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تحت رعاية وزير الثقافة وبمشاركة طالبية واسعة   

انطالق امللتقى الشبابي التطوعي بجامعة قطر 19 الجاري  

¶   املتحدثون في املؤتمر الصحفي     

 تم خالل املنتدى التطرق إلشكاليات 
النفسية،  اإلعــالم والدعاية والحرب 
والــتــضــلــيــل والـــتـــالعـــب اإلعــــالمــــي، 
ــار والــــــصــــــراع بــني  ــــحــــصــ تـــغـــطـــيـــة ال
ــكــــذب، إعــــالم األزمــــات  ــ الــحــقــيــقــة وال
وغــيــاب أخــالقــيــات املــهــنــة، إشكالية 
فـــي تغطية  املــوضــوعــيــة وااللــــتــــزام 
ــار، الـــحـــصـــار ومـــحـــاصـــرة  ــــحــــصــ ال
الــــنــــزاهــــة وااللـــــــتـــــــزام واملـــســـؤولـــيـــة 
ــة. واســــتــــهــــدف املـــنـــتـــدى  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ اإلعـ
التضليل  آلــيــات  مــنــاقــشــة وتــحــلــيــل 
والـــتـــشـــويـــه الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بعض 
وسائل اإلعالم في تغطية الحصار، 
ثم إلقاء الضوء على اإلعالم القطري 
الحقائق واألدلــة  املبني على  امللتزم، 
الحرفية في  واملهنية والــقــائــم على 
الــتــعــاطــي مــع األزمــــة، مــقــابــل كشف 
إعالم التزييف القائم على األكاذيب، 
الــتــي يتم عبرها  اآللــيــات  ثــم كشف 

تأطير وتغطية موضوع الحصار. 

   الحرب النفسية    الحرب النفسية 

 قال األستاذ الدكتور محمد قيراط  أستاذ العالقات العامة واإلعــالم بجامعة قطر: 
التي  الوسائل  الحصار، تلك  لعبته وسائل إعــالم دول  الــذي  الــدور  املنتدى  "يناقش 
التكذيب  املفبركة ألمير قطر رغــم  التصريحات  فبركت األزمـــة وباركتها وقــدمــت 
الرسمي مــن قبل قطر عن  التصريحات، ورغــم اإلعـــالن  لــدولــة قطر لهذه  الرسمي 
اختراق وكالتها لألنباء - وكالة األنباء القطرية (قنا)،  كما يناقش التغطية اإلعالمية 
التشفي والضغينة والحقد  يــوم املاضية، حيث نالحظ رائحة  املائة  لألزمة خــالل 
والحسد وإثارة الفتنة والخالفات والنزاعات واألزمات والحروب، فكانت ممارسات 

إعالم الحصار بعيدة كل البعد عن املهنية وااللتزام واحترام ذكاء القارئ". 

   حقد وحسد    حقد وحسد 

الــذي  الكبير  الــدور  عــن  تحدث  فقد  املغيصيب  ناصر  السيد  أمــا 
تــولــيــه قــطــر الــخــيــريــة لــخــدمــة املــجــتــمــع ولــلــعــمــل الــتــطــوعــي، مــؤكــدا 
أن جــمــعــيــة قــطــر الــخــيــريــة تـــشـــارك فـــي هـــذا املــلــتــقــى مـــن منطلق 
اهــتــمــامــهــا بــالــعــمــل الــتــطــوعــي وتــجــذيــره فــي املــجــتــمــع وغـــرس قيم 

بلدهم ومجتمعهم،  لخدمة  الــشــبــاب  نــفــوس  فــي  واإليــثــار  الــتــطــوع 
الجامعة  طــالب  من  عــدد  تحدث  ثم  عــام،  بوجه  اإلنسانية  وخدمة 
إجــراءات  اكتمال  الطالب حتى  بذلها  التي  التنظيمية  الجهود  عن 

املهم. املؤتمر  تنظيم هذا  سير 

  خدمة العمل التطوعي   خدمة العمل التطوعي 

 ¶   املتحدثون في الندوة    

 وأضاف الكعبي ان إعالميي دول الحصار 
املهني وتجاهلوا  قد تخلوا عن الضمير 
نـــبـــل مـــهـــنـــة اإلعــــــــــالم، لـــكـــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
انجلت الحقيقة وسقطت االقنعة وعلمت 
التضليل  كــم  الــعــام  الـــرأي  الشعوب وعلم 
اقترفت في  التي  ات  والتزييف واالفــتــراء
الدكتور إبراهيم  حقه."  كما أكد األستاذ 
الكعبي انتصار قطر،  ليس فقط إعالميًا 
إنما على جميع املستويات، و قال:"األزمة 
املفتعلة  واملكيدة التي حيكت ضد  قطر 

تحولت لصالحها تماما".

◄ كشف الحقائق 

وقـــال الــدكــتــور مــحــمــد كــريــشــان: إن قناة 
الــــجــــزيــــرة كـــانـــت مــســتــهــدفــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــحـــصـــار  ــار وقــــــد طـــالـــبـــت دول  ــحــــصــ الــ
بإغالق القناة ووضعت هذا املطلب ضمن 
قــائــمــة املــطــالــب. كــمــا أشــــار كــريــشــان إلــى 
الجزيرة  تــقــوم بها  الــتــي  العالية  املهنية 
الكذب  فــي مستنقع  لــم تسقط  أنها  وأكــد 
أو تلفيق األخــبــار،  اإلعــالمــي  والتضليل 
وكـــانـــت تــســعــى وبــكــل صـــدق إلـــى إظــهــار 
أن دول  إلى  الحقيقة للمشاهدين، مشيرًا 
الــحــصــار مــنــعــت مــواطــنــيــهــا، بــمــن فيهم 
املحللون االستراتيجيون واألكاديميون 
ــارزون مـــن الـــحـــديـــث لــقــنــاة الــجــزيــرة  ــ ــبـ ــ الـ
وكـــانـــت الــقــنــاة تــجــد صــعــوبــة بــالــغــة في 
إيجاد من يتحدث عن الحصار من وجهة 
كــريــشــان  الـــحـــصـــار. وتــــنــــاول  نـــظـــر دول 
االختراقات التي قامت بها دول الحصار 
في املجال اإلعالمي وتلفيق األخبار ضد 

قطر . 

  استعرض التميز القطري في مواجهة االفتراءات والتضليل اإلعالمي

منتدى جامعة قطر يناقش أكاذيب إعالم دول الحصار 
غنوة العلواني 

تحت عنوان «اإلعالم والحصار: محامي الشيطان والباحث عن الحقيقة»، نظمت 
كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر املنتدى اإلعالمي األول بحضور نخبة من 

اإلعالميني واألكاديميني البارزين، وهم اإلعالمي محمد كريشان من قناة الجزيرة 
اإلخبارية واإلعالمية خديجة بن قنة والدكتورة إلهام بــدر واإلعــالمــي جاسم 
فخرو..  وفي كلمته االفتتاحية، قال األستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي العميد 
املساعد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية اآلداب والعلوم: «يأتي انعقاد هذا 

املنتدى وقطر قد حققت انتصارًا إعالميًا واضحًا، بفضل حرفية إعالمها  املبنى 
على الحقائق واألدلة وتعاطيه مع األزمة بكل حيادية، وذلك في مقابل التغطية 
ِللة إلعالم دول الحصار خالل الشهور املاضية، والتي افتقرت ليس 

َ
اإلعالمية اُملض

فقط ألخالقيات املهنة لكن أيضا إلى األخالقيات العامة.

ــــري هـــــبـــــوا هــــبــــة رجـــــــل واحـــــــــد فــي  ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
ات وكشف  الــرد على هــذه االفــتــراء سبيل 
ات وأكاذيب  التضليل اإلعالمي واالفتراء

دول الــحــصــار.  كــذلــك قــدم الــســيــد جاسم 
إعــالمــيــة للحصار  فــخــرو رؤيـــة تحليلية 
وتداعياته من الجانب اإلعالمي، وتناول 
الــقــطــري مــع هذه  الــجــانــب  كيفية تعاطي 
األزمة ومقارنتها بالطريقة التي تعاطت 
ات  بها دول الحصار، وعرج على االفتراء
والتلفيق اإلعالمي من قبل دول الحصار. 

◄ إعالم الحصار 
وعــــن أهــمــيــة املـــؤتـــمـــر، قــــال د. نــــور الــديــن 
"قــســم اإلعــــالم بجامعة قطر  املـــيـــالدي: إن 
وبـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــة تـــخـــصـــصـــه، تـــقـــع عــلــى 
عاتقه مسؤولية التعاطي األكاديمي مع 
الــقــضــايــا الــحــيــويــة الـــتـــي تــمــس مجتمع 
الجامعة واملجتمع القطري ككل، وقضية 

االعالم والحصار هي من القضايا الكبرى  
ذات االهتمام". مضيفا "ان هكذا منتديات 
باعتبارها منبرًا أكاديميًا مفتوحًا على 
الــطــلــبــة، مـــن شــأنــهــا أن تــفــيــد فـــي تــوعــيــة 
الـــطـــالـــب الـــقـــطـــر والـــــــــرأي الــــعــــام الــقــطــري 
حـــول آلــيــات تــحــريــف الــحــقــائــق والــتــالعــب 
بالعقول التي تقوم بها وسائل إعالم دول 

الحصار لتحقيق مآرب سياسية". 

ــــك خــــالل مــؤتــمــر   تـــم اإلعــــــالن عـــن ذل
صحفي عــقــد صــبــاح أمـــس فــي مقر 
الــجــامــعــة، وتــحــدث خــاللــه كــل السيد 
ــؤون  عـــبـــدالـــلـــه الـــيـــافـــعـــي – مـــديـــر شــ
الطالبية بجامعة  الخدمات واألنشطة 
العنزي   قطر والسيد راضــي عجالن 
مــديــر مــكــتــب االتـــصـــال بــمــركــز نماء  
، والسيد ناصر  البالتيني  الــراعــي   –
البرامج  العزيز املغيصيب مدير  عبد 
الشريك  الخيرية –  املجتمعية بقطر 
املــجــتــمــعــي .  بــاإلضــافــة إلـــى الــطــالــب 
الطالبية  الــلــجــنــة  ــرار إداري  ــراء ضــ بــ

ــان الــكــيــالنــي  ــنـ املـــنـــظـــمـــة، والـــطـــالـــبـــة بـ
املــنــظــمــة.  ــة  ــيـ الـــطـــالبـ الـــلـــجـــنـــة  إداري 
أكــد األســتــاذ  وفــي كلمته باملناسبة، 
ــيــافــعــي مــديــر  عــبــد الـــلـــه الــشــنــظــور ال
الطالبية  الخدمات واألنشطة  شــؤون 
ــة تــنــظــيــم املــلــتــقــى  ــيـ ــمـ بـــالـــجـــامـــعـــة أهـ
الــســنــوي وتــأكــيــد جــامــعــة قــطــر على 
اهــتــمــامــهــا بــالــعــمــل الــتــطــوعــي، ودور 
التطوعية في صقل مواهب  األعــمــال 
الشباب وإكسابهم عالقات إنسانية 
ــد وتــعــويــدهــم عــلــى فعل  ــ طــويــلــة األمـ
الــخــيــر دون انـــتـــظـــار األجــــــر، وأشــــاد 

الجامعة وغيرها مــن مؤسسات  مــع 
التطوعي  للعمل  ملــا  املجتمع األخـــرى 
من أهمية في خدمة املجتمع، وتحدث 
عــن جــوانــب مــتــعــددة مــن عــمــل نماء 
ومـــشـــاريـــعـــه املــجــتــمــعــيــة فــــي خــدمــة 

املجتمع.

◄  جدول امللتقى 

التطوعي  الشباب  ملتقى  ويهدف 
إلى  الرابعة  نسخته  في  العام  هذا 
مــنــاقــشــة ســبــل وعـــوامـــل االرتـــقـــاء 
لـــــخـــــدمـــــة  لـــــتـــــطـــــوعـــــي وا بــــالــــعــــمــــل ا
لــعــمــل  املــجــتــمــعــيــة، وبـــيـــان أهــمــيــة ا
لــتــطــوعــي كــمــصــدر مـــن مــصــادر  ا
واملجتمعات،  األفراد  وبناء  التعلم 
طــالب جامعة  دمــج  إلــى  بــاإلضــافــة 
لــــجــــامــــعــــات األخــــــــرى مــن  قــــطــــر وا
لــتــطــوعــيــة مــع  أصــحــاب املـــبـــادرات ا
لــــخــــبــــرة مـــــن مـــخـــتـــلـــف  أصـــــحـــــاب ا
لـــــتـــــعـــــرف  ملـــــــشـــــــاركـــــــة، وا لــــــــــــدول ا ا
لـــنـــاجـــحـــة فـــي مــا  لـــتـــجـــارب ا عـــلـــى ا
لــخــدمــة املــجــتــمــعــيــة،  يــخــص مــجــال ا
لـــــحـــــضـــــور  وســــــيــــــبــــــدأ تــــســــجــــيــــل ا
تــمــام  فــــي  ــلــمــلــتــقــى  ل األول  لـــلـــيـــوم 
وسيفتتح  عصرًا،  الثالثة  الساعة 
لــحــفــل بــكــلــمــة مــن رئــيــس جــامــعــة  ا
لــــــدكــــــتــــــور حـــــســـــن راشـــــــد  قـــــطـــــر ا
ــم، يــلــيــهــا أوبـــريـــت االفــتــتــاح  لـــدرهـ ا
ــم  ــاســ ــور جــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلـ ــ لـ ــرة  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ومــ
لــــــى عــــرض  املـــــطـــــوع، بــــاإلضــــافــــة إ

مختلفة،    ألعاب 

ــدر تـــنـــاولـــت فـــي حــديــثــهــا دور  ــام بــ ــهـ د. إلـ
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــدفــاع 
ــنـــاء الــشــعــب  عـــن قـــطـــر، وأكـــــدت أن كـــافـــة أبـ

الدوحة - الشرق

أعلنت جامعة قطر عن انطالق امللتقى 
الشبابي التطوعي للجامعات، الذي سيقام 
خالل الفترة من  19 ولغاية 21  الجاري 
تحت رعاية سعادة السيد صالح بن غانم 
العلي وزير الثقافة والرياضة، وسيضم 
عدة مبادرات تطوعية ومشاركني من 

قطر والكويت وسلطنة ُعمان. 

الــيــافــعــي بــاملــؤســســات املــشــاركــة في 
هذا امللتقى،  كما أشاد برعاية سعادة 
امللتقى  الثقافة والرياضة لهذا  وزيــر 
ــرابــعــة. ومــن  الــشــبــابــي فــي نسخته ال
ــاد الــســيــد راضــــي عجالن  جــهــتــه أشــ
العنزي مدير مكتب االتصال بمركز 

نماء بالدور الكبير الذي تلعبه جامعة 
قطر في خدمة املجتمع منذ إنشائها، 
وقال إن نماء كان سباقا في مجاالت 
الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي مـــنـــذ الــتــســعــيــنــات 
ــيــــوم، وأضــــــاف الـــعـــنـــزي أن  ــ وحـــتـــى ال
املـــركـــز يـــدعـــم مــثــل هــــذه الـــشـــراكـــات 


