ل��ه��ا م��ن خ���الل �إ����ص���د�ر �ل��ب��ي��ان��ات 

�لر�صمية.
ك��م��ا ���ص��ارك��ت ال��دك��ت��ورة حنان 
اآ���ش��ي م���ن ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
وق����ت  �ل����وط����ن����ي  �لإع�����������الم  دور  ع�����ن 
�إد�رة  عملية  �أن  �إل��ى  م�صرة  �لأزم���ات، 
له  علمي  تخ�ص�س  �إع��الم��ي��ا  �لأزم����ات 
ق���و�ع���ده ون��ظ��ري��ات��ه و�أ���ص�����ص��ه و�آل��ي��ات��ه 
�ملوؤ�ص�صات  ب��ه  تهتم  و��صرت�تيجياته، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لأك����ادمي����ي����ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة 
و�لإعالمية و�ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية، 
�لقياد�ت  بني  �لعالقة  �أن  على  موؤكدة 
�لعليا و�لإعالم يجب �أن توؤخذ بدرجة 

عالية من �لأهمية و�حلذر.
ال��دك��ت��ور خالد  �أو�����ص����ح  ف��ي��م��ا 
ب��اط��ريف م���ن ك��ل��ي��ة �لأم������ر ���ص��ل��ط��ان 
�لع�صر  �أن  �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة  �حل��ل��ق��ة  خ���الل 
�حل������ايل ي��ت��ط��ل��ب م���ر�ج���ع���ة ل���ل���روؤي���ة 
�لإعالمية؛ لتحتل مكانها �لطبيعي يف 
و�أطر  و�لروؤية  �لوطني  �لتحول  خطة 
�لعربي  و�لتحالف  �خلليجي  �لتعاون 
و�لإع��الم��ي و�لإ���ص��الم��ي، ���ص��و�ء كانت 
وينبغي  حكومية،  �أم  جتارية  �ملن�صات 
ودقيقة  و��صحة  �أه���د�ف  لها  �أن حت��دد 
ودع������م ك������اف، م����ع �لأخ�������ذ ب��الع��ت��ب��ار 
�أو  �ملحلي  و�جل��م��ه��ور  �مل�صرح  �خ��ت��الف 

�لعربي عن غره.
دبكل  علي  ال��دك��ت��ور  وط���ال���ب 
ال��ع��ن��زي م����ن ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك ���ص��ع��ود 

ب��ال��ت��ع��ام��ل م����ع �لأزم��������ة م����ع ����ص���رورة 
وقائي  وتخطيط  م�صبقة  خطة  وج��ود 
ف��اع��ل��ة  ع���ام���ة  ع����الق����ات  �إد�رة  ت���ع���ده 
�إد�رة عليا  و��صرت�تيجية مدعومة من 
و�لإع��الم  �لعامة  �لعالقات  دور  تتفهم 
معها،  و�لتعامل  �لأزم����ات  مو�جهة  يف 
ب�صكل  �لأزم����ة  م��ع  �لتفاعل  يتم  حيث 
ف���وري م��ن خ���الل �إر����ص���ال خ��رب عاجل 
عن �لأزمة �إلى و�صائل �لإعالم ومن ثم 

�إر�صال تفا�صيل لحقة.
بن  فهد  الأ�شتاذ  �صارك  ب��دوره 
نومة من جامعة �لق�صيم يف �جلل�صة، 
ح��ي��ث حت����دث ع���ن �أن ه���ن���اك �أزم�����ات 
طارئة فعال وهو �أمر موجود م�صلم به 
و�أو�صح  ومكان،  زم��ان  كل  يف  ويحدث 
وظهور  تطوره  مع  �أي�صا  �لإع���الم  �أن 
و���ص��ائ��ل �لت�������ص���ال  ي�����ص��ه��م ب�����دوره يف 
�نت�صار �لأزمات وم�صاعدتها على ذلك 
وترويجها  تعزيزها  وعملية  �لنت�صار 
كليا عن طريق �لإعالم، كما �أ�صار �بن 
نومة �إلى �أن هناك �أمر� مهما متعلقا 
ب�صناع �لأزمة �ملتمثلني بح�صب وجهة 
نظره يف �لإعالميني وو�صائل �لإعالم 

و�لقائمني بعملية �لت�صال.
ون����اق���������ص����ت �جل���ل�������ص���ة �ل���ث���ان���ي���ة 
�لتو��صل  و���ص��ب��ك��ات  »�لأزم�����ات  ع��ن��و�ن 
ت��ر�أ���ص��ه��ا رئي�س  �لج��ت��م��اع��ي« و�ل��ت��ي 
الدكتور  �ل���وط���ن  ���ص��ح��ي��ف��ة  حت��ري��ر 
عثمان ال�شيني، و�صارك بها عدد من 

�لأكادمييني و�ملخت�صني.

و�بتد�أت �جلل�صة بورقة »�لإعالم 
و�ل�صرت�تيجيات«  �لأب��ع��اد  و�لأزم���ات، 
لأ����ص���ت���اذ ك��ل��ي��ة �لت�������ص���ال و�لإع�������الم 
الدكتور  �لعزيز  عبد  �مللك  بجامعة 
�أ�صار  و�لتي  مبارك وا�شل احلازمي 
�لإع���الم �جلديد  �أن  �إل��ى  من خاللها 
م�صار  يف  م��وؤث��ر�  ب��ات  حديث  كمفهوم 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ظ��و�ه��ر �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لثقافية  و�ل�صيا�صية  و�لقت�صادية 
�صو�ء  �مل�صتويات  كافة  وعلى  وغرها، 

كانت موؤ�ص�صات �أم �أفر�د�.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����دم����ت �ل���ك���ات���ب���ة 
ب�����ص��ح��ي��ف��ة �ل�����ري�����ا������س، �مل�������ص���ت�������ص���ارة 
�ل�صيا�صة  يف  �ملتخ�ص�صة  �لإع��الم��ي��ة 
و�إد�رة  و�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �لإع��الم��ي��ة 
ال��دك��ت��ورة ب��ي��ن��ة فهد  �لأزم����������ات 
امللحم ورقة بعنو�ن »�صحافة �ملو�طن 
�أنه يف  �أكدت فيها  و�حلماية �لفكرية« 
�حلديثة  �لتو��صل  و�صائل  تطور  ظل 
مل ي��ع��د �خل����رب ح���ك���ر� ع��ل��ى �أح�����د �أو 
�أو هيئة حيث حقق م�صطلح  موؤ�ص�صة 
»�صحافة �ملو�طن« كيانا للقر�ء و�صمح 
لفتة  �آر�ئ��ه��م،  و�إب���د�ء  بامل�صاركة  لهم 
�مل��و�ط��ن  ب�صحافة  �ملن�صغلني  �أن  �إل���ى 
ي��ت��ي��ح��ون ل��ن��ا م��ع��رف��ة م���ا ي���ح���دث يف 
�لأماكن �لتي يعي�صون بها ويتحركون 
ف��ي��ه��ا، ك��م��ا �أن��ه��م ق��د ي��ق��دم��ون ���ص��ورة 
�أعمق عن �لعامل  �أف�صل من تلك �لتي 
يف  و�لتنقيب  بالبحث  عليها  نح�صل 

و�صائل �إعالمية  كوكالت �لأنباء.

المؤتمر يطرح مبادرة شاملة بتأسيس »المركز الوطني لإلعالم واألزمات«
إطالق مشروع علمي يشمل موسوعة إرشادية عن كيفية التعامل مع األزمات
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المؤتمر الدولي الثالث: اإلعالم واألزمات..األبعاد واالستراتيجيات
الدكتورة  ت��ن��اول��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
من  ال��ربك��ات��ي  احل�����ش��ني  م�شاعل 
�لتي  ورق��ت��ه��ا  يف  في�صل  �مل��ل��ك  جامعة 
�لتو��صل  �صبكات  »دور  بعنو�ن  ج���اءت 
�لج��ت��م��اع��ي يف �لأزم��������ات.. �ل��ف��ر���س، 
�ل��ت��ه��دي��د�ت، �حل���ل���ول(« �أه���م �ل��ف��و�ئ��د 
�لإع���الم  و�صائل  ل�صتخد�م  و�ل��ف��ر���س 

�لجتماعية بني �لأفر�د و�ملنظمات.
كما قدمت جمموعة من �حللول 
�ملتعلقة  و�ل�صرت�تيجيات  و�ملقرتحات 
با�صتخد�م و�صائل �لإعالم �لجتماعية 
خ���ا����ص���ة يف وق�����ت �لأزم�����������ات، م�����ص��رة 
لو�صائل  �مل��ت��ز�ي��د  �ل���ص��ت��خ��د�م  �أن  �إل���ى 
�إح��د�ث  �إل��ى  �أدى  �لإع��الم �لجتماعية 
ث��ورة يف جم��ال �لتو��صل ب��ني �لأف���ر�د 

و�ملنظمات.
توجد طريقة  �أن��ه ل  �إل��ى  ولفتت 
�أف�صل من و�صائل �لإعالم �لجتماعية 
�جل���دي���دة ل��ن�����ص��ر �لأف����ك����ار و�ل��ر���ص��ائ��ل 

و�لآر�ء.
في�شل  الدكتور  م��ن  ك��ل  وق���دم 
القادر فرحي والدكتور عبد  عبد 
ورقة  اآل مرعي الع�شريي  اهلل علي 
م�����ص��رتك��ة ب��ع��ن��و�ن »���ص��ب��ك��ات �ل��ت��و����ص��ل 
�لج���ت���م���اع���ي يف م���و�ج���ه���ة �لأزم��������ات 
مو�قع  دور  تناولت  �ملحلية«  �لتنموية 
�ملحلية  �لأزم���ات  معاجلة  يف  �لتو��صل 
تاأثر مبا�صر  لها  يكون  ما  �لتي غالبا 
ع��ل��ى ح��ي��اة �مل���و�ط���ن �ل��ب�����ص��ي��ط يف ظل 
غياب �لإمكانات �لتي ت�صهم يف تخفيف 

وطاأة �لأزمة عليه.
�لإج�����ر�ء�ت  �ل��ورق��ة  ناق�صت  ك��م��ا 
عرب  بها  �ل�صتنجاد  مت  �لتي  �لعلمية 
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  توظيف 
ملدينة  �إع���ادة �حلياة  فاعلة يف  ك���اأدو�ت 
مهجورة من مدن �ململكة و�إعادة ر�صم 
للمدينة  و�إي��ج��اب��ي��ة  ج���دي���دة  ����ص���ورة 
ن�صر  فاعلية  م��دى  خ��الل حتليل  م��ن 
ق�صرة  ترويجية  فيديوهات  وتوزيع 
ع���ن �مل��دي��ن��ة ع���رب ���ص��ب��ك��ات �ل��ت��و����ص��ل 
�ت�صالية  �صيا�صة  و�عتماد  �لجتماعي، 
ع���رب ه���ذه �مل���و�ق���ع، وحم���اول���ة قيا�س 
�ل�صبكات  ه���ذه  وق����وة  �ل��ت��اأث��ر  درج����ة 
فعليا على دفع �لتنمية �ملحلية وتغير 

�صورة �ملدينة كليا.
بعنو�ن  بورقة  �جلل�صة  و�ختتمت 
»�إ���ص��ك��ال��ي��ات �مل��ن�����ص��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�ل�صحافة  �أ�صتاذ  �لعربي« قدمها  عاملنا 
�لإع���الم  بق�صم  �لإل���ك���رتوين  و�ل��ن�����ص��ر 
و�لت�صال بجامعة �مللك خالد الدكتور 
�شاعد �شاعد حتدث فيها عن حمالت 
�ل��ت�����ص��وي��ه �مل�����ص��ل��ل��ة و�مل�����ص��ب��وه��ة �ل��ت��ي 
و�لتي  �لجتماعية  �ملن�صات  ع��رب  تتم 
كاجليو�س  م�صميات  عدة  عليها  يطلق 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �أو �ل��ذب��اب �لإل��ك��رتوين 

وغرها من �مل�صميات.

باحثون بالمؤتمر:
تويتر أكثر التطبيقات

إثارة لألزمات اإلعالمية

�أك�������د ع�����دد م����ن �ل���ب���اح���ث���ني يف ث��ال��ث 
�لتو��صل  و�صائل  �أن  �مل��وؤمت��ر،  جل�صات 
�لج��ت��م��اع��ي وع��ل��ى وج����ه �خل�����ص��و���س 
»تويرت« �صاهمت ب�صكل فعال يف ن�صوب 
�ملجتمع، لفتني  و�إث��ارت��ه��ا يف  �لأزم���ات 
�إلى �أن �أكر �أ�صكال �لأخبار �صيوعا �لتي 
مو�قع  ع��رب  متابعتها  �ل�صباب  يف�صل 
�ل�����ص��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ه���ي �لأخ���ب���ار 

�ل�صريعة.
ال�ش�ر علي من  الدكتور  و�تخذ 
�أك��ادمي��ي��ة �ل�����ص��ود�ن ل��ل��ع��ل��وم، ب��رن��ام��ج 
�لتو��صل �لجتماعي »تويرت« منوذجا 
�أث��ن��اء �لأزم���ات م�صر�  مل�صدر �لأخ��ب��ار 
�حلديثة  �لت�صال  تكنولوجيا  �أن  �إل��ى 
ميكن  كيف  ع��ن  �لح��ت��م��الت  �صاعفت 

�مل��ع��ل��وم��ات،  و����ص��ت��ق��ب��ال  �إر����ص���ال  للنا�س 
خا�صة يف و�صائل �لتو��صل �لجتماعي 
�ل���ت���ي ���ص��ه��دت زي������ادة يف �ل���ص��ت��خ��د�م 
و�ملعلومات  لالأخبار  �أ�صا�صي  كم�صدر 
�لأخبار  �لإعالميني مبا يف ذلك  لدى 
ب��درج��ة  و�لأزم�����ات  ب��امل��خ��اط��ر  �ملتعلقة 
ت�����ص��ع��ه��ا يف خ����ان����ة �مل���ن���اف�������س �ل���ق���وي 

لوكالت �لأنباء �لتقليدية.
�لتحقق  و�صائل  �ل�صر علي  وبحث 
م����ن �ل����ت����اأث����ر�ت �مل�������ص���اح���ب���ة ل��ت��دف��ق 
�ل���ب���ي���ان���ات ع����رب و�����ص����ائ����ل �ل���ت���و�����ص���ل 
�لج����ت����م����اع����ي ع���ل���ى �مل����ح����ت����وى �ل�����ذي 
ت��ع��ر���ص��ه �ل��و���ص��ائ��ل �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وعلى 
وج���ه �ل��ت��ح��دي��د �لأخ���ب���ار و�مل��ع��ل��وم��ات 
�أث��ن��اء �لأزم���ات وم��ا فيها من خماطر، 
وذل������ك ب���ه���دف �ل��ك�����ص��ف ع����ن ط��ب��ي��ع��ة 
»تويرت«  ل���  �لإع��الم��ي��ة  �ل�صتخد�مات 
مب���ا مي��ث��ل��ه م���ن ���ص��ع��ب��ي��ة ب���ن اأو����ص���اط 
�لنخب من �لإعالميني، وقيا�س تاأثر 
ت��وظ��ي��ف �لأخ����ب����ار و�مل���ع���ل���وم���ات �ل��ت��ي 
�لتو��صل  و�صائل  عرب  �لهو�ة  ي�صنعها 
و�صائل  ��صتخد�مات  على  �لجتماعي، 
�لإعالم �لأخرى �إ�صافة �إلى �لأغر��س 
و�مل�������ص���ام���ني �لإخ����ب����اري����ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
با�صتخد�م �ملنهج �لو�صفي عرب ت�صميم 
تطبيقها  مت  م�صمون  حتليل  �صحيفة 
�ملن�صورة  ل��الأخ��ب��ار  طبقية  عينة  على 

�أثناء �لأزمات.
�لأخبار  �لعالقة بني  �ل�صر  وحدد 
وتد�ولها يف  بثها  يتم  �لتي  و�ملعلومات 
تويرت وبني �لإعالميني يف ظل غياب 
للمعلومة  �لأ�صا�صي  �مل�صدر  وتهمي�س 

وما ت�صكله حالة �نهيار �ل�صياق.
ك��م��ا ن��اق�����س �ل��ف��ر���س �لإع��الم��ي��ة 
�ل����ت����ي ت����وف����ره����ا ����ص���ب���ك���ات �ل���ت���و�����ص���ل 
وحجم  �لأزم��ة  وتو�صيف  �لجتماعي، 
�ل��ت��دف��ق��ات �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
����ص��ت��ع��ر����س من����اذج خم��ت��ل��ف��ة مت فيها  
�ملعلومات  �إد�رة  يف  �ل�صبكات  توظيف 

�أثناء �لأزمات.
ديارا  الدكتور  ذك��ر  جهته،  م��ن   
�شياك من جامعة �لفرقان �لإ�صالمية، 
�ل��ت��و����ص��ل  �أن و���ص��ائ��ل  يف ك���وت دي���ف���و�ر 
�لج��ت��م��اع��ي �أر���ص��ي��ة خ�����ص��ب��ة، وم��ن��ارة 
�لتي  �ل�صائعات  لن�صر  �إعالمية خطرة 
�لأزم��ات  ن�صوب  دور� حموريا يف  ت��وؤدي 
�لنظم  ب��اخ��ت��الل  �ملجتمع  يف  و�إث��ارت��ه��ا 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة و�لأم��ن��ي��ة، 
�أ�صبحت  �أن  ب��ع��د  وب��خ��ا���ص��ة  وغ���ره���ا، 
�صناعة  �لو�صائل  ه��ذه  ع��رب  �ل�صائعات 
�جل��ه��ات  لبع�س  نف�صية  ح���رب  وخ��ط��ة 
قا�صري  لبع�س  وملهى  و�ل�صخ�صيات، 

�لنظر، قليلي �خلربة.
 ومن �أجل تر�صيد ��صتخد�م و�صائل 
�لفكر،  حلماية  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 
و���ص��ي��ان��ة �مل��ج��ت��م��ع م���ن �أزم�������ات خملة 
�ل�����ص��ري��ع��ة يف ح��ف��ظ��ه��ا على  مب��ق��ا���ص��د 
و�أعر��صهم،  ونفو�صهم،  دينهم،  �لنا�س 
�لبحث  و�أمو�لهم؛ عني هذ�  وعقولهم، 
هذه  لإد�رة  �ل�صرعية  �حل��ل��ول  بتقدمي 
�ل�����ص��ائ��ع��ات و�ح����ت����و�ء �لأزم���������ات، وق��د 
�نتظم يف ثالثة مباحث، تناول مفهوم 
�ل�صائعات، و�لأزمات، وو�صائل �لتو��صل 
�ل�صريعة  م��وق��ف  وب��ي��ان  �لج��ت��م��اع��ي، 
منها، و�أثر �ل�صائعات يف هذه �لو�صائل يف 
�إثارة �لأزمات، و�صبل �إد�رة �ل�صائعات يف 

�ل�صريعة و�أثرها يف �حلد من �لأزمات.
و�أ�صار �إلى �أن �ل�صائعات من �أخطر 
�لو�صائل يف �إحد�ث �لأزمات وترويجها، 
متريرها  �صهولة  يف  خطورتها  وتكمن 
من  �لجتماعي  �لتو��صل  �صبكات  عرب 
ن��اح��ي��ة، ودخ���ول���ه���ا يف ح��ي��ز �ل�����ص��ن��اع��ة 
�أ���ص��ح��اب �لأغ���ر�����س  م��ن ط���رف بع�س 
�أخ��رى، و�أن��ه يحرم  �ملعاك�صة من ناحية 
�لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  ��صتخد�م 
�لو�صائل،  حت��رمي  �ل�صائعات  مترير  يف 

و�أّنه ملا كانت �لأزمات خملة بنظام �صر 
�مل��ط��ل��وب، وم��وؤث��رة  �حل��ي��اة على وجهها 
���ص��ل��ب��ا يف �ل���������ص����روري����ات �ل���ت���ي ج����اءت 
�ل�صريعة  ح��رم��ت  حلفظها،  �ل�����ص��ري��ع��ة 
فيها،  و�لت�صبب  �إح��د�ث��ه��ا  �لإ���ص��الم��ي��ة 
و�أوجبت �خلروج منها عند حلولها، و�أن 
�لإ�صالم ر�صم منهجية حمكمة ملو�جهة 
و�صائل  يف  تطبيقها  ميكن  �ل�����ص��ائ��ع��ات، 

�لتو��صل �لجتماعي.
وط����ال����ب ب�������ص���رورة �إن�������ص���اء ق�����ص��م 

�ل�����دول�����ة و�ل�������ص���رك���ات  يف م���وؤ����ص�������ص���ات 
�لتو��صل  و�صائل  يف  �ل�صائعات  ملتابعة 
�لج���ت���م���اع���ي، وو�����ص����ع ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تطبيق  مع  وعالجية  وقائية  �إعالمية 
�ملنهجية �لتي ر�صمتها �ل�صريعة لحتو�ء 

�ل�صائعات و�لأزمات.
ب����دوره����ا ذك�����رت �لأ����ص���ت���اذ �مل�����ص��ارك 
�مللك  بجامعة  و�لإع���الم  �لت�صال  بكلية 
عبداهلل  خلود  الدكتورة  عبد�لعزيز 
�لجتماعية  �لإع���الم  و�صائل  �أن  ملياين 

يعتمد  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ادر  �أك���ر  م��ن  ت�صنف 
�أح���د�ث  خ��الل  �ل�صعودي  �ل�صباب  عليها 
�لأزم���������ة، ح���ي���ث ي��ت�����ص��در م���وق���ع ت��وي��رت 
�أك������ر و����ص���ائ���ل �ل���ت���و�����ص���ل �لج��ت��م��اع��ي 
م���������ص����در� ل�����الأخ�����ب�����ار، ف���ه���م ي��ح�����ص��ل��ون 
ع��ل��ى �أخ���ب���اره���م �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن و���ص��ائ��ل 
�لإع��الم  م��ن  ب��دل  �لجتماعي  �لتو��صل 
�لأخ��ب��ار  �أ�صكال  �أك��ر  �أن  كما  �لتقليدي، 
متابعتها  �ل�����ص��ب��اب  يف�صل  �ل��ت��ي  �صيوعا 
ع��رب م��و�ق��ع �ل�����ص��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة هي 

ت�صارع  �إلى  يعود  وهذ�  �ل�صريعة،  �لأخبار 
�لأح������د�ث ووف�����رة �لأخ���ب���ار خ���الل �أزم���ة 
�إلى  �ل��ف��وري  �لو�صول  و�إمكانية  �ل��وق��ت، 
�لتعبر  حرية  وتوفر  �ملعلومات  �أح��دث 
�أن  �إل��ى  لفتة  �لنظر  وجهات  خالله  من 
�لفجوة بني �جلن�صني يف ��صتخد�م و�صائل 
�لبحث  �أث��ن��اء  تقل  �لجتماعي  �لتو��صل 

عن �لأخبار يف �أحد�ث �لأزمات.
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ل يخفى عليكم �أهمية �لإعالم يف عاملنا �ملعا�صر، فهو يتقاطع مع خمتلف 
و�ملجتمعات،  �ل��دول  كل  �لعام يف  �ل�صاأن  �أ�صعدة  كافة  �أوج��ه �حلياة ومع 
كما ل يخفى عليكم �أن تعقيد�ت �حلياة يف �ملجتمعات �صنعت �أزمات على 
م�صتوى موؤ�ص�صات و�صركات ودول، وهذه �لأزم��ات لأ بد �ن يتم حتليلها 

ومو�جهتها بكافة �لطرق مبا فيها و�صائل �لإعالم.
�أ�صبح  �إعالمية، بل  و�لإع��الم و�لأزم���ات مل يعد جمرد ممار�صة 
�جل��ام��ع��ات.   يف  ع��دي��دة  علمية  �أق�����ص��ام  ف��ي��ه  ت�����ص��ارك  علميا  تخ�ص�صا 
وتت�صابق هذه �لأق�صام و�لكليات و�جلامعات يف در��صة ظاهرة �لإت�صال 

وعالقته بالأزمات.

�لإع��الم  ق�صم  لنا  تقدم  فقد  �حلالة،  لهذه  �نعكا�س  هو  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �إن 
و�لت�صال بكلية �لعلوم �لإن�صانية مبقرتح عقد موؤمترهم �لدويل �لثالث 
عن �لإعالم و�لأزمات، فرحبنا بذلك لإمياننا باأن هذ� �ملو�صوع هو من 

�ملو�صوعات �ملهمة �لتي ينبغي در��صتها وبحثها ومناق�صتها.
عملنا  وق��د  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  ت�صت�صيف  �أن  خالد  �مللك  جامعة  وي�صعد 
على تذليل كافة �لإجر�ء�ت من �أجل �جناحه بال�صكل �لالأئق وبامل�صتوى 

�ملتوقع من جامعة لها مكانتها بني �جلامعات �ل�صعودية و�لعربية.
�إن �صعادتي كبرة بهذ� �ملوؤمتر وهو يبد�أ �ليوم جل�صاته، و�صعادتي 
�أكرب بق�صم �لإعالم و�لإت�صال، فهذ� �لق�صم ��صتطاع يف عمره �لق�صر �أن 
ينظم ثالثة موؤمتر�ت دولية مهمة، و��صتطاع هذ� �لق�صم �أن ي�صبح من 

�أهم �أق�صام �لإعالم يف جامعاتنا �ل�صعودية،

وي�صعدين �ليوم �أن �أعلن �أن هذ� �لق�صم هو يف طور �لإجر�ء�ت للتحول �لى 
كلية م�صتقلة حتت م�صمى »كلية �لإت�صال و�ملعلومات«، ومل يكن هدفنا 
�لزمالء  ف��اإن  �لتحول  كلية، ولكن مع هذ�  �لى  �لتحول من ق�صم  فقط 
و�لزميالت بق�صم �لإعالم و�لت�صال لديهم بر�مج جديدة ولديهم روؤية 
للتخ�ص�س تفر�س علينا دعم حتولهم �إلى كلية، وقد �صجعنا هذ� �لروؤية 
�لتي من �صاأنها �أن تعيد ر�صم هوية تخ�ص�صات �لإعالم و�لت�صال، لي�س 

فقط يف �جلامعات �ل�صعودية بل يف �جلامعات �لعربية.
�أولها  مهمة،  مطالب  ثالثة  مع  وتن�صجم  تتو�فق  �لروؤية  هذه  �إن 
روؤية  و�لتو�فق مع  �لإن�صجام  �ملت�صارعة، وثانيها هو  �لتقنية  م�صتجد�ت 
ك��و�در مهنية  �إلى  �ملنطقة  �ملطالب هو حاجة  �ململكة 2030، وثالث هذه 

متخ�ص�صة تنه�س بالإعالم وتخدم �أهد�فه �لتنموية.

مقتطفات من كلمة
معالي مدير الجامعة
في المؤتمر الدولي

لإلعالم واإلزمات

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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خمسة باحثين يثرون
جلسة إدارة األزمات 

����ص���ارك خ��م�����ص��ة ب��اح��ث��ني وب���اح���ث���ات يف 
�جل��ل�����ص��ة �خل��ام�����ص��ة يف �مل���وؤمت���ر و�ل��ت��ي 
»�إد�رة �لأزم��ات« و�أد�ره��ا  جاءت بعنو�ن 
اإبراهيم  عو�ص  الدكتور  الأ�شتاذ 
و�لت�صال  �لإع���الم  ق�صم  م��ن  عو�ص، 

بجامعة �مللك خالد.
نائبة  مب�صاركة  �جلل�صة  و�ب��ت��د�أت 
مدير حترير �صحيفة �لأهر�م �مل�صرية 
�شامية  الدكتورة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون 
اأبو الن�شر حيث قدمت ورقة بعنو�ن 
على  فيها  �أكدت  و�لإعالم"  "�لأزمات 
�لأزم��ات  ن�صوء  باأ�صباب  �لوعي  �أهمية 
و���ص��وء  �لإد�رة  ���ص��وء  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي 
�لفهم و�صوء �لتقدير وتعار�س �مل�صالح 
و�لأه�����������د�ف، و�لأخ�����ط�����اء �ل��ب�����ص��ري��ة، 

و�ملوؤ�مر�ت و�لكو�رث.
و�أكدت �أن مهمة �لإعالم �لأ�صا�صية 
يف �أوق���ات �لأزم���ات �أي��ا ك��ان نوعها، هي 
�إر�صالها  ينبغي  �ل��ت��ي  �ملعلومات  جعل 
�إليه،  �ملر�صل  لدى  ومفهومة  معروفة 
ك��م��ا �أو���ص��ت ب��������ص��رورة ت��وج��ي��ه ر�صائل 
فئة  لكل  ب��الأزم��ات  ذ�ت �صلة  �إعالمية 
ت��ع��اون��ه��م،  �مل��ج��ت��م��ع لك�صب  ف��ئ��ات  م��ن 
�أه��م  �أن �لإع��الم��ي��ني ه��م  �إل���ى  م�صرة 
�ل�صركاء نظر� لقدرتهم على �لتاأثر يف 
�لر�أي �لعام، ما يتطلب �أن يقيم معهم 
�مل�����ص��وؤول��ون ع��الق��ة ط��ي��ب��ة ت��ق��وم على 
باملعلومات  تزويدهم  و  �ملتبادلة  �لثقة 

وتنظيم �للقاء�ت �لدورية معهم.

وك�صفت يف م�صاركتها �أن �لإعالم 
�جل���دي���د ي��ت��ع��ر���س �أي�������ص���ا ل��الن��ت��ق��اد 
دون  م��ن  ل��ل��ت��دوي��ن  ب�صبب مم��ار���ص��ت��ه 
ذكر �أ�صماء م�صرة �إلى �أن هناك در��صة 
ين�صرون  �ملدونني  55% من  �أن  ك�صفت 
مدوناتهم على �لإنرتنت حتت �أ�صماء 
�أن ما يبعث على  �إلى  م�صتعارة، لفتة 
�حتمال  �أن  ه��و  �ل�����ص��اأن  ه��ذ�  يف  �لقلق 
كاذبة  �إ�صاعات  �ملدونات  �أ�صحاب  ن�صر 
ق���د ي�����زد�د لأن����ه م���ن �ل�����ص��ع��ب تعقب 
غر  من  ك��ان  �إن  م�صدره  من  �خلطاأ 
�ملمكن �لربط بني �خلرب �ملن�صور على 
�ملدونة و�ل�صم �حلقيقي ل�صخ�س ما، 

ما يوؤدي �إلى ن�صر �ل�صائعات.
�مل�������ص���ارك بق�صم  �لأ����ص���ت���اذ  وق����دم 
�لإع������الم و�لت�������ص���ال ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك 
اأ�شعداين  �شالمي  الدكتور  خ��ال��د 
�مل�صارك  �لأ���ص��ت��اذ  م��ع  م�صرتكة  ورق���ة 
خالد  �مل��ل��ك  بجامعة  �لإع����الم  بق�صم 
�ل�����دك�����ت�����ورة ل���ي���ل���ى ن�������ص���ر ف���ق���ري 
يف  �لت�����ص��ال  "��صرت�تيجيات  ب��ع��ن��و�ن 
)مقاربة  �لقت�صادية  �لأزم����ات  �إد�رة 

تنظرية(".
وت���ن���اول يف م�����ص��ارك��ت��ه �لأ���ص��ب��اب 
يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  ل��الأزم��ات،  �لرئي�صة 
يف  �لب�صرية  ك��الأخ��ط��اء  عامة  �أ���ص��ب��اب 
مرتبطة  و�أ�صباب  و�لإ���ص��اع��ات،  �لعمل 
ب���امل���وؤ����ص�������ص���ة ك���امل���ع���ت���ق���د�ت و�ل��ث��ق��اف��ة 
مبفهوم  �لإد�رة  ومم��ار���ص��ة  �خل��اط��ئ��ة 
ل���الإد�رة  �لدفاعية  و�لأ���ص��ال��ي��ب  �صيق 
و�مل���وؤ����ص�������ص���ة، ك��م��ا ت���ط���رق �إل�����ى �أن�����و�ع 

�لأزمات و�إد�رة �لأزمات.

يف  �لتقليدية  �لطرق  �أن  وك�صف 
يف  تتمثل  لالأزمة  �لت�صالية  �لإد�رة 
�لناجمة  �لآثار  �إنكارها و�لتقليل من 
فيما  �ل��ب��ح��ث،  جل��ن��ة  ت�صكيل  و  عنها 
ت��ت��م��ث��ل �ل���ط���رق �ل��ع��ل��م��ي��ة يف �أ���ص��ل��وب 
و�صع  )�لت�صخي�س،  �مل�صكالت  حتليل 
كما  �لقر�ر(،  �لقر�ر،  �تخاذ  �لبد�ئل، 

تطرق �إلى �أنو�ع �لقر�ر�ت.
�مل�صاحب  �ل��ع��ر���س  ق���دم يف  ك��م��ا 
تد�ر  كيف  بعنو�ن  حم��ور�  للم�صاركة 
�لأزمة علميا )علم �صناعة �لأزمات( 
ع��دة مناهج ميكن  �إل���ى  لفت خ��الل��ه 
علميا  �لأزم����ة  �إد�رة  يف  ��صتخد�مها 
ك��امل��ن��ه��ج �مل���ق���ارن، و�مل��ن��ه��ج �ل��ت��اري��خ��ي 
و�ملنهج �لتحليلي وغرها من �ملناهج.

بعنو�ن  �لثالثة  �ل��ورق��ة  وج���اءت 
»�ل�صرت�تيجيات �لإعالمية �ل�صاملة 
لإد�رة �لأزمات �لأمنية و�صبل �لوقاية 
بجامعة  �لأك����ادمي����ي  ق��دم��ه��ا  م��ن��ه��ا« 
بالهند  بنيودلهي  نهرو  لل  ج��و�ه��ر 

الدكتور كا�شف جمال.
وت����ن����اول يف م�����ص��ارك��ت��ه �أ����ص���ب���اب 
�لأزم����������ات �لأم����ن����ي����ة و�ل����ت����ي ت��ت��م��ث��ل 
يف �لأ����ص���ب���اب �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لأ���ص��ب��اب 
�لفكرية  و�لن��ح��ر�ف��ات  �لقت�صادية 
��صتعر�س  كما  �لجتماعية،  و�لبيئة 
���ص��ت��ة م��ن��اه��ج ل��ت�����ص��خ��ي�����س �لأزم������ات 
�لأم���ن���ي���ة وم���ن���ه���ا �مل���ن���ه���ج �ل��و���ص��ف��ي 

�لتحليلي و�ملنهج �لتاريخي.
ع��الق��ة  ل����ه  �لإع��������الم  �أن  وذك������ر 
�لأزم����ات، لفتا  ب��الأم��ن وق��ت  وثيقة 
�لر�أي  �لتاأثر على  �أن قدرته يف  �إلى 

�ل���ع���ام ج��ع��ل��ت م��ن��ه �ل��و���ص��ي��ل��ة �لأك���ر 
ت����اأه����ي����ال ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع �لأزم����������ات، 
�خل�صو�س،  وج��ه  على  منها  �لأمنية 
بع�س  �أن  موؤكد�  �ملبكرة،  مر�حلها  يف 
�لإع��الم  و�صائل  على  تعتمد  �جلهات 
للمعلومات  وث����ري  رئ��ي�����س  ك��م�����ص��در 
�أث��ن��اء �لأزم�����ات وب��الأخ�����س �لأم��ن��ي��ة، 
ب��ح��ذر  ت���ت���ع���ام���ل  �أن  ي�������ص���ت���دع���ي  م����ا 
�ل��ت��ي  �ل���ر����ص���ائ���ل  لأن  وم�������ص���وؤول���ي���ة، 
توجهها خالل �لأزمات تكون عن�صر� 
رئي�صا وموؤثر� يف ت�صاعد حدة �لأزمة 

�أو خمودها.
�لإع���الم���ي  �ل���ت���ن���اول  �أن  و�أك������د 
غ���ر �ل����و�ع����ي جل���ر�ئ���م �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�أه���د�ف  �أ���ص��ه��م يف حتقيق  �لإره��اب��ي��ة 
ه����ذه �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات، و�إح�������د�ث ت��اأث��ر 
يف �ل������ر�أي �ل���ع���ام وت�����ص��وي�����ص��ه و�إث�����ارة 
�لبلبلة و�لرعب بني �جلماهر ون�صر 

�لفو�صى وترويع �لآمنني.
و�ختتمت �جلل�صة بورقة بعنو�ن 
�لأزم��������ات..  �إد�رة  »�����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
ن��ح��و م��زي��د م���ن ت��ط��وي��ر �لأ���ص��ال��ي��ب 
و�ل�صت�صر�فية«  �لوقائية  و�لتقنيات 
قدمها �لأ�صتاذ �مل�صاعد بق�صم �لإعالم 
و�لت���������ص����ال ب���ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك خ��ال��د 
وذك���ر  ال��ق��روي،  اأني�ص  ال��دك��ت��ور 
�أ�صباب �لأزمات و�لتي تتمثل  خاللها 
�لب�صرية  و�لأخ��ط��اء  �لإد�رة  ���ص��وء  يف 
و�����ص����وء ف���ه���م �مل���ع���ل���وم���ات و�ل���ي���اأ����س 
و�لإ�����ص����اع����ات و�ل���رغ���ب���ة يف �لب���ت���ز�ز 

و�فتعال �لأزمات و�نعد�م �لثقة.
و����ص��ت��ع��ر���س م���ر�ح���ل �لأزم������ات 

وهي  مر�حل  ث��الث  يف  متثلت  و�لتي 
م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل �لأزم�������ة وم��رح��ل��ة 
�لأزم��ة ومرحلة ما بعد �لأزم���ة، كما 
��صرت�تيجية  ب��ن��اء  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �أك���د 
علمية،  ���ص��و�ب��ط  وف���ق  �لأزم����ة  �إد�رة 
م���ع �له��ت��م��ام ب��اجل��ان��ب �مل��ع��ل��وم��ات��ي 

لالأزمة.
�ل���ت���و�����ص���ل  م�����و�ق�����ع  �أن  و�أك���������د 
م�����ص��ادر للمخاطر  ت��ع��د  �لج��ت��م��اع��ي 
�أو �لفر�س �ملرتبطة مبفهوم �لكارثة 
باإمكانها  و�لتي  �خلارجي  �حل��دث  �أو 

�لت�صبب يف خلق �لأزمات.

المتحدث الرسمي
واإلعالم في عسير..

إعالميو المنطقة يتحدثون

ت���ن���اول���ت ج��ل�����ص��ة �مل����وؤمت����ر �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
�لر�صمي  »�مل��ت��ح��دث  مو�صوع  �لثانية، 
و�لإعالم يف ع�صر« مب�صاركة نخبة من 

�إعالميي منطقة ع�صر ومتحدثيها.
وق�����د ت����ر�أ�����س �جل��ل�����ص��ة �مل�����ص��رف 
�مل��رك��ز �لإع��الم��ي بجامعة  �ل��ع��ام على 
زابن  بن  مفلح  الدكتور  خالد  �مللك 
ال��ق��ح��ط��اين، ح��ي��ث ب�����د�أ م���دي���ر ع��ام 
تلفزيون �أبها �لأ�صتاذ �صالح �ل�صريفي 
نقا�صات �جلل�صة باحلديث عن �صرورة 
�ل�صحفي  ب��ني  متبادل  �ح���رت�م  وج��ود 

و�ملتحدث �لر�صمي للجهة.
و�صارك مدير مكتب وكالة �لأنباء 
�ل�����ص��ع��ودي��ة »و��������س« مب��ن��ط��ق��ة ع�صر 
�جلل�صة  الأحمري  �شالح  الأ�شتاذ 

ب���احل���دي���ث ع���ن وج�����وب م��ع��رف��ة م���اذ� 
يريد �ملتحدث �لر�صمي من �ل�صحفي 
ب��اأن  و�أو���ص��ح كذلك  ذل��ك،  و�لعك�س يف 
�صل�صلة حم��ددة  ت��ت��ب��ع  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة 
ول��ي�����س ك���ل م���ا ي��ن�����ص��ر وي�����ص��ل ل��وك��ال��ة 

�لأنباء ين�صر يف حينه.
فيما �أ�صار مدير �ملركز �لإعالمي 
باأمانة منطقة ع�صر الأ�شتاذ حممد 
ع��ل��ي ال��ق��ح��ط��اين، �إل������ى �أن������ه مت يف 
�لأم��ان��ة ف�صل �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة عن 
�أم��ان��ة ع�صر  �أن  �إل���ى  �لإع�����الم، لف��ت��ا 
�ل���ث���اين ع��ل��ى م�صتوى  �مل���رك���ز  ح��ق��ق��ت 

�أمانات �ملنطقة.
�شلطان  الأ�شتاذ  طالب  ب��دوره 
م��ك��ت��ب �صحيفة  م��دي��ر  الأح��م��ري 
يكون  باأن  »�لريا�س« مبنطقة ع�صر 
�لإعالم جزء� من تنمية ع�صر، وذكر 
�لأزم��ة  يتوقع  �لر�صمي  �ملتحدث  ب��اأن 
�لكثر  �أن  �إل��ى  م�صر�  حدوثها،  قبل 
من �ملتحدثني يف منطقة ع�صر لي�س 

لديهم �صالحية �لتحدث.
رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة  و���ص��ك��ر 
اآل  �شعيد  الأ�شتاذ  ن��ي��وز«  »ع�����ص��ر 
رفيع، رئي�س ق�صم �لإعالم و�لت�صال 
بجامعة �مللك خالد �لدكتور علي بن 
�صويل �لقرين على جهوده يف جتديد 
ه���وي���ة �لإع�������الم، م����وؤك����د� ع��ل��ى ذل��ك 
و�أ�صار  �مل��وؤمت��ر،  ه��ذ�  وتنظيم  باإقامة 
�للوم  نلقي  ب��اأن��ن��ا  نقا�صه  خ��الل  م��ن 
على بع�س �ملتحدثني غر �مل�صتبقني 
مع  يتعامل  منهم  و�لبع�س  للحدث 

�لتالعب �للفظي.
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جلسة المتحدث الرسمي
ومواجهة األزمات..

المشاراكات األكاديمية

�أكادمييني و�أكادمييات يف  �أربعة  �صارك 
�ملوؤمتر  جل�صات  م��ن  �لثامنة  �جلل�صة 
وج������اءت �جل��ل�����ص��ة ب���ع���ن���و�ن »�مل��ت��ح��دث 
�أد�رت��ه��ا  �لأزم���ات«،  ومو�جهة  �لر�صمي 
م�صاعدة �مل�صرف على �ملركز �لإعالمي 
ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ���ال���د، م�����ص��رف��ة ق�صم 
�لطالبات  ب�صطر  و�لت�����ص��ال  �لإع����الم 

الأ�شتاذة نورة عامر.
 وج����اءت �ل���ورق���ة �لأول�����ى ب��ع��ن��و�ن 
»�لتخطيط و�ملوقفية يف �إد�رة �لعالقات 
�لعامة ل��الأزم��ات، م��اذ� لو، وم��اذ� �لآن، 
عبد  الدكتور  لالأ�شتاذ  ب��ع��د«  وم���اذ� 
ال��رح��م��ن ال��ع��ن��اد، ق��دم��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة 
ع��ن��ه ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س يف ق�صم 
�لإعالم و�لت�صال بجامعة �مللك خالد 

الأ�شتاذة  جنوى البقمي.
 وت�����ن�����اول�����ت �ل�������ورق�������ة �جل�����و�ن�����ب 
كالتعامل  �لأزم������ات  لإد�رة  �لإع��الم��ي��ة 
توجهات  للتحكم يف  �لإع��الم  و�صائل  مع 
�ملحتملة،  تاأثر�تها  ومعاجلة  �لتغطية 
معتمدة يف ذلك على روؤية كل من دليلن 
�صنايدر وفور�صتال �للذين و�صعا �ملكونات 
�لأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ت��ع��ام��ل �ل���ع���الق���ات �ل��ع��ام��ة 
و�أث��ن��اء وبعد وقوعها،  �لأزم���ات قبل  م��ع 
وم����ب����ادئ �ل���ت���ع���ام���ل م����ع غ����ر �مل���ت���وق���ع، 
وت���ق���دمي ق��ائ��م��ة �لأع����م����ال �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
يف  وبخا�صة  �لعامة  �لعالقات  مل�صوؤويل 

مرحلة مو�جهة �لأزمة و�لتعامل معها.

وت���ن���اول���ت �ل����ورق����ة �ل��ث��ان��ي��ة دور 
�لأزم����ات  �إد�رة  يف  �ل��ر���ص��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
وهي ورقة م�صرتكة بني ع�صوي هيئة 
و�لت�صال  �لإع���الم  ق�صم  يف  �لتدري�س 
عمر  الدكتور  خ��ال��د  �مل��ل��ك  بجامعة 
اأبو �شعدة والدكتور علي  اإبراهيم 

زهري القحطاين.
 وت��ط��رق خ��الل��ه��ا �ل��دك��ت��ور عمر 
للمتحدث  �لأم���ث���ل  �لخ��ت��ي��ار  �أن  �إل����ى 
�لر�صمي ينبغي �أن يقوم على عدة �أمور 
�أن يكون �ملتحدث ملما بالأزمة  ومنها 
ي��ك��ون م��درب��ا على  �أن  ت��ط��ور�ت��ه��ا، و  و 
�لتعامل و�حلديث مع و�صائل �لإعالم، 
و�أن ي��ك��ون ق����ادر� ع��ل��ى �ل�����ص��م��ود �أم���ام 
ميلك  و�أن  �لإع��الم،  و�صائل  �صغوطات 
خطة �إعالمية قبل حدوث �لأزمة، و�أن 
يبني �صورة ذهنية ح�صنة قبل �لأزمة، 
���ص��ه��ول��ة يف و���ص��ول  ه��ن��اك  ي��ك��ون  و�أن 

و�صائل �لإعالم �إليه.
�ل��ر���ص��م��ي  �مل���ت���ح���دث  �أن  و�أك��������د   
�لإع���الم  خريجي  م��ن  ي��ك��ون  �أن  يجب 
و�لت�������ص���ال، ك��م��ا  ع��ل��ق ع��ل��ى م��د�خ��ل��ة 
�لن�صائح  �أه��م  عن  فيها  �صاأله  لطالب 
�لذين  �لإع���الم  لطالب  يقدمها  �لتي 
متحدثني  �مل�صتقبل  يف  ي�صبحون  ق��د 
ر���ص��م��ي��ني، ح��ي��ث ن�����ص��ح��ه��م ب��ال��رتك��ي��ز 
وعلى  و�لإقناع  �لتو��صل  مهار�ت  على 

�لعالقات �لعامة.
 وق�����دم يف خ���ت���ام �مل�����ص��ارك��ة ع���دد� 
يتم  ب��اأن  �أو���ص��ى  حيث  �لتو�صيات،  من 
حتديد �صخ�س و�حد كمتحدث ر�صمي، 
ك��ف��اءة، وت��دري��ب  و�خ��ت��ي��ار متحدث ذو 

��صتخد�م  على  �لر�صميني  �ملتحدثني 
كافة �ل�صرت�تيجيات.

وق�������دم�������ت �ل��������ورق��������ة �ل����ث����ال����ث����ة 
�شالح،  املجيد  عبد  مها  الدكتورة 
ع�صو هيئة �لتدري�س بجامعة عجمان، 
»�ل�صمات  بعنو�ن   ورقتها  ج��اءت  حيث 
�ل���ع���ام���ة ل���ب���ح���وث �ت�������ص���الت �لأزم������ة 
�إد�رت���ه���ا ع��رب و�صائل  و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
حتليلية  روؤي��ة  �لجتماعي..  �لتو��صل 
عام  من  �لأجنبية  �لبحوث  من  لعينة 

2000 وحتى عام 2018«.
وت�����ن�����اول�����ت �ل������ورق������ة �ل�������ص���م���ات 
�ل�������ص���ائ���دة يف در������ص����ة  و�لجت������اه������ات 
و�����ص����ائ����ل �ل����ت����و������ص����ل �لج���ت���م���اع���ي 
�ملو�صوعات  م�صتوى  على  و�لأزم�����ات 
و�لإ�����ص����ه����ام����ات �ل���ن���ظ���ري���ة �ل����ت����ي مت 
ت��ن��اول��ه��ا يف جم���ال �لأزم�����ات وو���ص��ائ��ل 
وخ�صو�صية  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 
�لدور �لذي تقوم به و�صائل �لتو��صل 
�لج��ت��م��اع��ي يف �لأزم��������ات ب��اخ��ت��الف 
�ملرت�كم  �لعلمي  و�لر�صيد  �أمناطها، 
و��صحة  م�صتقبلية  روؤي���ة  وج��ود  دون 
خ���ارط���ة  ت���و����ص���ح  ع��ل��م��ي��ة  �أج����ن����دة  �أو 
�لبحوث �مل�صتقبلية، و�لتحليل �لكيفي 
و�لقر�ءة �لنقدية لعينة من �لدر��صات 
�لأجنبية، وعينة من  در��صات �لتحليل 

من �مل�صتوى �لثاين.
ختام  يف  ت��و���ص��ي��ات  ع���دة  و�أوردت 
�لبحوث  �أن  �أك����دت  ح��ي��ث  م�صاركتها، 
�لأول��وي��ة  لها  و�لتحليلية  �لتف�صرية 
يف هذه �ملرحلة عن �لبحوث �لو�صفية، 
�أن �مل��ن�����ص��ات �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  ك��م��ا ك�����ص��ف��ت 

ت��رت��ب��ط ب����اأزم����ات ج���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة 
و�لن���غ���الق ع��ل��ى ت��ك��ر�ر در�����ص���ة نف�س 
�إل��ى جديد  نوعيات �لأزم���ات لن يقود 
ول  �لعلمية  �لإ�صهامات  م�صتوى  على 

�لتطبيق �لعملي.
 ولفتت �إلى �أن ت�صميم �ملنهجيات 
�لكمية و�لكيفية و�ل�صتعانة بالتقنيات 
يف �لر�صد و�لتحليل مطلوب يف در��صة 
�لجتماعي  �لإع����الم  من�صات  تفاعل 
مع �لأزم��ات، مع تبني �أ�صاليب حتليل 
م��ث��ل علم  �أخ����رى  ع��ل��وم  م��ن  م�صتمدة 
�حل��ا���ص��ب و�أن���روب���ول���وج���ي���ا �لإع�����الم 
�لج���ت���م���اع���ي وغ����ره����ا، ك���م���ا �أو����ص���ت 
ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأمن������اط وخ�����ص��ائ�����ص 
�مل���ن�������ص���ات �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة 

تفاعلها �صلبا و�إيجابا مع �لأزمة.

تأسيس مركز وطني 
وموسوعة إرشادية

في مبادرة أبها حول
اإلعالم واألزمات

للتعامل  �صاملة  م��ب��ادرة  �مل��وؤمت��ر  ط��رح 
عو�صا  فعالياته  ختام  يف  �لأزم���ات  م��ع 
�أن  �ل��ع��ادة  �ل��ت��ي ج��رت  �لتو�صيات  ع��ن 

تختتم �ملوؤمتر�ت �أعمالها بها.
تاأتي  �أن  �مل�����ص��ارك��ون  �ق���رتح  حيث 
تو�صيات هذ� �ملوؤمتر على �صكل مبادرة 
�أك��ر  لتكون  �مل��وؤمت��ر  با�صم  يقدمونها 
�مل���رح���ل���ة، وق��د  ف��اع��ل��ي��ة وحت���م���ل روح 
مقر  �أبها،  مدينة  با�صم  �ملبادرة  �صميت 

�نعقاد �ملوؤمتر.

تاأ�صي�س  ع��ل��ى  �مل���ب���ادرة  و��صتملت 
م����رك����ز وط����ن����ي خم���ت�������س ب�����الأزم�����ات 
و�لإعالم، حتت م�صمى »�ملركز �لوطني 
لالإعالم و�لأزم��ات« وي�صمل عدد� من 
تعامل  وتوثيق  ر�صد  يف  تتمثل  �مل��ه��ام 
ك��اف��ة �مل��وؤ���ص�����ص��ات م��ع �لأزم�����ات، بهدف 
منها  لال�صتفادة  م�صتقبال  توظيفها 
�ملحتملة  بالأزمات  و�لتنبوؤ  �لوقاية  يف 
�ل�صت�صار�ت  وتقدمي  �مل��ج��الت،  كل  يف 
�لب�صري��������������ة  �مل�����������������������������������و�رد  وت��ط��وي��ر 
�لوطني����������ة يف جمال مو�جهة �لأزمات، 
�إلى تنظيم دور�ت وور�س عمل  �إ�صافة 
ل��ل��م�����ص��وؤول��ني يف �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
و�خل���ا����ص���ة و���ص��ان��ع��ي �ل���ق���ر�ر ب��ه��دف 
تدريبهم على كيفية �لتعامل �ل�صحيح 
مع �لأزمات، و�إعد�د در��صات وطنية عن 
طبيعة �لأزمات و�أنو�عها و�صبل �إد�رتها 
�إعد�د در��صات  و�لوقاية منها، وكذلك 
دول��ي��ة ع��ن �أ���ص��ال��ي��ب م��و�ج��ه��ة �ل���دول 
����ص��ت��ع��ر����س وحتليل  ل����الأزم����ات، ع���رب 
جت��ارب��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف ك��اف��ة �مل��ج��الت 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة و�لأم��ن��ي��ة 
�صنوية  موؤمتر�ت  عقد  ا  �أي�صً وغرها، 
�لتوعية  بهدف  �لوطن  م�صتوى  على 

بثقافة �لأزمات.
�إط��الق  �أي�����ص��ا  �مل��ب��ادرة  وت�صمنت 
م���������ص����روع ع���ل���م���ي ي�����ص��م��ل م��و���ص��وع��ة 
�ملوؤ�ص�صات  تعامل  كيفية  عن  �إر�صادية 
م����ع خم��ت��ل��ف �أن��������و�ع �لأزم����������ات، ب��ن��اء 
ونتائج  ودول��ي��ة،  حملية  در����ص��ات  على 
جم��م��وع��ات م��رك��زة م��ن �أه����ل �خل��ربة 
�إلى  �إ�صافة  و�مل�صوؤولية،  و�لتخ�ص�س 

در������ص����ات حت��ل��ي��ل م�����ص��م��ون ل��و���ص��ائ��ل 
�لإعالم �لتقليدي و�جلديد، ودر��صات 
ح��ال��ة يف جم���الت م��ت��ع��ددة، ودر����ص��ات 

حتليلية مف�صلة.
ك��م��ا ي��ع��م��ل �مل�����ص��روع �أي�����ص��ا على 
ت�صتمل  للموؤ�ص�صات  عملية  �أدلة  �إجناز 
ع��ل��ى �لإج���������ر�ء�ت و�لأ����ص���ال���ي���ب �ل��ت��ي 
ينبغي �تباعها ملو�جهة �لأزمات و�أي�صا 
ل�صناعة  �لتنفيذية  و�لآليات  �خلطط 

�لقر�ر �أثناء حدوثها.
�خلتامية  �جلل�صة  ط��رح��ت  كما 
�أي�����ص��ا ع����دد� م���ن �مل���ب���ادئ �ل��ع��ام��ة يف 
ركزت  �إعالميا،  �لأزم��ات  �لتعامل مع 
�أن �لأزم����ات ج��زء ل ي��ت��ج��ز�أ من  على 
�لأح��و�ل  �أغلب  يف  وه��ي  �لعام،  �ل�صاأن 
�ملوؤ�ص�صات؛  ب��ه  مت��ر  ق��د  طبيعي  �أم���ر 
اأن�����ص��ت��ط��ه��ا بجمهور  ن��ظ��را الرت���ب���اط 
�أن ت�صع  وك��ذل��ك  د�خ��ل��ي وخ���ارج���ي، 
�لت�صالية  خططها  �صمن  �ملوؤ�ص�صات 
لأه��م��ي��ت��ه  ب�����الإع�����الم،  �لأزم�������ة  �إد�رة 
وت��اأث��ر�ت��ه �ل��ب��ال��غ��ة، م�����ص��رة �إل���ى �أن 
�إد�رة  يف  رئي�س  ج��زء  �لب�صري  �ل��ك��ادر 
�لأزم�������ة و�ل���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة 
�حرت�فية، �لأم��ر �ل��ذي يجب �إع��د�ده 
وت��ك��وي��ن��ه �ل��ت��ك��وي��ن �جل���ي���د، و�أك�����دت 
��صت�صر�ف  ���ص��رورة  على  �مل��ب��ادئ  تلك 
�لأزم���������ات و�ل���ت���ن���ب���وؤ ب���ه���ا مب����ا ي�����ص��ه��ل 
��صرت�تيجيات  و�صع  �ملوؤ�ص�صات  على 
بعد  تطويرها  ث��م  لإد�رت��ه��ا،  و��صحة 

ذلك وفق تطور وقائعها.
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و�ملر�صلني؛  �لأنبياء  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  �حلمد هلل 
�صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، �أما بعد:

بعون �هلل وتوفيقه �ختتم »�ملوؤمتر �لدويل �لثالث: �لإعالم و�لأزمات- 
�لأبعاد و�ل�صرت�تيجيات« �لذي نظمه ق�صم �لإعالم و�لت�صال بكلية �لعلوم 
�لإن�صانية بجامعة �مللك خالد بفندق ق�صر �أبها مبدينة �أبها �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية خالل �لفرتة من 13-14 رجب 1440، �ملو�فق 20-21 مار�س 2019، 
برعاية وح�صور وم�صاركة كرمية من �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر تركي بن 
طالل بن عبد �لعزيز �أمر منطقة ع�صر. وقد �صارك يف �ملوؤمتر نخبة من 

�لعلماء و�ملخت�صني من د�خل �ململكة وخارجها.
 ويف �حلفل �لفتتاحي حتدث معايل مدير �جلامعة �مل�صرف �لعام على 
�ملوؤمتر �لأ�صتاذ �لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�صلمي، فحيا �ملوؤمترين بتاأكيده 
على �أهمية �ملوؤمتر و�أهمية �لإعالم يف  عاملنا �ملعا�صر بحكم �أنه يتقاطع مع 

خمتلف �أوجه �حلياة و�أ�صعدة �ل�صاأن �لعام يف كل �لدول و�ملجتمعات.
م�صتوى  على  �أزم���ات  �صنعت  �ملجتمعات  يف  �حل��ي��اة  تعقيد�ت  �أن  و�أك���د 
موؤ�ص�صات و�صركات ودول، ول بد �أن يتم حتليلها ومو�جهتها بكل �لطرق مبا 
فيها و�صائل �لإعالم. و�أ�صار �إلى �أن �إعالم �لأزمات مل يعد جمرد ممار�صات 
عديدة  علمية  �أق�����ص��ام  فيه  ت�����ص��ارك  علمياً  تخ�ص�صاً  �أ���ص��ب��ح  ب��ل  �إع��الم��ي��ة، 

باجلامعات، وتت�صابق يف در��صة ظاهرة �لت�صال وعالقته بالأزمات.
�مل�صت�صار  �ل��ق��رين،  �صويل  بن  علي  �لدكتور  �لأ�صتاذ  حت��دث  ذل��ك  وبعد 
�أن  فاأكد  للموؤمتر،  �لعلمية  �للجنة  رئي�س  و�لت�صال  �لإع��الم  ق�صم  رئي�س 
�لأزمات �أ�صبحت من مكونات �لإعالم �لأ�صا�صية، و�أنها تتد�خل فيها �أطر�ف 
عديدة، وتت�صابك فيها م�صالح خمتلفة. ويبقى �لإعالم هو �ل�صاحة �لكربى 
لالأزمات، وهو �مليد�ن �لذي تت�صارع فيه �لأطر�ف، ولهذ� �أ�صبح هو �لأدو�ت 

و�لقنو�ت و�ملحتوى و�ل�صكل �لذي تظهر من خالله �لأزمة.
و�أ�صار رئي�س �للجنة �لعلمية �إلى �أنه و�صل �للجنة �أكر من �أربعمائة ملخ�س 
تدقيق  عمليات  وب��ع��د  وخ��ارج��ه��ا؛  �ململكة  د�خ���ل  م��ن  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�صاركة  لطلب 
وفح�س للملخ�صات، و�ختيار خرب�ء وم�صوؤولني، و�صلت �للجنة �إلى �ختيار �أكر 

من خم�صني م�صاركا وم�صاركة من حو�يل خم�صة ع�صر جن�صية.
وقد �أقرتح �مل�صاركون �أن تاأتي تو�صيات هذ� �ملوؤمتر على �صكل مبادرة 
�ملرحلة، ويكون  �أكر فاعلية وحتمل روح  �ملوؤمتر لتكون  با�صم  يقدمونها 
م�صماها با�صم مدينة �أبها، مقر �نعقاد هذ� �ملوؤمتر، وت�صتمل هذه �ملبادرة 

على ما يلي:

أوال: وصف المبادرة
ن��ظ��ر� لتنامي �له��ت��م��ام مب��و���ص��وع �لأزم�����ات يف و���ص��ائ��ل �لإع�����الم، وحل��اج��ة 

�صمعتها  �أن يعر�س  دون  �لأزم��ات  للتعامل مع  �لعامة  �لعالقات  و�أجهزة  �ملوؤ�ص�صات 
�أكانت  �صو�ء  للموؤ�ص�صة  �لذهنية  �ل�صور  على  يوؤثر  �أن  ودون  و�ملخاطرة،  للت�صوي�س 
�صركة �أو �إد�رة حكومية �أو دولة �أو ثقافة �أو جمتمع؛ ومن هنا ر�أى �ملوؤمتر �أن ت�صدر 

عنه مبادرة �صاملة عن �لإعالم و�لأزمات.

ثانيا: مبادئ عامة
�لأح���و�ل  �أغ��ل��ب  يف  وه��ي  �ل��ع��ام،  �ل�صاأن  م��ن  يتجز�أ  ل  ج��زء  ه��ي  • �لأزم���ات 
داخلي  بجمهور  اأن�صتطها  الرت��ب��اط  نظرا  املوؤ�ص�صات  به  متر  قد  طبيعي  اأم��ر 

وخارجي، ولأرتباطهم باأطر�ف خارجية خمتلفة.
بالإعالم، لأهميته  �لأزمة  �إد�رة  �لت�صالية  �ملوؤ�ص�صات �صمن خططها  • ت�صع 

وتاأثر�ته �لبالغة.
بطريقة  معها  �لتعامل  و  �لأزم��ة  �د�رة  يف  رئي�صي  ج��زء  �لب�صري  �لكادر   •

�إحرت�فية، �لأمر �لذي يتوجب �عد�ده و تكوينه �لتكوين �جليد.
��صرت�تيجيات  و�صع  �ملوؤ�ص�صات  على  ي�صهل  بها  و�لتنبوؤ  �لأزمات  • ��صت�صر�ف 

و��صحة لإد�رتها، ثم تطويرها بعد ذلك وفق تطور وقائعها.
ي�صاعد  ووطنية  حملية  معلومات  قو�عد  و�إن�صاء  �لبيانات  وحتليل  جمع   •
ل��الأزم��ات، مما ميكن من و�صع خطط و�إج���ر�ء�ت  �إن��ذ�ر مبكر  يف و�صع نظام 

عملية للتحكم فيها ومو�جهة �آثارها ونتائجها. 
• �ل�صتفادة من در��صة وحتليل �لتجارب �لدولية مما ي�صهل �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ملنا�صبة يف �أوقات �لأزمات.

ثالثا: تأسيس مركز وطني عن اإلعالم واألزمات
»�ملركز  م�صمي   و�لإع���الم، حتت  ب��الأزم��ات  تاأ�صي�س مركز خمت�س  �مل��ب��ادرة  تقرتح 

�لوطني لالإعالم و�لأزمات« وي�صطلع باملهام �لتالية:
• ر�صد وتوثيق تعامل كافة �ملوؤ�ص�صات مع �لأزمات، بهدف توظيفها م�صتقبال 

لال�صتفادة منها يف �لوقاية و�لتنبوؤ بالأزمات �ملحتملة يف كل �ملجالت.
جمال  يف  �لوطني����������ة  �لب�صري��������������ة  �مل�����������و�رد  وتطوير  �ل�صت�صار�ت  تقدمي   •

مو�جهة �لأزمات.
و�خلا�صة  �حلكومية  �جلهات  يف  للم�صوؤولني  عمل  وور���س  دور�ت  تنظيم   •

و�صانعي �لقر�ر بهدف تدريبهم على كيفية �لتعامل �ل�صحيحة مع �لأزمات.
�إد�رتها و�لوقاية  • �عد�د در��صات وطنية عن طبيعة �لأزمات و�أنو�عها و�صبل 

منها.
عرب  ل���الأزم���ات،  �ل���دول  م��و�ج��ه��ة  �أ���ص��ال��ي��ب  ع��ن  دول��ي��ة  در����ص��ات  • �ع���د�د 
����ص��ت��ع��ر����س وحت��ل��ي��ل جت��ارب��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف ك���اف���ة �مل���ج���الت �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

و�لإقت�صادية و�لأمنية وغرها.

بثقافة  �لتوعية  بهدف  �لوطن  م�صتوى  على  �صنوية  موؤمتر�ت  • عقد 
�لأزمات.

آلية التنفيذ
يتاأ�ص�س  �أن  فيمكن  و�لأزم����ات،  �لإع���الم  عن  وطني  مركز  وج��ود  لأهمية  نظر� 
�أن  �ل��دول��ة، حتى ميكن  م��ن  �صخي  وب��دع��م  �مل��رك��ز حت��ت مظلة حكومية  ه��ذ� 
�ل�صعودي  �ل�صاأن  �مل��اأزوم��ة يف  و�حل���الت  �مل��و�ق��ف  كافة  بر�صد  �ملركز  ه��ذ�  يقوم 
وخا�صة ذ�ت �لعالقة بالق�صايا و�ملو�صوعات �لوطنية، من خالل قر�ءة وحتليل 
�لتقلدية و�جلديدة، و�لتعاطي معها بطريقة علمية و�لتنبوء  �لإعالم  و�صائل 
�ملركز »بيت خربة«  �لعالقة، ويكون هذ�  بتد�عياتها على خمتلف �جلهات ذ�ت 
Think Tank متخ�ص�س يف كيفية تعاطي و�صائل �لإعالم مع �لأزمات، و�قرت�ح 

ت�صور�ت وحلول لكيفية �إد�رة تلك �لأزمات من �لناحية �لإعالمية.

رابعا: الموسوعة اإلرشادية للتعامل مع األزمات
�إطالق م�صروع علمي عبارة عن مو�صوعة �ر�صادية عن كيفية تعامل �ملوؤ�ص�صات 
ونتائج  ودول���ي���ة،  حملية  در�����ص���ات  ع��ل��ى  م�صتملة  �لأزم�����ات،  �أن����و�ع  خمتلف  م��ع 
ودر����ص��ات حتليل  و�مل�صئولية،  و�لتخ�ص�س  �خل��ربة  �أه��ل  جمموعات مركزة من 
جم��الت  يف  ح��ال��ة  ودر����ص��ات  و�جل��دي��د،  �لتقليدي  �لإع����الم  لو�صائل  م�صمون 
عملية  �أدل��ة  �إجن��از  على  �مل�صروع  ويعمل  مف�صلة؛  حتليلية  ودر����ص��ات  متعددة، 
ملو�جهة  �تباعها  ينبغي  �لتي  و�لأ�صاليب  �لج���ر�ء�ت  على  ت�صتمل  للموؤ�ص�صات 

�لأزمات و�أي�صا �خلطط و�لآليات �لتنفيذية ل�صناعة �لقر�ر �أثناء حدوثها.

آلية التنفيذ
خالد  �مللك  كجامعة  ك��ربى  �أك��ادمي��ي��ة  جلهة  �لعلمي  �مل�صروع  ه��ذ�  ��صناد 
ممثلة بق�صم �لإعالم و�لإت�صال بكلية �لعلوم �لإن�صانية، باعتبارها حا�صنة 
�ل��دويل �لثالث عن �لإع��الم و�لأزم��ات، وقبله موؤمتر�ن دوليان  للموؤمتر 
عن »�لإع���الم و�لإ���ص��اع��ة« و »�لإع���الم و�لإره����اب«، ولديها خ��رب�ت علمية 
و��صت�صارية يف مثل هذه �ملو�صوعات، وميكن متويل هذ� �مل�صروع من جهة 
حكومية، �أو من خالل وز�رة �لتعليم عرب م�صروعات مبادر�ت �لتعليم �لتي 

تدعمها �لوز�رة يف �جلامعات.

تم بحمد اهلل.

أبها، المللكة العربية السعودية
1440/7/14 الموافق 2019/3/21

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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مشاركات يثمن تجربة المشاركة
في مؤتمر »اإلعالم واألزمات«

عبير الشهراني

حظي �ملوؤمتر �لدويل �لثالث، »�لإعالم 
و�ل�صرت�تيجيات«  و�لأزم��ات..�لأب��ع��اد 
من  �لأك��ادمي��ي��ات  م��ن  نخبة  مب�صاركة 
و�ل��الت��ي  وخ��ارج��ه��ا،  �ل�صعودية  د�خ���ل 
و�أجمعن  �ملوؤمتر،  يف  م�صاركاتهن  ثمن 
على �أهمية هذ� �ملوؤمتر يف �لوقت �لذي 

يعاين فيه �لوطن �لعربي من �لأزمات، 
من  �مل��زي��د  تنظيم  يتم  ب���اأن  مطالبات 
�مل���وؤمت���ر�ت يف ه���ذ� �جل��ان��ب م��ن �أب��ع��اد 

خمتلفة.
باملوؤمتر  م�صاركاتها  دو�فع  وحول 
ك�����ص��ف��ت �لأ�����ص����ت����اذة �مل�������ص���ارك���ة ب��ك��ل��ي��ة 
�مللك عبد  و�لإع��الم بجامعة  �لت�صال 
�ل��ع��زي��ز �ل��دك��ت��ورة خ��ل��ود  �مل��ل��ي��اين  �أن  

وقت  ت��ز�م��ن  ه��و  للم�صاركة  دفعها  م��ا 
�مل��وؤمت��ر م��ع  ما منر به يف ه��ذ� �لوقت 
م��ن �أزم����ات، م��وؤك��دة �أن��ن��ا  بحاجة �إل��ى 
مع  �لإعالمي  �لتعامل  من  �لنوع  هذ� 

�لأزمات.
وقالت »على م�صتوى �لعامل وعلى 
م�����ص��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة من���ر ب��ال��ع��دي��د من 
�لأزم���ات ول��الإع��الم ل��ه دور كبر جد� 

�إد�رة �لأزمة و�لتعامل معها،  يف كيفية 
فباإمكان �لإعالم �أن ي�صعد �أو يخف�س 
�لأزمة وباإمكانه �أن يديرها ويغر من 
�لر�أي �لعام �لذي يتعامل معها، فدوره 
�أع�صاء  لنا نحن  �ملهم  كبر جد� ومن 
هذ�  يف  �ملتخ�ص�صني  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
ن�صارك مبحاور  �أن  �لإع��الم  �لنوع من 

خمتلفة يف هذ� �ملوؤمتر«.

الشباب واألزمات اإلعالمية
وحول م�صاركتها يف �ملوؤمتر ك�صفت �أنها 
�لتو��صل  ت�صمنت مو�صوع عن مو�قع 
على  للح�صول  ك��م�����ص��در  �لج��ت��م��اع��ي 
�أن  �إلى  �أثناء �لأزم��ات، م�صرة  �لأخبار 
كبر  دور  ل��ه��ا  �لآن  �ل��ت��و����ص��ل  م��و�ق��ع 
من  وبالأخ�س  كبرة  و��صتخد�ماتها 
�لعينة  ه��ذه  �أن   م��وؤك��دة  �ل�صباب،  فئة 

�ل��ب��ح��ث عن  �ل��ت��ي ت��رك��ز عليها يف  ه��ي 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل �ل�����ص��ب��اب يف �حل�����ص��ول 
ع��ل��ى �لأخ����ب����ار �أث���ن���اء �لأزم�������ة، وم���دى 
�لأخبار  مع  تفاعلهم  وطريقة  ثقتهم 
�ملوجودة يف هذه �ملو�قع، وما هو �ل�صكل 
على  �مل��ت��وف��رة  للمعلومات  �لإخ���ب���اري 
�مل���و�ق���ع �ل��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع��ه��ا بوقت 

�لأزمة.
�أن ي��خ��رج �مل��وؤمت��ر بعدة  وت��وق��ع��ت 
�إد�رة  بكيفية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ت��و���ص��ي��ات 
�لأزم������ات م���ن ق��ب��ل �لإع������الم، و�إع�����د�د 
تاأهيلية  ودور�ت  ن���دو�ت  و  عمل  ور���س 
�إد�رة  كيفية  عن  �لإع���الم  يف  للعاملني 
�لأزمة وكيف يتم �حتو�ءها، معتربة �أن 
هذ� �لأمر مهم  جد� يف  ظل  �لنفتاح 
�ل���ت���و�����ص���ل �لج���ت���م���اع���ي  يف م����و�ق����ع 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ت���ط���ور �حل��ا���ص��ل، 
لفتة �إلى �أن كل مو�طن �أ�صبح �صحفيا 
من  لذلك  حم��ت��وى،  وي�صيف  ي�صارك 

�ملهم تاأهيلهم.
و�أكدت على �أهمية هذه �ملوؤمتر�ت 
يف  �ملتخ�ص�صة  �لأق�����ص��ام  جميع  د�ع��ي��ة 
�إقامة  �إلى  �ململكة  �لإع��الم يف جامعات 
مثل هذه �ملوؤمتر�ت، و�أن تاأخذ �لأبعاد 

�ملختلفة يف هذ� �جلانب لأهميته.
هيئة  ع�صو  ك�صفت  جانبها   م��ن 
�لعزيز  �مللك عبد  �لتدري�س يف جامعة 
�أن �ل��ه��دف من  �آ���ص��ي،  �ل��دك��ت��ورة حنان 
�لأزم���ات  فكرة  تو�صيح  ه��و  م�صاركتها 
و��صرت�تيجيات  حلول  �إل��ى  و�لو�صول 
�لتطبيقية  �خل��ط��و�ت  �ت��خ��اذ  لكيفية 

حلل �لأزمات �ملحلية.

حروب الجيل الرابع
وذك����رت ن��ائ��ب��ة م��دي��ر حت��ري��ر ج��ري��دة 
�لدكتورة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �لأه��ر�م  
يحمل  �مل��وؤمت��ر  �أن  �لن�صر،  �أب��و  �صامية 
و�لأزم���ات  �لإع���الم  وه��و  عنو�نا مهما، 
يف ظل ما تو�جهه �ملنطقة �لعربية من 
�صر�عات و�أزمات يف �لوقت �حلايل، ويف 
ظل ما يو�جهه �لإعالم، م�صرة �إلى �أن 

�لإعالم �أحيانا يكون �صانعا لالأزمات.
و�أكدت �أن �أهمية هذ� �ملوؤمتر تاأتي 
�لإع��الم  مو�جهة  �أهمية  من  �نطالقا 
لالأزمات و�أهمية �لتعريف بها و�أهمية 
�إدر�كنا خلطورة هذه �لأزمات يف دولنا 
�ل��ع��رب��ي��ة، وت��اأث��ره��ا �خل��ارج��ي علينا، 
معتربة �أنه من �ملهم وجود �إعالم و�ع، 
�لتحديات  جميع  م��و�ج��ه��ة  على  ق���ادر 

�لتي تو�جهنا هذه �لفرتة.
وحول ورقتها �لبحثية ك�صفت �أنها 
يو�جهه  وم��ا  �لعربي  �لإع���الم  تناولت 
م���ن �أزم������ات م�����ص��دره��ا ب��ع�����س �مل��و�ق��ع 
�لع�صل  يف  �ل�صم  تبث  �لتي  �لإخ��ب��اري��ة 
ومعلومات  ك��اذب��ة  �أخ��ب��ار  تنقل  و�ل��ت��ي 
�لإع��الم �جلديد  ي�صببه  مغلوطة، وما 
م���ن �إح������د�ث ���ص��ب��ق ���ص��ح��ف��ي م���ن دون 

�لتاأكد من �ملعلومة �أو �خلرب.
ولفتت �إلى �أن من �أزمات �لإعالم 
�جل���دي���د ن�����ص��ر �ل�����ص��ائ��ع��ات و�لأخ����ب����ار 
�مل��غ��ل��وط��ة و�ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �أه���م �أدو�ت 
ح������روب �جل���ي���ل �ل�����ر�ب�����ع، م����وؤك����دة �أن 
تعد  مل  �حل������روب  �أن  ي��ع��ل��م  ج��م��ي��ع��ن��ا 
ح��روب  ه��ن��اك  �أ���ص��ب��ح��ت  ب��ل  تقليدية؛ 
�ل��ك��ل��م��ة و�ل�����ص��ائ��ع��ات و�ل���ت���ي ت��ت��م عرب 

�لإعالم �جلديد.
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رائدة آل محي
وعبدالرحمن بهران 

تويل جامعة �مللك خالد �هتماما خا�صا 
لتاأهيل وتدريب طالبها وطالباتها من 
�لتطبيقي  �لعمل  يف  ��صرت�كهم  خالل 
�مل��ي��د�ين، �إمي��ان��ا منها باأهمية ذل��ك يف 
و�إمكاناتهم  بقدر�تهم  �لثقة  �إك�صابهم 
�لإع��الم��ي؛ �ن��ط��الق��ا م��ن ذل��ك ج��اءت 
�لإعالم  ق�صم  وطالبات  طلبة  م�صاركة 

يف موؤمتر �لإعالم و�لأزمات.

مالك آل مضواح:
التقديم موهبتي وتوجهي

�آل م�صو�ح حا�صلة على  �أحمد  مالك 
ب��ك��ال��وري��و���س �إذ�ع������ة وت��ل��ف��زي��ون من 
�ل�صرف  مبرتبة  خ��ال��د  �مل��ل��ك  جامعة 

�لأول����������ى، وجت����رب����ة ت���ق���دمي م���وؤمت���ر 
�لإع���������الم و�لأزم������������ات ه����و جت��رب��ت��ه��ا 
�ل��ث��ال��ث��ة يف �ل��ت��ق��دمي، ح��ي��ث ���ص��ب��ق �أن 
قدمت �إحدى جل�صات موؤمتر �لإعالم 
و�لإرهاب كمرة �أولى وحلقها تقدميها 
حلفل �إعالن ��صتكمال م�صاريع ع�صر 
�لذي ر�أته هو �لتجربة �لأكر �أهمية، 
لل�صباب  م��ن مت��ك��ني  ف��ي��ه  وم���ا ح�صل 
�أم��ر منطقة  حتت رعاية كرمية من 
ع�����ص��ر �لأم�����ر ت��رك��ي ب���ن ط���الل بن 
�لف�صل  م���الك  وت��ع��ي��د  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
�ل��ث��الث��ة  �خ���ت���ي���اره���ا يف جت���ارب���ه���ا  يف 
ب��ال��ت��ق��دمي ل��ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن �صويل 
�لقرين رئي�س ق�صم �لإعالم و�لت�صال 
بها  ع��ام��ر وثقتهما  ن���ورة  ول��الأ���ص��ت��اذة 
�إخ���ر�ج  ع��ل��ى  وحر�صهما  وب��ق��در�ت��ه��ا، 
ج���ي���ل م��ه��ن��ي �إع����الم����ي م��ت��م��ك��ن ذي 

خرب�ت وجتارب ميد�نية.

نجود الشهراني:
تقديمي للمؤتمر فخر

�إن وق��وف كل من م��الك وجن��ود خلف 
متكني  على  دليل  خر  �لتقدمي  منرب 
ق�����ص��م �لإع�������الم و�لت�������ص���ال ل��ل��ط��الب 

وفر�س لعملهم �لإعالمي �مليد�ين.
وترى جنود �أن مثل هذه �لفر�س 
للدخول  جتعل منهم طالبا جاهزين 
ل�����ص��وق �ل��ع��م��ل ب��ك��ل ج��اه��زي��ة، وتعيد 
و�لديها  �إل��ى  جناحاتها  �لف�صل  جنود 
وخ�صت  �لأك��ادمي��ي��ني  �أ�صاتذتها  وك��ل 
بذلك �لدكتور علي �لقرين لختيارها 
مب����وؤمت����ر �لإع����������الم �ل��������دويل ل��ل��م��رة 
و��صتعلت  �جل��ه��ود  تو��صلت  �ل��ث��ال��ث��ة. 
�أ���ص��ب��ح �جل��م��ي��ع  �مل��ن��اف�����ص��ة ح��ت��ى  روح 
ي�����ص��ع��ى ل��ت��ك��وي��ن جم��ت��م��ع ب���ن���اء نحو 

م�صتقبل �أف�صل هنا.

عبداهلل الشهري:
تجربة كبيرة وثرية

�مل������ق������دم������ون م������ن ط��������الب �لإع����������الم 
�أي�صا على ذلك، فمنهم  يتناف�صون هم 
و�صع  �ل��ذي  �ل�صهري  عبد�هلل  �لطالب 
ب�����ص��م��ة ت����دل ع��ل��ى ق����در�ت����ه �خل��الق��ة 
و�أد�ءه �لر�ئع يحكي جتربته يف �صطور: 
جت��رب��ت��ي يف �ل��ت��ق��دمي يف �مل��وؤمت��ر 
�ل����دويل �ل��ث��ال��ث، �لإع�����الم و�لأزم�����ات، 
�لأب�����ع�����اد و�ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات، ك��ان��ت 
�مل�صتوى  على  وثرية يل  جتربة كبرة 
�ل�صخ�صي، وهي قليلة �حلدوث يف حياة 
�أي طالب ولثقتهم بي بعد �هلل طورت 
م���ن م���ه���ار�ت���ي ح��ت��ى و���ص��ل��ت مل��ب��ت��غ��اي 
و�أ���ص��ك��ر �هلل �ب���ت���د�ء �لأم����ر و�ن��ت��ه��اءه. 
كما ��صكر �لأ�صتاذ �لدكتور علي �صويل 

�لقرين و�لدكتور عمر بو �صعدة.

محمد الجميري:
طالبنا مبدعون وتمكينهم 
ومنحهم الفرصة يجعلهم 

يقدمون أفضل ما لديهم

ح��ق��ق �جل���م���ري ه���دف���ه وو����ص���ل �إل���ى 
�لإع���الم  ق�صم  يف  ط��ال��ب  فهو  مبتغاه، 
وتلفزيون،  �إذ�ع��ة  تخ�ص�س  و�لت�صال 
وهو   ،mbc لقناة  مر��صل  �أي�صا  وه��و 
يفتخر �ل��ي��وم ب��ال��وق��وف �أم���ام زم��الءه 
�ل���ط���الب ودك���ات���رت���ه وي���رتج���م ل��ن��ا يف 

تقدميه ق�صة كفاح وجناح.
يتحدث �جلمري قائال:»��صمحو� يل 

�أن �خرج عن �لن�س قليال«!
ت��ق��دمي��ي  يف  ي���ك���ون  �أن  �أح���ب���ب���ت 
ل���ل���م���وؤمت���ر ع������دة درو����������س ور����ص���ائ���ل 
لطالب  و�أي�����ص��ا  و�حل�����ص��ور  لل�صيوف 

وطالبات �لإعالم.

�أن  ك���ان���ت ر����ص���ال���ت���ي ل��ل�����ص��ي��وف 
ومنحهم  ومتكينهم  مبدعون  طالبنا 
�لفر�صة ويجعلهم يقدمون �أف�صل ما 

لديهم.
ر���ص��ال��ت��ي ل��ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات 
ت��ف��ك��ر خ���ارج  �أن  ك��ان��ت:ع��ل��ي��ك د�ئ���م���ا 
�ل�����ص��ن��دوق، �ج��ع��ل يف ظ��ه��ورك د�ئ��م��اً 
لن  �جلميع  �أن  �أعتقد  خمتلفا؛  �صيئا 
ي��ن�����س ع��ن��دم��ا ق��ل��ت »����ص��م��ح��و� يل �أن 

�خرج عن �لن�س قليال«.
�ختياري  ق�صة  باخت�صار  وه���ذه 
يف  مل��ق��دم��ت��ي  ك��اف��ت��ت��اح  �ل�صينية  للغة 
ذل���ك �ل��ي��وم �ل���ذي وق���ف �جل��م��ي��ع فيه 

منده�صا؛ لذ� لتكن تقليديا.

عبدالرحمن السمير:
النتاج األكبر للمؤتمر

هو تمكين طالب وطالبات 
قسم اإلعالم

 مل ي��ك��ن ي��ح��ل��م ب���اأق���ل م���ن �ل���وق���وف 
ذ�  ليكون  �مل��وؤمت��ر  م�صرح  خ�صبة  على 
�جلميع  يجعل  و�أد�ء  لغوية  ف�صاحة 
جتربته  عن  يحكي  بالبنان  له  ي�صر 
فيقول »�صعدت كثر� بتقدمي جل�صات 
هذ� �ملوؤمتر �لكبر، و�لذي ح�صل على 

��صتح�صان كافة �ملهتمني.
ه����ذ� �حل�����دث ك����ان ن��ت��اج��ه ع���دد� 
ك��ب��ر� م��ن �ل��ت��و���ص��ي��ات، ول��ك��ن �لنتاج 
�لأك�����رب ه���و مت��ك��ني ط���الب وط��ال��ب��ات 
هذ�  وتنظيم  �إد�رة  من  �لإع���الم  ق�صم 
�حلدث، و�أي�صا على م�صتوى مقدمي 
وبالتاأكيد  �مل��وؤمت��ر،  جل�صات  وم��ق��رري 
ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة ت��ك��ت��ب وحت�����ص��ب لق�صم 

�لإعالم باجلامعة.

سلمان شاكر:
فخور جدا أن أكون

ضمن قسم اإلعالم بالجامعة

تخ�ص�صه  متميز  �صاكر طالب  �صلمان 
يف �لإذ�ع��ة و�لتليفزيون، وهو مر��صل 
عن  �صلمان  يتحدث  »�لعربية«.  لقناة 

جتربتع يف �ملوؤمتر قائال:
»ع����ن����دم����ا ن���ت���ح���دث ع�����ن مت��ك��ني 
�ل����ط����الب و�ل����ط����ال����ب����ات، جن����د ق�����ص��م 
�لإع������الم و�لت�������ص���ال  ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�لإن�������ص���ان���ي���ة يف ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ��ال��د 

يت�صدر �ملوقف.
 ف��ف��ي ه���ذ� �مل���وؤمت���ر �ل����دويل ك��ان 
وجود طالب وطالبة �لإعالم و��صحا، 
�ملوؤمتر دعم للطالب  وكان يف تقدمي 
�لطالب  ليتمكن  �مل���ج���الت،  �صتى  يف 
فيما بعد �أن يو�جه �لأزمات بكل در�ية  

و�صهوله.
�أم����ا ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل�����ص��خ�����ص��ي، 
ف��ك��ان��ت جت��رب��ت��ي �أن��ن��ي ق��دم��ت �إح���دى 
تقدميي  ه��ذ�  وك���ان  �مل��وؤمت��ر،  جل�صات 
ذل���ك  وك������ل  �جل����ام����ع����ة،  م�����ن  �لأول 
�أت����ى ب��دع��م م���ن �ل��ق�����ص��م  وع��ل��ى وج��ه 

�خل�صو�س من  �أ. د. علي �صويل.
�أك����ون �صمن  �أن  �ن���ا ف��خ��ور ج���د� 

ق�صم �لإعالم بجامعة �مللك خالد.

بالمثابرة والتدريب الميداني..
الطالب والطالبات يسهمون

في إنجاح مؤتمر اإلعالم واألزمات
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حضور مختلف
مريم محمد صالح

أستاذ مساعد
قسم اإلعالم واالتصال

�مللك خالد، موؤمتره  و�لت�صال بجامعة  �لإع��الم  ق�صم  ُيخ�ص�س  �أن 
�ل��دويل �لثالث ملناق�صة ق�صية �لإع��الم و�لأزم��ات، فهذ� يف تقديري 
�صبق علمي �أكادميي و�إعالمي مهني بامتياز حتى دون �خلو�س فيما 
قدم خالله من بحوث ودر��صات ذ�ت قيمة معرفية عالية، فاقت يف 

عددها �لأربعمائة بحث يف جمالت �صتى.
ويف �إطار مو�صوع �ملوؤمتر مت تنقيح خم�صني بحثا قدمت خالل 
ي��وم��ي �مل��وؤمت��ر م��ن ب��اح��ث��ني مي��ث��ل��ون دول م��ت��ع��ددة، ج��ع��ل��و� �مل��وؤمت��ر 
�لفكري،  و�لتالقح  للحو�ر  منهجية  ومدر�صة  خا�صا  علميا  حمفال 
للت�صريح  �صالح  مب�صرط  وامل�صكل  اخللل  مواطن  خالله  من  مل�صوا 
�صنوفها  بكل  �لإع���الم  و�صائل  تقدمه  فيما  �ل���د�ء  مو�صع  وحت��دي��د 
وطر�ئقها من حمتويات تت�صل بالتعامل مع �لأزمات �لتي �أ�صبحت 
�لفاعل  �لإع��الم  و�صائل  فيها  ب�صكل مت�صارع، ومتثل  �لعامل  حتا�صر 
�لرئي�س �صو�ء كانت �صانعة ومنتجة لالأزمة �أو متناولة لها، فتحدد 
عمرها ومر�حل تطورها، وت�صيغ �ل�صلوك �جلماهري جتاهها وفقا 
ملا تنطلق منه من مقا�صد  و�أجندة، ما لزم معه �صرورة �لوقوف عند 

تلك �لعالقة �ملتجذرة بني �لإعالم و�إد�رة �لأزمات.
لقد قدم �مل�صاركون كثر� من �لروؤى و�ملعاجلات �لدقيقة �لتي 
�أن تكون دليال مر�صد� للموؤ�ص�صات �لإعالمية �لأكادميية يف  ت�صلح  
�لإعالمية  للموؤ�ص�صات  و�أي�صا  �لتعليمية  وبر�جمها  مناهجها  و�صع 

�ملهنية يف ما يتعلق بخططها و��صرت�تيجياتها.
�إن كل ما �صبق كان جانبا مهما و�أكر، ي�صر لأهمية ذ�ك �ملوؤمتر 
�أن �لأمر �لأكر متيز� منه و�ملخالف ملا �عتدناه يف مثل  �إل  �ملتميز، 
�أن تكون �جلل�صة �لفتتاحية جل�صة بروتوكولية  �أي  تلك �ملوؤمتر�ت، 
غر�صها �لتمثيل �لر�صمي �لت�صريفي، يكاد يكون حمفوظا �لذي يتم 

فيها بدء� و�نتهاء.
خالفا لذلك، هو ما حدث يف موؤمتر �لإعالم و�لأزمات و�أحدث 
�حل�صور  ه��و  �مل��ت��ك��ررة،  �لنمطية  �ل�����ص��ورة  تلك  يف  �إيجابيا  �نقالبا 
�لالفت ل�صاحب �ل�صمو �مللكي �أمر منطقة ع�صر تركي بن طالل، 
ت�صريفا وم�صاركة  كان  بل  ت�صريفيا فح�صب؛  يكن ح�صور�  �لذي مل 
علمية وفكرية عميقة برغبة ذ�تية من �صموه تدل على تفكر نوعي 
�جلل�صة  نهاية  قبيل  حتى  �لفتتاحية  �جلل�صة  م��ن  �م��ت��د  متميز، 

�لعلمية �لأولى بقليل.
فقد �أدلى �صموه فيها بروؤيته حول ق�صية �ملوؤمتر، فاأوجز و�أبان 
خل�صت  معناها،  يف  عميقة  حمتو�ها  يف  ق�صرة  عبار�ت  خ��الل  من 
�لفكرة بكل تفا�صيلها وت�صمنت كل �لذي ميكن �أن يقال يف �لق�صية 
�إن حمور �لأزمة  �لتي ت�صغل بال �ملوؤمترين �صاغها يف عبارة ملاحة؛ 
يتمركز يف �لقدرة على �إد�رة �لأزمة وتوفر �ملهار�ت �ملطلوبة لإد�رتها 

�أيا كانت �جلهة �ملعنية بها �صو�ء كان �لإعالم �أو موؤ�ص�صات �أخرى.
ولعمري هذ� هو �لو�قع �لكائن �لآن يف و�قع �حلياة �لإن�صانية 
�لأزم���ات  �إد�رة  يف  �حليلة  قلة  نتيجة  �لأزم����ات  فيها  تفاقمت  �ل��ت��ي 

وفقد�ن �ملهارة و�لروؤية يف ذلك يف كثر من �ملعاجلات . 
�لإد�رة  �أن هذ� �حل�صور �لالفت ل�صمو �لأم��ر و�صفة يف  و�أرى 
يف  ي�صجل  وم��وق��ف  و�لأزم����ات  �لإع���الم  مل��وؤمت��ر  ح�صرية  و�مل�صوؤولية 

تاريخ �لتفكر �لإد�ري �ملختلف.
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موسى آل شاهر

و�لت�صال  �لإع��الم  ق�صم  رئي�س  حت��دث 
بجامعة �مللك �صعود �لدكتور علي دبكل 
�لإع��الم  م��وؤمت��ر  �صيوف  �أح��د  �لعنزي، 
ملا قدمه  �ملوؤمتر  �أهمية  و�لأزم���ات، عن 
نتائج  ل��ه��ا  ���ص��رى  و�أور�ق  ب��ح��وث  م��ن 
�إيجابيه ي�صتفيد منها �لطالب و�لأ�صتاذ 

كما �لإعالمي �ملمار�س يف �مليد�ن.
»�آف��اق« �لتقت �لدكتور علي دبكل؛ 

على هام�س �أعمال �ملوؤمتر.

ما هي انطباعاتكم عن املوؤمتر؟ 
�أول، �تقدم ب�صكر �جلزيل ل�صاحب 
�ل�صمو �مللكي �لأمر تركي بن طالل بن 
عبد�لعزيز �أمر منطقة ع�صر، حفظه 
�هلل، على رعايته �لكرمية لهذ� �ملوؤمتر، 
�مللك  جلامعة  بال�صكر  �ي�صا  �أتقدم  كما 
خالد، وملعايل مديرها �لأ�صتاذ �لدكتور 

ولرئي�س  �ل�صلمي،  �هلل  رج��اء  ب��ن  فالح 
ق�����ص��م �لإع�������الم ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ��ال��د 
�لقرين،  �صويل  علي  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
ع��ل��ى �إق���ام���ة م��ث��ل ه����ذ� �مل���وؤمت���ر �ل���ذي 

يناق�س مو�صوعا مهما للغاية .  
منذ  �صاهدناه  م��ا  �أن  �صك  وب���دون 
�أن و�صلنا  �إل��ى  به�ا  �إل��ى مطار،  و�صولنا 
ملقر �إقامة �ملوؤمتر، يعك�س مدى �هتمام 
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د ب��ع��ق��د �مل���وؤمت���ر�ت 

و�لندو�ت و�مللتقيات �ملهمة.
ب���الإ����ص���اف���ة �إل������ى م����ا مل�������ص���ن���اه م��ن��ذ 
و���ص��ول��ن��ا م��ن �ه��ت��م��ام وت��ف��اع��ل م��ن كافة 
جهات �جلامعة �مل�صاركة �صو�ء من طالب، 
ت��دري�����س، ح��ي��ث وج��دن��ا  �أع�����ص��اء هيئة  �أو 
�مل��ط��ار  يف  ي�صتقبلوننا  م��ن  ه��م  �ل��ط��الب 
�لقاعات، وهذ� بال �صك يجر  و�أي�صا يف 

للجامعة وللقائمني على �ملوؤمتر. 
وب��ال��ت��ايل ع��ن��دم��ا ت���رى م��ث��ل ه��ذ� 
�لهتمام �صيتاأكد للجميع جناح �ملوؤمتر 

وم���ن ث��م حت��ق��ي��ق �ل��ن��ت��ائ��ج �لإي��ج��اب��ي��ة 
�إق��ام��ت��ه و�ل��ت��ي �صتنعك�س  �مل��رج��وة م��ن 
ع���ل���ى �ل�����ط�����الب �مل���������ص����ارك����ني، وع���ل���ى 
�ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  كانت  �صو�ء  �ملوؤ�ص�صات 
ب��الإ���ص��اف��ة  تعليمية،  غ��ر  �أو  تعلميه 
�إلى �أنها �صتتحقق �لنتائج �ملرجوة على 
ذلك  �صاهدنا  كما  �ل��وط��ن��ي،  �مل�صتوى 
�لذي نظمهما  �ل�صابقني  �ملوؤمترين  يف 

�لق�صم يف وقت �صابق.

وم�ذا عن النت�ئج
التي خرج بها املوؤمتر؟

مثمرة  بنتائج  �ملوؤمتر  خرج  �صك  ب��دون 
جاءت  �مل�صاركة  �لأور�ق  لأن  و�إيجابية؛ 
م���ن خم��ت��ل��ف �جل���ام���ع���ات، و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�ل��ت��ع��ل��م��ي��ة، و�ل����دول����ي����ة، و�لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
�إيجابيه  �لنتائج  ج��اءت  حيث  و�ملحلية، 
م�صتوى  على  �أو  �لتعليم،  م�صتوى  على 
�لتطبيق، نظر� لأن �لعامل  مير باأزمات، 

وبال �صك �أن �لإع��الم هو �ملحرك لهذه 
�لأزمات �صو�ء كان �صلبا �و �إيجابا.

ومن هنا تاأتي �أهمية هذه �لأور�ق، 
�ل��ت��ي ق��دم��ت �صيكون  �ل��ب��ح��وث  وه����ذه 
�لطالب  ي�صتفيد منها  نتائج جيدة  لها 
و�لأ�����ص����ت����اذ وي�����ص��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا �مل��م��ار���س 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات  منها  وت�صتفيد  �مل���ي���د�ن  يف 
�لأك����ادمي����ي����ة، و�مل���وؤ����ص�������ص���ات �خل��دم��ي��ة 

و�ملوؤ�ص�صات �ل�صيا�صية. 

وم�هي الن�س�ئح التي توجهه� 
لطالب الإعالم؟

لطالب  د�ئ��م��ا  �أقدمها  �لتي  �لن�صيحة 
�لإع����������الم ه�����و �أه����م����ي����ة �ل���ت���ف���اع���ل م��ع 
�لأح�������د�ث، وم��و�ك��ب��ة �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ت��ي 

تطر�أ.
 ك���م���ا �أن�������ص���ح �جل���م���ي���ع ب�������ص���رورة 
�لط�����الع و�ل����ق����ر�ءة  و�ل����ص���ت���ف���ادة من 

�لبحوث و�لطالع عليها.

د. علي دبكل: العالم يمر بأزمات
واإلعالم يثيرها سلبا أو إيجابا
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عماد عامر عسيري

ح���ظ���ي �مل�����وؤمت�����ر �ل��������دويل �ل���ث���ال���ث، 
�لإع�������������الم و�لأزم�������������������ات: �لأب������ع������اد 
ق�صم  نظمه  �لذي  و�ل�صرت�تيجيات، 
�لإع������الم و�لت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�لإن�����ص��ان��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ��ال��د، 
�لأكادمييني  بح�صور عدد كبر من 

و�ملخت�صني يف جمال �لإعالم .
�لتو�جد،  ه��ذ�  ��صتثمرت  »�آف���اق« 
وتوجهت بطرح عدد من �لأ�صئلة على 
معرفة  بهدف  �ملوؤمتر  �صيوف  بع�س 
وج��ه��ات نظرهم ع��ن دور �لإع���الم يف 

مو�جهة �لأزمات.

البروفيسور الصادق موسى:
وسائل التواصل لها

دور سلبي وآخر إيجابي

هل جتد دورا لو�س�ئل التوا�سل 
الجتماعي يف احتواء الأزمات، 

اإيجابا اأم �شلبا؟ 
و�صائل �لتو��صل لها دور �صلبي و�آخر 
بن�صر  يكون  �ل�صلبي  �ل���دور  �إي��ج��اب��ي، 
�لإيجابي  �ل��دور  وعك�صها  �لإ�صاعات، 

يف ت��ق��وي�����س ه���ذه �لإ���ص��اع��ات وو���ص��ع 
�حل��ق��ائ��ق وم��ع��اجل��ة �مل��و����ص��ي��ع. وهي 
�لإ�صاعات،  ن�صر  يف  �صلبيا  تبد�أ  د�ئما 
و�لأخبار  باحلقائق  تتم هدمها  حتى 

�ل�صحيحة.

أ. محمد شامي:
األرقام تؤكد انحياز

بعض القنوات

اأ�شباب خلو اأخبار عدد من 
القنوات عن م�شادر من وكالة 

الأنباء ال�شعودية؟
بالطبع، فما تظهره �لنتائج و�لأرقام 
يوؤكد �أن هناك �نحياز�، ونر�ه و��صحا 
�إي������ر�د �أي م����ادة م���ن وك��ال��ة  يف ع����دم 
��صتيفاء  وع����دم  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �لأن���ب���اء 
�ملو�د من م�صادر خمتلفة يظهر جليا 

حتيز تلك �لقنو�ت.

أ. عبدالحليم موسى:
الصراع يجب أن يكون 

متوازنا

هل ترىاأن التحيزات تخلق

يف العادة �شراعات اأيديولوجية 
تت�شاعد حتى تخلق اأزمة؟ 

�ل�صر�ع حتمي وموجود حتى �ل�صر�ع 
د�خل �لأ�صرة �لو�حدة، وحتى �ل�صر�ع 
�لنف�صي، لكن �ل�صر�ع يجب �أن يكون 
م���ت���و�زن���ا ف��ه��و ن��ت��اج ل����الأزم����ة، ول��ك��ن 
حينما يحقق  �ل�صر�ع  �صرخا حتى يف 
يعالج  �أن  يجب  �لدولة  �أقل مقومات 
�ل�����ص��ر�ع لأن����ه �صي�صدر  وي��ب��ع��د ه���ذ� 

�أزمة تعم �جلميع.

د. مها عبد المجيد:
ارتفاع معدل الوعي

كيف »نفلرت« املعلومة ال�شحيحة 
و�سط هذا الف�س�ء املتحيز

يف اأغلبه؟
ه���ذ� م��رت��ب��ط  ب��ارت��ف��اع م��ع��دل وع��ي 
من  �ملعلومة  ياأخذ  �لفرد  و�أن  �لفرد، 
يتم  حينما  و�أي�صا  موثوقة،  م�صادر 
ن�صر معلومة �أو �صائعة يتم �لتاأكد من 

�صحتها وم�صدرها.

د. عمر أبو سعدة:
تأثير الخطاب اإلنساني كبير

قالوا..

د. سوبرايدا: انتشار األخبار الكاذبة
يصنع الفوضى ويثير الكراهية

هل اإظهار اجلانب الإن�شاين 
للمتحدث يك�شبه قابلية التاأثري 

اأكرث من اأي اأ�شلوب اآخر؟ 
ح���ي���ن���م���ا �أحت���������دث م���ع���ك ب���اجل���ان���ب 
�لإن�������ص���اين ���ص��ي��ت��غ��ر �ل��ك��ث��ر، ول��ه��ذ� 
ف���ت���اأث���ره ك���ب���ر، وم���ث���ال ع��ل��ى ذل��ك 
���ص��اه��دن��ا رئ��ي�����ص��ة ن��ي��وزل��ن��د�، ب��ع��دم��ا 
ل��ب�����ص��ت �حل����ج����اب وت��ك��ل��م��ت ب��ال��ل��غ��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة، ف����ه����ذ� ل����ه ت�����اأث�����ره ع��ل��ى 
�جل���م���اع���ات، وك���م���ا �أث�����رت ن��ي��وزل��ن��د� 
ب��اإن�����ص��ان��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى �ل���ع���امل، ���ص��ي��وؤث��ر 
كان  �أي  يف  باملثل  �لإن�صاين  �خلطاب 

�آخر.

ذكرت اأنه على املتحدث الر�شمي  
اأن يكون متخ�ش�شا يف الإعالم 

والعالقات العامة؟ 
ن��ع��م ف��م��ن �مل��ه��م �أن ي��ك��ون �مل��ت��ح��دث 
�ل���ر����ص���م���ي م��ت��خ�����ص�����ص��ا يف �لإع������الم 
و�لت���������ص����ال، ل��ي��ك��ون ل���دي���ه م���ه���ار�ت 
�لت�������ص���ال و�ل��ت��خ��اط��ب م���ع �ل��ن��ا���س، 
وهذ� �ل�صبب تكمن �أهميته يف تعاطي 
مع  و�لت�����ص��ال  ب��الإع��الم  �ملتخ�ص�س 
�جل���م���ه���ور و�ل����ك����ام����ر�ت ب��ظ��ه��ور ل 

ي�صوبه حرج �أو �رتباك.

د. أحمد اسماعيل:
»الملك خالد« جامعة رائدة

�لدكتور �أحمد �أ�صماعيل من جامعة غرب كردفان من �ل�صود�ن:
جامعة �مللك خالد من �جلامعات �لر�ئدة يف �لبحث �لعلمي لكافة �لكليات؛ 
�لعلمي، ونحن متاأكدون  �لبحث  �أن للجامعة مهاما معينة منها  نعلم  وكما 
�أنها ت�صر يف �خلط �ل�صحيح، وباإذن �هلل �صتعود جميع �أور�ق �لبحث �لعلمي 

لهذ� �ملوؤمتر بكل �لنفع للجميع وخا�صة لطالب هذه �جلامعة«.

أسامة آل مشعل

�أ�صار »د. للو �صوبر�يد�« من جامعة 
م�����ات�����ر�م �لإ�����ص����الم����ي����ة �حل���ك���وم���ي���ة 
موؤمتر  �صيوف   �أح��د  �لإندوني�صية، 
�لإع������الم و�لأزم��������ات، �أن����ه حت����دث يف 
ث���الث حم���اور رئي�صية  �مل���وؤمت���ر ع��ن 
ه����ي: �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى و�ق�����ع �ن��ت�����ص��ار 
�لأخ����ب����ار �ل���ك���اذب���ة، و�ل���ت���ع���رف على 
�أ�صباب �نت�صار �لأخبار �لكاذبة، و�أي�صا 

�حللول لهذه �مل�صكلة.
وب�����ني �أن������ه �ع���ت���م���د ع���ل���ى �مل��ن��ه��ج 
�ل��و���ص��ف��ي �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي �مل��ع��ت��م��د على 
م�صتفيد�  و�مليد�ين  �ملكتبي  �لأ�صلوب 
م����ن ن���ت���ائ���ج �ل���ب���ح���وث و�ل����در������ص����ات 

�ل�صابقة لهذ� �مللف.
�لكاذبة  �لأخبار  �نت�صار  »�إن  وق��ال 
على نطاق و��صع ت�صنع �لفو�صى وتثر 
�لكر�هية وت�صر بالآخرين؛ وملو�جهتها 

من �ل�صروري على م�صتخدمي و�صائل 
لديهم  يكون  �أن  �لجتماعي  �لتو��صل 
عن�صر �لذكاء من خالل �نتقاء �لأخبار 
م�صدر  معرفة  �ملهم  ومن  و�ملعلومات، 

هذه �لأخبار �ملن�صورة«.
كما بني �أنه يجب على �حلكومات 
نطاق  لتقليل  �صليمة  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ 
مع  �ملجتمع،  عند  و�لإزع����اج  �لفو�صى 
�لإع��الم  تكنولوجيا  بقانون  تعريفهم 

و�لت�صال ل�صتخد�م �أف�صل. 
وع����ن �مل����وؤمت����ر ب���ني �ل���دك���ت���ور ل 
ل��و ���ص��وب��ر�ي��د� �أن����ه ف��ري��د م��ن ن��وع��ه، 
�لعلماء  م��ن  �لكثر  فيه  ���ص��ارك  حيث 
و�ل����ب����اح����ث����ني؛ و�أو�������ص������ح »ل����ق����د ك���ان 
ينا�صب  وقت  يف  مهما  �لعنو�ن  �ختيار 
متطلبات �لع�صر، حيث يحتاج �لعامل 
�مل�صكالت  �مل�صتنرة جتاه  �ل��روؤى  �إل��ى 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه���ه، وم��ن��اق�����ص��ة �ل������روؤى 

و�لأفكار حلل تلك �مل�صاكل«.
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المؤتمر الدولي الثالث
اإلعالم واألزمات..

األبعاد واالستراتيجيات
Media and Crises

..Perspectives and Starategies

يبني  �أن  خالد  �مللك  بجامعة  و�لإت�����ص��ال  �لإع���الم  ق�صم  متكن  »لقد 
�أول: �لتدريب على ر�أ�س  تاأ�صي�صه، وهي  مبد�أين )�صيا�صات( له منذ 
�لطالب  م�صتوى  ل��رتق��ي��ة  ومهنية  علمية  دور�ت  وه���ي  �ل��در����ص��ة، 
و�لطالبة، وتدعم �ملنهج �لدر��صي، وثانيا: متكني �لطالب و�لطالبة 

بالق�صم من كافة �ملنا�صط و�لأعمال بالق�صم و�جلامعة.
يدعمها  و�ل��ت��ي  �لتمكني  ه��ذ�  �صيا�صة  لكم  نلخ�س  �أن  ومي��ك��ن 
ل�صحيفة  �حل��ايل   �لتحرير  رئي�س  ك��ون  يف  �جلامعة،  مدير  معايل 
ب���ه���ر�ن، و�صتليه طالبة  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �لإع�����الم  ه��و ط��ال��ب  »�آف�����اق« 
�أ�صايل  �لقحطاين، وقبلها  رنا  و�صبتقهما  �ل�صهر�ين،  �لإع��الم عبر 
يف  جامعية  ل�صحيفة  حترير  رئي�صة  �أول  هي  و�أ�صايل  �لقحطاين؛ 

�جلامعات �ل�صعودية.  
وهم:  �مل��وؤمت��ر،  ه��ذ�  يف  �جلل�صات  وباقي  حفلنا  مقدمي  �أن  كما 
)مر��صل  �صاكر  �آل  و�صلمان  �ل�����ص��ه��ر�ين  وجن���ود  م�����ص��و�ح  �آل  م��الك 
MBC(، هم طالبنا  �لعربية(، وحممد �جلمري )مر��صل قناة  قناة 

وخريجونا.
كما �ن مقرري جل�صات هذ� �ملوؤمتر و�ملوؤمتر �ل�صابق هم طالب 
وطالبات ق�صم �لإعالم و�لإت�صال، وترونهم �ليوم يف كل �أرجاء �ملوؤمتر 
م�صاركني يف خمتلف �للجان، مبا فيها �للجنة �لعلمية �لتي �أر��صها، 
كذلك هم �لذين ي�صتقبلون �ل�صيوف يف �ملطار، وهم �ملر�فقون لهم،  

ويقدمون كافة �خلدمات يف هذ� �ملوؤمتر«.
* من كلمة بحفل �لإفتتاح
للموؤمتر �لدويل لالإعالم و�لأزمات
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عبير حمود الشهراني
رئيسة التحرير

الفريق المتعاون
يعني النجاح

 �أثناء تفكري �ليوم عن مو�صوع 
مل��ق��ايل وم���ال���ذي ���ص��اأك��ت��ب��ه ق���ر�أت 
�إل  لينجح  »�لعمل  تقول  عبارة 
فقررت  متعاون«،  فريق  بوجود 
�ل���ك���ت���اب���ة مل�����ن ه�����م غ�������ذ�ء ه���ذه 

�ل�صحيفة.
�أعمل  ب��اأن  قد مّن �هلل علي 
م�����ع ف����ري����ق م���ت���م���ي���ز وجم��ت��ه��د 
وم���ت���ع���اون وي����ع����ود �ل��ف�����ص��ل ل��ه 
ل�صتمر�ر �ل�صحيفة يف �لإ�صد�ر 
�إلى �لفريق   ، حتى هذ� �ل�صبوع 
�آف��اق �صابقا  �ل��ذي قامت بف�صله 
و�إل��ى من دخل حديثا من طلبة 
ق�صم �لعالم و�لت�صال و�لذين 
لالأع�صاء  م�صاندين  �أ���ص��ب��ح��و� 
�ل�����ص��ح��ي��ف��ة  يف  �لأ�����ص����ا�����ص����ي����ني 

لال�صتمر�ر يف طريق �لنجاح.
كل  �أن  ت��ع��رف��و�  �أن  وعليكم 
ع��م��ل ت���ق���ر�أون���ه ه��ن��ا مي���ر ب��ع��دة 
�إليكم باأكمل  مر�حل حتى ي�صل 
�لفريق من  ، فلكل فرد يف  وجه 
حمررين وخمرجني وم�صورين 
دور مهم لتخرج لكم �ملادة باأكمل 

�صورة.
�أوج����ه م��ن ه��ذ�  �أن  �أود  ل���ذ� 
�لأول��ى  �لر�صالة  ر�صالتني  �ملنرب 
�صكر لكل من �صاهم وقام بجهد 
ولو ب�صيط حتى هذه �للحظة يف 

�ل�صحيفة.
�لى  ه��ي  �لثانية  ور���ص��ال��ت��ي 
حمررين  من  �لطالب  زمالئي 
�أرى فيكم مناذج  وحم��رر�ت �إين 
�صيفخر فيها �لق�صم و �جلامعة، 
�����ص����ت����م����رون ب������ف������رت�ت ����ص���غ���ط، 
همتكم،  تقل  وق��د  �أي�صا؛  وياأ�س 
�لى  �صت�صلون  �لنهاية  يف  ولكن 

ماتريدون.
�ل�صيئة  �لأوق�����ات  لت���دع���و� 
�لتي �صتمرون فيها حتبطكم بل 

�جعلوها د�فع لال�صتمر�ر.

آفاق طالبية

غائم 
مشمسمشمسجزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

غائم 
جزئيا
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غائم 
مشمسمشمسجزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
ماطر

»أميرنا« و »مديرنا«.. في الطريق
إلى المنصة الرسمية لحفل تخريج
الدفعة 21 من طالب الجامعة
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