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إن مجــاالت الــذكاء االصطناعــي التــي لطالمــا كانــت فــي العقــود الماضيــة ضربــًا مــن 
الخيــال، أصبحــت واقعــًا فــي زمننــا الحالــي، ُمقتحمــًة جميــَع مجــاالت حياتنــا، لتجعــل مجــال 
األعمــال أكثــَر فاعليــًة مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا يفتــح آفاقــًا واســعًة علــى المســتقبل 

الــذي ال شــك أنــه ســيحمل إنجــازاٍت تكنولوجيــًة تفــوق تصــّور العقــل البشــري اليــوم.

ويمثــل الــذكاء االصطناعــي أهــّم مخرجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لتعــّدد اســـتخداماته 
الطبيــة  والتطبيقــات  والتقنيــة  واالقتصاديــة  والصناعيــة  العســكرية  المجـــاالت  فـــي 
والتعليميــة والخدميــة، وُيتوقــع أن يفتــح البــاَب البتــكارات ال حــدود لهــا، وأن يــؤدي 
ــاة اإلنســان، إذ مــع  ــذريًا فــي حي ــرًا جـ ــة، بمــا ُيحــِدُث تغييـ ــد مــن الثــورات الصناعي إلــى مزي

فــي بضعــة عقــود تحّولــت المجتمعات اإلنســانية من االعتماد علــى اآلالت إلى االعتماد على المعلومات، 
ــة مــع  ــدة وحميمي وفيمــا واصــل عصــر المعلومــات النضــوج، وجــدت المجتمعــات نفســها فــي ألفــة جدي

النظــم الخوارزميــة القائمــة علــى البيانــات.

مقدمة..
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التطــور التكنولوجــي الهائــل والمتســارع ومــا يشــهده العالــم مــن تحــّوالت فـــي ظــل 
ك التقـــّدم والنمـــّو واالزدهـــار  الثـــورة الصـــناعية الرابعـــة، ســـيكون الـــذكاء الصـــناعي ُمحـــرِّ
خـــالل الســنوات القليلــة القادمــة، وبإمكانــه أن يؤســس لعالــم جديـــد قـــد يبـــدو اآلن مــن 

ضــروب الخيــال.

اإلعالمــي،  المجــال  فــي  المهمــة  الوظائــف  مــن  العديــد  االصطناعــي  الــذكاء  يــؤدي 
وشــخصنة  الموضوعــات،  واختيــار  البحــث،  طــرق  وتحســين  البيانــات  اســتخراج  أهّمهــا 
تجربــة المســتخدم، وفهــم ردود الفعــل البشــرية وتعليقــات الجمهــور، وكتابــة النصــوص 
اإلخباريــة، ومكافحــة األخبــار المزيفــة. وهــو مــا يؤهــل الــذكاء االصطناعــي للقيــام بــأدوار 
فعالــة فــي تطويــر محتــوى إدارة األزمــات اإلعالميــة. فالــذكاء االصطناعــي يســهم فــي 

تحســين القــدرات اإلعالميــة علــى التنّبــؤ باألزمــات 
وتســريع وتيــرة التعامــل معهــا والحــّد مــن العوامــل 

التــي تقــود إليهــا.

التــي  اإلســهامات  العلميــة  الورقــة  هــذه  تناقــش 
الــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر  تقدمهــا تقنيــات 
محتــوى إدارة األزمــات اإلعالميــة، وتحســين قــدرات 

وســائل اإلعــالم الســعودية لمواجهــة األزمــات والتعامــل معهــا، ولعــب دور فعــال فــي 
التصــدي للحمــالت اإلعالميــة التــي تشــنها األطــراف المعاديــة للمملكــة، واالســتعانة 

ــن مــن مواجهتهــا. باألســاليب التقنيــة الحديثــة التــي ُتمكِّ

استخراج البيانات وتحسين طرق البحث 
واختيار الموضوعات.. ضمن عدة وظائف

للذكاء االصطناعي.
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الذكاء االصطناعي..
دراسة للمفهوم والمجاالت

يشــير الــذكاء االصطناعــي  Artificial intelligence إلــى محــاكاة الــذكاء البشــري، مــن 
خــالل إنشــاء أجهــزة مبرمجــة لهــا القــدرة علــى التفكيــر مثــل اإلنســان وتقليــد أفعالــه، 
كمــا يتــم إطــالق هــذا المصطلــح علــى أّيــة آلــة تمتلــك ســمة مرتبطــة بالعقــل البشــري 
مثــل القــدرة علــى التعّلــم وحــّل المشــكالت. وتكمــن أهميــة هــذا العلــم بأّنــه قــد أدخــل 
هــذه األجهــزة إلــى جميــع أشــكال الحيــاة، مــا جعلهــا توّفــر علــى اإلنســان الكثيــر مــن 

الجهــد والوقــت.

والــذكاء االصطناعــي المعــروف اختصــارًا بـــ »AI« هــو الــذي يعطــي اآلالت القــدرة علــى 
الّتعلــم مــن التجــارب، والتكّيــف مــع المعطيــات الجديــدة، ومحــاكاة الســلوك البشــري 
فــي العديــد مــن المهــام. وتعتمــد معظــُم أمثلــة الــذكاء االصطناعــي، مــن الســيارات 
ذاتيــة القيــادة إلــى روبوتــات الــذكاء االصطناعــي، بشــكٍل كبيــر، علــى التعّلــم العميــق 
ومعالجــة اللغــات الطبيعّيــة. حيــث يمكــن تدريــب أجهــزة الكمبيوتــر إلنجــاز مهــاّم محــددة، 

مــن خــالل معالجــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات والتعــرف علــى األنمــاط.

كمــا يمكــن تعريــف الــذكاء االصطناعــي بأنــه قــدرة اآللــة علــى القيــام بالمهــاّم التــي 
تحتــاج للــذكاء البشــري عنــد أدائهــا، مثــل االســتنتاج 

المنطقــي والتعّلــم والقــدرة علــى التعليــل.

والــذكاء االصطناعــي علــم معرفــي حديــث، فقــد 
بــدأ رســميًا فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، 
أمــا قبــل تلــك الفتــرة، فقــد ُعِنَيــْت بعــُض العلــوم 

األخــرى بشــكل أو بـــآخر بالـــذكاء االصـــطناعي، وبطريقــة غيــر مباشــرة، فباســتعراض 
علــم الوراثــة، نجــد مــا يرتبــط بالــذكاء فــي حقــل دراســـة جينــات العلمــاء، فــي محاولــة 
إلرجــاع ذكائهــم إلــى الوراثــة، وقــد َشــَغَل الفالســفَة البحــُث عــن ماهيــة الــذكاء قبــل 
أكثــر مــن ألفــي عــام، وحاولــوا فهــم كيـــف تتــم رؤيــة األشــياء، وكيــف يتــم التعّلــم 

والتذّكــر والتعليــل.

ومــع بــدء اســتخدام الحاســوب فــي الخمســينيات، تحّولــت هــذه البحــوث إلــى أنظمــة 
تجريبيــة واقعيــة، وحاليــًا، فــإن للــذكاء االصطناعــي تطبيقــات عديــدة، ســواء أكانــت ذاَت 
أغــراض عامــة مثــل اإلدراك والتعليــل المنطقــي، أو كانــت مجــاالت ذات غــرض خــاص 

مثــل التشــخيص الطبــي.

تعتمد معظم أمثلة 
الذكاء االصطناعي على التعّلم العميق 

ومعالجة اللغات الطبيعّية.
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وكثيــرًا مــا يتجــه الخبــراء والعلمــاء إلــى الــذكاء االصطناعــي لمعرفــة خبراتهــم وتجـــاربهم التي 
قضــوا بهــا حياتهــم، فالــذكاء االصطناعــي مجــال عالمــي َيصلــح لجميــع التوجهــات، مــن 
منطلــق كونــه دراســًة لكيفيــِة توجيــه الحاســب ألداء أشــياء يؤّديهــا اإلنســان، بشــكل أفضــل.

وُيستخدم الذكاء االصطناعي في العديد من المجاالت، من أهّمها:

)Natural Language Generation( إنشاء اللغات الطبيعية )أ
تفســير مجموعــة  خــالل  مــن  مفيــد،  محتــوى  تكويــن  علــى  الطبيعيــة  اللغــات  تعمــل 
البيانــات المتوفــرة، حيــث أّن لهــذه التكنولوجيــا القــدرَة علــى معالجــة كميــاٍت هائلــٍة مــن 
البيانــات فــي ثــواٍن قليلــة، وتحويلهــا إلــى لغــة مكتوبــة يســهل علــى اإلنســان فهُمهــا، 
إذ أظهــر هــذا العلــُم قدرَتــه علــى عــرض التقاريــر الماليــة وأوصــاف المنتجــات وملفــات 

تعريــف الشــبكات وخطــط التســويق وغيرهــا، خــالل وقــت قصيــر جــدًا.

)Speech Recognition(  التعّرف على الكالم )ب
يعنــي قــدرة البرنامــج علــى تحديــد الكلمــات والعبــارات المحكّيــة وتحويلهــا إلــى نمــط 
قابــل للقــراءة آلّيــًا، إذ يحــوي نظــام التعــّرف علــى الــكالم البدائــي مفــرداٍت وعبــارات 
محــددة، كمــا يتطّلــب منــك التحــّدث بشــكل واضــح جــّدًا لفهــم هــذا الــكالم، أمــا فــي 
األنظمــة الحديثــة األكثــر تطــورًا فإّنهــا تمتلــك القــدرة علــى فهــم مــا ُيقــال فــي حــاالت 

التكلــم بصــورة طبيعيــة.

)Machine Learning(  تعّلم اآللة )ج
ُيؤّمــن أنظمــًة لديهــا القــدرة تلقائّيــًا علــى التعّلــم والتطــّور مــن خــالل تجاربهــا، دون 
الحاجــة إلــى أن تكــون مبرمجــًة فعلّيــًا علــى ذلــك، حيــث ُيرّكــز التعّلــم اآللــي علــى تطويــر 
لتعليــم  واســتخدامها،  البيانــات  إلــى  الوصــول  مــن  تتمّكــن  بحيــث  الكمبيوتــر،  برامــج 

نفِســها بشــكل آلــي.
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)Decision Management(  إدارة القرار )د
لقــد تــم فعلّيــًا إدخــال إدارة القــرار فــي مجموعــة متنّوعة من تطبيقات الشــركات، لتتمكن 
مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح بشــكل آلــي، وممــا ال شــك فيــه أّن هــذا اإلجــراء ســُيخّفف مــن 

أعبــاء العمل.

)Deep Learning(  التعّلم العميق )هـ
العقــل  عمــل  طريقــة  تحاكــي  االصطناعــي،  الــذكاء  وظائــف  مــن  وظيفــة  عــن  عبــارة 
البشــري فــي معالجــة البيانــات وإنشــاء أنمــاط يمكــن اســتخدامها فــي صنــع القــرار، وهــو 
فعلّيــًا مجموعــة فرعيــة مــن تعّلــم اآللــة، ولكــن أكثــر عمقــًا وتعقيــدًا، ويطلــق عليــه أيضــًا 

»التعّلــم العصبونــي العميــق«.

 )Robotic Processes Automation( أتمتة العمليات اآللية )و
أي البرامــج التــي يمكــن برمجتهــا بســهولة لتقــوم بمجموعــٍة مــن المهــاّم األساســية، مــن 
خــالل تطبيقــات قــادرة علــى فعــل مــا يفعلــه اإلنســان، وليغــدو مــن الممكــن تلقينهــا آليــة 

ســير العمــل عــن طريــق مجموعــة مــن الخطــوات المتتاليــة.

 )Text Analysis( تحليل النّص )ز
عمليــة يســتطيع فيهــا البرنامــج تحليــل النصــوص بطريقــة تمّكنــه مــن فهم معناها بشــكل 
آلــي، إذ إّن الغايــة مــن تحليــل النــّص هــي الحصــول علــى بيانــاٍت منظمــٍة ذاِت مغــزى، 
المنظمــة،  غيــر  للمســتندات  التشــريح  مــن  نوعــًا  العمليــة  اعتبــار هــذه  يمكــن  وبذلــك 

وتحويلهــا إلــى بيانــات ســهلة اإلدارة وممكنــة التفســير.
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إدارة األزمات اإلعالمية..
األهمية والدالالت

نشــأ اصطــالح إدارة األزمــــات Crisis Management فــي األصــل لإلشــارة إلــى دور 
الدولــة فــي مواجهــة الكــوارث المفاجئــة واألحداث الطارئة، مثــل الزالزل والفيضانات 

والســيول وغيرهــا مــن األزمــات التــي تواجــه الدولــة.

وســرعان مــا عــاد اصطــالح إدارة األزمــات إلــى علــم اإلدارة، حيــن اســُتخدم للتلويــح 
بأســلوب جديــد تبّنتــه األجهــزة الحكوميــة والمنظمــات العامــة، إلنجــاز مهــاّم عاجلــة 

أو لحــّل مــأزق طــارئ.

غرفــة  أو  باالســتثناء  اإلدارة  أو  الخاصــة  المهــام  قــوة  ظهــرت  ذلــك  ضــوء  وفــي 
محــّدَد  إداريــًا  نمطــًا  األزمــات  إدارُة  فصــارت  الحــادة،  المشــاكل  إلدارة  العمليــات، 
الخصائــص، لــه آلياتــه المميــزة فــي مواجهــة األزمــات المتعــددة، وبالطبــع لــم يكــن 
علــم اإلعــالم بعيــدًا عــن مجــال إدارة األزمــات، فهــو شــريك فــي إدارة األزمــة وعامــل 

مــن عوامــل نجاحهــا فــي تحقيــق األهــداف المرجــّوة.

وارتباطــه  األزمــات  إدارة  علــم  حداثــة  ورغــم 
بالعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، فقــد حــاول كلُّ 
َم تعريفًا خاصًا  مجــال مــن مجــاالت العلوم أن ُيقــدِّ
لألزمــة فيمــا يخــص المجــال المرتبــط بــه، فظهرت 
الحاجــة لنظريــة محــّددة فــي إدارة األزمــات، حيــث 
األزمــات  تناولــت  التــي  الدراســات  تســتطع  لــم 

االنطــالَق مــن دراســة األزمــة كظاهــرٍة خاصــة إلــى صياغــِة ِبنيــٍة فكريــة نظريــة عامــة، 
بعلــم  الخاصــة  الحديثــة  العلميــة  التحليــل  وأدواِت  البحثيــة  المناهــَج  فاســتخدمت 

السياســة وعلــم العالقــات الدوليــة وعلــم اإلعــالم وبعــض العلــوم االجتماعيــة.

وُتعــَرُف األزمــة بأنهــا موقــف طــارئ ُيحــِدُث ارتبــاكًا فــي تسلســل األحــداث اليوميــة 
للمنظمــة، ويــؤدي إلــى سلســلة مــن التفاعــالت َتنُجــم عنهــا تهديــداٌت ومخاطــر 
ــة للمصالــح األساســية للمنظمــة، مــا يســتلزم اتخــاذ قــرارات ســريعة  ماديــة ومعنوي
فــي وقــت محــّدد، وفــي ظــروف يســودها التوتــر، نتيجــة نقــص المعلومــات المتعلقة 

بموقــف األزمــة.

»إدارة األزمات«
مصطلح ارتبط - في األصل - بدور 

الدولة في مواجهة الكوارث والطوارئ.
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وغالبــًا مــا تطفــو األزمــة علــى الســطح عندمــا تخــرج المشــكلة عــن نطــاق الســيطرة، 
ِخــُذ القــرار قــدرَة  وتتالقــى األحــداث وتتشــابك األســباب بالنتائــج، ويفقــد معهــا ُمتَّ
الســيطرة عليهــا أو علــى اتجاهاتهــا المســتقبلية، وهــو مــا يســتدعي وجــود إدارة 
متخّصصــة فــي معالجــة األزمــات، لديهــا القــدرة علــى فهــم وحشــد وتنســيق وتوجيــه 
كافــة األنشــطة ومهــارات االتصــال، مــن أجــل َخْلــِق وإيجــاد منــاٍخ إيجابــي ُيســاعد 
علــى منــع األزمــات أو الحــّد مــن آثارهــا الســلبية، والتــي قــد تتعــّرض لهــا المؤسســة أو 

المســئولون أو العاملــون بهــا.

وتمّر دورة حياة األزمة بثالث مراحل، هي:

 مــا قبــل وقــوع األزمــة: وهــو مــا يعــرف باستشــعار األزمــة، واتخــاذ اإلجــراءات الوقائية . 1
حتــى يمكــن تالفيها.

 مواجهــة األزمــة حــال وقوعهــا: مــن خــالل اتخــاذ اإلجــراءات التــي تحــّد مــن اآلثــار . 2
الضــارة، والعمــل علــى تضييــق نطاقهــا.

 إجــراءات مــا بعــد األزمــة: مــن خــالل دراســة وتقييــم مــا حــدث وكيفيــة حدوثــه، ورســم . 3
ســبل عــدم تكــرار أزمــات مشــابهة.

ما قبل األزمة

مواجهة األزمة

ما بعد األزمة
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وينطلق دور اإلعالم واالتصال في دورة حياة األزمة على النحو التالي:

 المرحلة األولى:
دور اإلعالم واالتصال في إدارة القضايا المتعلقة باألزمة

وذلــك مــن خــالل مراقبــة البيئــة والبحــث فــي األفــكار الســائدة واالتجاهــات المتعلقــة 
بالمشــكالت أو العناصــر التــي ُتنِبــئ بوقــوع األزمــة، وتجميــع معلومــات عــن القضايــا 
َب مشــكالٍت أو أزمــات للمنظمــة، وتطويــر اســتراتيجية اتصــال  التــي ُيحتمــل أن ُتَســبِّ
تســتهدف منــع حــدوث األزمــة، أو إعــادة توجيــه القضايــا وأطــراف األزمــة علــى النحــو 

الــذي يمنــع وقــوع األزمــة.

 المرحلة الثانية:
دور اإلعالم واالتصال في المشاركة في التخطيط لمنع األزمة

ويتحقــق ذلــك مــن خــالل وضــع سياســة وقائيــة لمنــع وقــوع األزمــة، مــن خــالل تنــاول 
األزمــات  وقــوع  احتمــال  إلــى  تــؤّدى  التــي  والمشــكالت  المواقــف  أبعــاد  ومناقشــة 
والتنبيــه إليهــا، وإيجــاد قنــوات مــن االتصــال بيــن وســائل اإلعــالم وفريــق إدارة األزمــة فــي 
المنظمــة، والوصــول إلــى ممثلــي المنظمــة للتعامــل مــع اإلعــالم وتوصيــل الحقائــق إلــى 
الجماهيــر، وتصميــم رســائل اتصاليــة للجمهــور المســتهدف، لتوضيــح مواقــف األطــراف 
المعنيــة مــن األزمــة، والجهــود المبذولــة الحتــواء المشــكلة، وإبــراز الحلــول المطروحــة.

أواًل

رابعًا

ثانيًا

ثالثًا

إدارة القضايا 
المتعلقة باألزمة

بعد انحسار األزمة

المشاركة في 
التخطيط لمنع األزمة

إدارة األزمة
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 المرحلة الثالثة:
إدارة األزمة

يقــوم اإلعــالم واالتصــال بالعمــل علــى اســتمرار التدّفق الســريع للمعلومات والبيانات 
المتعلقــة باألزمــة، وتوعيــة الجمهــور بأســاليب مواجهــة األزمــة وتداعياتهــا، واألدوار 
والوظائــف المطلوبــة منــه لإلســهام فــي احتــواء آثــار األزمــة، وإعــداد وتنفيــذ رســائل 
اتصاليــة وإعالميــة تفّســر األزمــة، وتعــرض طــرق مواجهتهــا واألنشــطة المبذولــة مــن 

قبــل الجهــات المعنيــة باألزمــة الحتــواء آثارهــا.

 المرحلة الرابعة:
بعد انحسار األزمة

االســتمرار فــي جــذب اهتمــام الجمهــور نحــو الجهــود واألنشــطة المبذولــة الحتــواء 
األزمــة، واالســتمرار فــي رصــد ومتابعــة تداعيــات األزمــة حتــى تقــّل حّدتهــا أو تختفــي، 
وتحليــل  األزمــة،  مواجهــة  إجــراءات  حــول  بالمعلومــات  الجمهــور  تزويــد  ومواصلــة 
مــدى مالءمــة هــذه اإلجــراءات وقدرتهــا علــى عــدم تكــرار األزمــة فــي المســتقبل، 
مــن خــالل الخدمــات التفســيرية والتحليليــة مــن جانــب الخبــراء والمتخّصصيــن، وتطويــر 
اســتراتيجية اتصــال تســتفيد مــن الخبــرة الحاليــة فــي مواجهــة األزمــة، لالســتعانة بهــا 
والبنــاء عليهــا فــي مواجهــة أزمــات مشــابهة، ولتحديــد النقــاط الســلبية واإليجابيــة 

لألنشــطة االتصاليــة واإلعالميــة المســتخدمة.

ــة والجديــدة،  وفــي ظــل التطــور الهائــل إلمكانيــات وســائل اإلعــالم المختلفــة التقليدي
تعاظــم دور اإلعــالم فــي التعامــل مــع األزمــات بشــكل خــاص، وأصبــح مــن األهميــة 
بمــكان االلتــزام واالســتناد فــي المعالجــات اإلعالميــة لألزمــات، إلــى القواعــد واألســس 

ــز: ــًا كان مجالهــا، ومــن هــذه األســس والركائ العلميــة إلدارة األزمــة، أي

 أصبــح اإلعــالم عبــر وســائله المتعــددة أداَة التفاعــل بيــن األزمــة والكثيــر من أطرافها، . 1
َيُعــد ممكنــًا التعتيــُم أو الصمــت  لــم  ليــس طرفــًا مباشــرًا فيهــا، كمــا  َمــن  وحتــى 
اإلعالمــي علــى أيــة أزمــات مهمــا تفاوتــت فــي حّدتهــا أو حجمهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال، كان يمكــن فــي الماضــى للســلطات فــي أيــة دولــة عــدم نشــر المعلومــات 
بشــأن أيــة كارثــة أو أزمــة قــد تقــع فــي محيــط الدولــة، ومثــال ذلــك أن العالــم »لــم 
يعــرف شــيئًا عــن حادثــة انفجــار مفاعــل تشــيرنوبيل إال بعــد عــدة أيــام مــن وقوعــه«، 
وقــد أصبــح إخفــاء أو تجاهــل أيــة أزمــة فــي عصرنــا الحالــي أمــرًا شــديد الصعوبــة، 
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ــًا تتفــاوت مــن أزمــة  وبالطبــع فــإن درجــة االهتمــام الشــعبي محليــًا وإقليميــًا ودولي
ألخــرى، ولكــن يظــل لوســائل اإلعــالم دور رئيــس فــي التعريــف بهــا والتفاعــل مــع 

مجرياتهــا.

 اإلعــداد الدقيــق إلدارة األزمــة، وذلــك بتقديــر حجــم وقــوة وتأثيــر اإلعــالم المضــاّد . 2
جهــات  مشــاركة  دون  إعالميــًا  األزمــة  بــإدارة  االنفــراد  وعــدم  خارجيــًا،  أو  محليــًا 

االختصــاص المســئولة عــن طبيعــة األزمــة.

 االعتــراف بوجــود أزمــة، بمعنــى عــدم إنكارهــا، وتوجيــه الرســالة اإلعالميــة الصحيحــة . 3
المتصلــة بهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال قيــام المســئول اإلعالمــي أو المتحــدث 
الرســمي بتحديــد األســئلة المتوقعــة واإلجابــات المناســبة لهــا قبــل بــدء أي لقــاء 
إعالمــي، مــع مراعــاة أن التصريــح لوســائل اإلعــالم بمعلومــات أو بيانــات غير صحيحة، 
أو التهــّرب أو االمتنــاع عــن اإلجابــة علــى أســئلة معينــة، يأتــي بنتائــج عكســية غيــر 

مرغــوب فيهــا.

 رصــد الــدروس المســتفادة مــن األزمــة قبــل طــّي ملفهــا، وتلــك الــدروس ُتشــّكل . 4
تراكمــًا معرفيــًا ال غنــى عنــه لمواجهــة أزمــات المســتقبل قبــل أن تنشــب وتســتفحل، 
كمــا يشــكل التراكــم المعرفــي بــدوره مرجعيــات لتدريبــات اإلعالمييــن مــن واقــع 

الخبــرات المكتســبة.

ص الشكُل التالي إجراءاِت إدارة األزمة االتصالية: ويلخِّ

تقييم ودراسة 
الموقف

أخطار الجمهور 
المستهدف التواصل

سريعًا

الموافقة على 
الرسائل

تحديث البيان 
المبدئي

اتخاذ القرار بشأن 
االستراتيجية 
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التطبيقات اإلعالمية للذكاء االصطناعي
لقــد حقــق التطــور التكنولوجــي فــي مجــال االتصــال ثــورًة هائلــة انعكســت تفاصيلهــا 
الحاســوب  وأجهــزة  الرقميــة  والتكنولوجيــا  الصناعيــة  واألقمــار  اإلنترنــت  شــبكة  علــى 
واألتمتــة، وكل مــا لــه عالقــة بمخرجــات الــذكاء االصطناعــي، وأدت تلــك التأثيــرات إلــى 
تشــكيل حالــة فريــدة، وبلــورة مفاهيــم وآليــات إعالميــة جديــدة كان لهــا الفضــل فــي 
ظهــور خريطــة اتصــال حديثــة، تجمــع بيــن المرئــي والمســموع والمطبــوع، وتســتطيع 
نقــل المحتــوى بســرعة فائقــة للمجموعــات واألفــراد، وُتحــِدُث أيضــًا حالــًة مــن التفاعــل 
المتبــادل، وفــي بعــض األحيــان ُتــوكل للتكنولوجيــا أدوارًا للقيــام بهــا بــداًل مــن البشــر.

وقد ساعدت تقنيات الذكاء االصطناعي في تقديم مفهوٍم متطّور في مجال اإلعالم 
الــذكاء االصطناعــي« Artificial Intelligence Journalism أو  بـــ »صحافــة  ُيعــرف 
»صحافــة الروبــوت« Robot Journalism، والتــي مــن المحتمــل أن تقــود إلــى تحــوالٍت 

وطــرق  اإلعالميــة  المؤسســات  ِبنيــة  فــي  كبيــرة 
عملهــا، كمــا ُيتوّقــع أن ُتمّثــل الصحافــة المســتعينة 
بأنظمــة الــذكاء االصطناعــي حالــًة فريــدة فــي جمــع 
األخبــار وكتابتهــا، بعيــدًا عــن الجهــد البشــري، خاصــة 
أن الــذكاء االصطناعــي يعمــد إلــى محــاكاة الســلوك 
اإلنســاني، مــن خــالل فهمــه وتحويلــه إلــى برامــج 

حاســوبية لديهــا القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات والبحــث عــن حلــول لمشــاكل معينــة، عــن 
ي الحاســوُب بهــا. طريــق توصيفهــا واالســتدالل عليهــا، مــن خــالل المعلومــات التــي ُغــذِّ

وال شــك أن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه والتطــورات التــي يشــهدها العالــم فــي 
هــذا القطــاع، ســتقود إلــى ثــورة تقنيــة فــي قــدرة وســائل اإلعــالم علــى التأثيــر ومخاطبــة 
العربيــة،  اإلعــالم  وســائل  مختلــف  مــن  َيتطّلــب  مــا  العــام،  الــرأي  وتشــكيل  الجمهــور 
االســتعداد مبكــرًا لهــذا األمــر، الــذي ســيضاعف مــن التنافســية والســباق المحمــوم للريــادة 
إعالميــًا علــى مســتوى الشــرق األوســط والعالــم، ألن تطبيقــات الــذكاء االصطناعي ســتوفر 

لوســائل اإلعــالم أدواٍت أكثــر ذكاًء وتقّدمــًا وســرعة فــي نقــل الخبــر والتفاعــل حولــه.

اإلخباريــة  المؤسســات  اخترقــت  األتمتــة  أن  األخيــرة  الســنوات  فــي  بــدا واضحــًا  وقــد 
العالميــة بقــوة، ونجحــت فــي إنتــاج آالف القصــص اإلخباريــة دون تدّخــل بشــري، بــدءًا مــن 
َجْمــع المعلومــات وتصنيفهــا ومــن ثــم تحريرهــا ونشــرها، خاصــة فــي المجــاالت الرياضيــة 
والماليــة، باإلضافــة إلــى أحــوال الطقــس، ومــن المتوقــع أن تتوّســع لتشــمل مجــاالت 

التغطيــة اإلخباريــة كافــة.

ستضاعف تقنيات الذكاء االصطناعي 
التنافسية والسباق المحموم..
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العالميــة  التجــارب  بحســب  اإلعــالم،  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخداماُت  وَتشــمل 
مهــاّم: خمــَس  القائمــة، 

 إنتاج األخبار القصيرة بشكل آلي، في الموضوعات المعتِمدة على البيانات اإلحصائية.

 تتبع األخبار العاجلة وتنبيه الصحفيين بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بموضوٍع ما.

 إجراء بحث بشكل أسرع وأدّق، وربط المعلومات بسرعة وكفاءة، وتحويلها إلى أشكال بيانية.

 التصحيح اإلمالئي والنحوي واألسلوبي بشكل تلقائي.

 فحــص الحقائــق بشــكل ســريع وموثــوق، واكتشــاف األخبــار الزائفــة، كالخوارزميــات التــي 
بــدأ فيســبوك باســتعمالها للتخّلــص مــن األخبــار الزائفــة.

إسهامات الذكاء االصطناعي في إدارة 
األزمات اإلعالمية

إن األزمــات تحــدث فــي الواقــع بشــكل مفاجــئ، ولذلــك البــّد أن تكــون هنــاك خطــط 
المجتمــع  مــع  وتفاعــاًل  تأثيــرًا  أكثــر  إعالميــة  إدارة  عبــر  بهــا،  للتنّبــؤ  وترتيبــات مســبقة 

األزمــة. وتوافــر خطــط إلدارة  والدولــة، 

ونظــرًا لهــذا الطابــع الســريع والمعّقــد لألزمــات، جــاءت ضــرورة توظيــف التكنولوجيــا 
الــذكاء االصطناعــي، فــي اإلدارة اإلعالميــة لألزمــات. الحديثــة، وأبرزهــا تكنولوجيــا 

اإلخباريــة  للمواقــع  الرقميــة  للطبيعــة  ونظــرًا 
التواصــل  ومواقــع  والمدّونــات  اإللكترونيــة 
االجتماعــي، ُتعــّد هــذه المنصــات الرقميــة األكثــَر 
االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  لتوظيــف  تأهيــاًل 
أن  عــن  فضــاًل  اإلعالميــة،  األزمــات  إدارة  فــي 

هــذه المنصــات تمثــل فضــاءاٍت حديثــًة يتــرّدد إليهــا الكثيــر مــن األفــراد، ولهــذا فــإن 
فهــم هــذه المواقــع بجميــع أبعادهــا التقنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالســتثمار 
ــى عنــه لكافــة المؤسســات اإلعالميــة  ــًا اســتراتيجيًا ال ِغَن ــل رهان فــي توظيفهــا، ُيمّث
واالجتماعيــة، وخاصــة عندمــا تتعــّرض هــذه المؤسســات ألزمــات قــد يــؤّدي التعامــُل 
معهــا بــرؤى اســتراتيجيٍة قاصــرة وأســاليَب تســويقيٍة قديمــة وغيــِر مناســبة، إلــى 

ُيحّتم الطابع المعّقد 
لألزمات، ضرورة توظيف تقنيات الذكاء 

االصطناعي في إدارتها إعالميًا.
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اســتفحالها وتقويــض مــا بنتــه هــذه المؤسســات مــن رأســمال مــادي ورمــزي خــالل 
ســنوات.

إن التحــّول األكبــر فــي المحتــوى اإلعالمــي إلدارة األزمــات، يتمثــل فــي تراجــع االعتمــاد 
علــى المحتــوى القائــم علــى اإلنســان إلــى المحتــوى المنتــج، باســتخدام الخوارزميــات 
الرقميــة والبرمجيــات القــادرة علــى محــاكاة القــدرات المعرفيــة البشــرية، والتــي شــكلت 
طرقــًا جديــدة فــي إنشــاء وتقديــم البيانــات اإلعالميــة واســتهالكها مــن جانــب الجمهــور.

فعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتحديــدًا موقــع تويتــر، يتــم إنتــاج مــا يقــارب مــن 250 
مليــون تغريــدة يوميــًا، وهــو مــا دفــع الباحثيــن فــي الــذكاء االصطناعــي إلــى البحــث عــن 
أنظمــة ذكيــة، تتيــح معالجــة هــذا القــدر الهائــل مــن البيانــات، وأبرزهــا التعّلــم العميــق، 
فعلــى ســبيل المثــال قامــت إدارة فيســبوك بإنشــاء خوارزميــات تقــوم بالتعــّرف علــى 

األصدقــاء، واقتــراح طلــب صداقــات.

وُتعــّد بيانــاُت مواقــع التواصــل االجتماعــي أحــَد أهــم مصــادر البيانــات الضخمــة، حيــث 
إلــى الحالــي  الوقــت  فــي  تصــل  أنهــا  إلــى  الضخمــة  البيانــات  كميــة  تقديــراُت   ُتشــير 
البيانــات  هــذه  وتتشــّكل  تيرابايــت(،   1000000  = إكســابايت   1( يوميــًا  إكســابايت   2.5
الضخمــة مــن بيانــات الطقــس والمــرور والرحــالت الجويــة والمنشــورات فــي شــبكات 

يوتيــوب. تويتــر،  التواصــل االجتماعــي، خاصــة فيســبوك، 

أمــا بالنســبة لتطبيقــات التراســل مثــل واتســاب، فــإّن التقديــرات ُتشــير إلــى َتــداول أكثــر مــن 
10 مليــارات رســالة و400 مليــون صــورة بشــكل يومــي عبــر التطبيــق.

وتؤثــر بيانــاُت هــذه الشــبكات علــى صناعــة القــرار، إذ إّن لفيســبوك – مثــاًل - دورًا فــي 
كافــة مراحــل عمليــة اتخــاذ القــرار، وتلعــب البيانــات الضخمــة بالشــبكات االجتماعيــة دورًا 
مهمــًا فــي اتخــاذ القــرار فــي القطــاع العــام، حيــث أن هــذه البيانــات تفيــد األداء الحكومــي 
مــن خــالل مــا تنقلــه مــن آراء وتوّجهــات المواطنيــن، بــداًل مــن االعتمــاد علــى األســاليب 

التقليديــة لجمــع آراء الجماهيــر.

والصــور  النصــوص  بوضــع  المســتخدمون  يقــوم  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  وفــي 
والفيديــو والصــوت، مرفقــة بمواقفهــم العاطفيــة والعقليــة منهــا، ويتــم مشــاركة هــذه 
الملفــات والنقــاش حولهــا وإبــداء المواقــف المختلفــة منهــا، وهــو مــا ُينتــج بيانــاٍت ضخمة 
يمكــن تحليلهــا لتحديــد األحــداث والموضوعــات والقضايــا الرئيســية ومواقــف الجمهــور 
تجاههــا، حتــى ُيســتفاد منهــا فــي فهــم البيئــة المحيطــة، ووضــع السياســات المتوافقــة 
ــي نمــاذج واســتراتيجيات نظريــة لمعالجــة هــذه البيانــات واختزالهــا،  معهــا، كمــا يمكــن َتبنِّ

ثــم تحليــل األهــّم منهــا.

10
مليارات

رسالة

400
مليون

صورة
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ــة بشــكل عــام، تعتمــد بشــكل رئيســي  وإذا كانــت إدارة األزمــات علــى مســتوى الدول
الحديثــة وأهّمهــا  التقنيــات  بيانــات ومعلومــات، تتضــح أهميــة  علــى مــا يتوفــر مــن 
أنظمــة الــذكاء االصطناعــي، لمعالجــة القــدر الكبيــر مــن البيانــات الضخمــة، فإنتــاج وإدارة 
وتخزيــن وتحليــل البيانــات مــن المهــاّم الرئيســية فــي جميــع المؤسســات، إذ ُتســتخدم 
فــي تقييــم االلتزامــات واالســتحقاقات، والكشــف عــن الخروقــات المتعلقــة بالمعاييــر 
وااللتزامــات المعمــول بهــا، ولهــذا فــإن البيانــات الكبيــرة أو الضخمــة Big Data ليســت 
شــيئًا جديــدًا علــى الــدول، وهــي التــي تعاملــت طويــاًل مــع كميــات هائلــة مــن البيانــات، 
وُيســتفاد مــن البيانــات الكبيــرة فــي إجــراء التحســينات علــى اإلدارة العامــة، وتقليــل 
التكاليــف، وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية، وزيــادة المســاءلة فــي القطــاع العــام، وإطــالع 

المواطنيــن بشــكل أفضــل.  

التواصــل االجتماعــي  الــذكاء االصطناعــي ومواقــع  أنظمــة  بيــن  التداخــل  لقــد ســمح 
والمواقــع اإللكترونيــة، بمعرفــة الكثيــر عــن الجمهــور واتجاهاتــه ومواقفــه والقضايــا التــي 
يتــم مناقشــتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وَكْشــف هويــات المصــادر اإلعالميــة 
إلدارة  مهمــة  متطلبــات  وكّلهــا  المعاديــة،  األطــراف  ودراســة  الحقيقيــة  وتوجهاتهــا 

األزمــات اإلعالميــة.

إّن ظهــور صحافــة الــذكاء االصطناعــي، والتــي ُتعــّد حقبــًة جديــدة مــن اإلعــالم، يتضافــر 
مــع تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويخلــق أدواٍت إعالميــة جديــدة، وُيصيــغ محتــوى 
إعالميــًا أكثــر تأثيــرًا، وُيحافــظ علــى تنــّوع الجمهــور وُيلّبــي طموحاتــه، وَيصنــع قنــوات 

لتبــادل اآلراء وردود األفعــال بصــورة تفاعليــة مســتمرة علــى مــدار الســاعة.

إلــى صــاالت التحريــر الصحفــي قبــل عــدة  الــذكاء االصطناعــي طريقــه  وقــد شــق 
عندمــا: أعــوام، 

بوســت« 	  مــع صحيفــة »واشــنطن  بالتعــاون  بــرس«،  وكالــة »أسوشــيتد  أعلنــت   
األمريكيــة، ابتــكار أول محــّرر روبــوت مختــّص بتحريــر أخبــار الطقــس، ونشــرة المــرور 

علــى الطــرق الســريعة.

ن تطبيق“Quil” الذي َيكتب التقارير السنوية لمجلة »فوربس«.	   ُدشِّ

 ابُتِكَرت »إيريكا« مذيعة األخبار اليابانية.	 

 والمذيــع الروبــوت الملقــب بـــ »المذيــع التراكبــي« فــي الصيــن، والــذي يحاكــي »جــان 	 
جــاو« المذيــع الحقيقــي فــي وكالــة أنبــاء »شــينخوا«.

أعضــاء 	  مــن  لــكّل عضــو  اإلنفــاق  تحّلــل طلبــات  التــي  البرمجيــة  األداة   و»روزي« 
األمريكــي. الكونجــرس 

لت نقطة تحّول كبيرة في عالم اإلعالم. وهي ابتكارات شكَّ
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الــذكاء  »تأثيــر  بعنــوان  تقريــرًا  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالــة  نشــرت   2017 أبريــل  وفــي 
َأطلقــت عليــه »الصحافــة  مــا  ترّســخ  عــن  تحدثــت فيــه  الصحافــة«  فــي  االصطناعــي 
ماركونــي،  فرانسيســكو  َيذكــر  التقريــر  وفــي   ،Augmented Journalism المعــّززة« 
مديــُر التطويــر واالســتراتيجية بالوكالــة، »أن مســتقبل األخبــار ســوف يعتمــد علــى عمــل 

الصحفييــن جنبــًا إلــى جنــب مــع اآلالت الذكيــة«.

الصحفيــة  المؤسســات  مــن  هــذا  يتطلــب  وربمــا 
االســتعانة بعلماء اللســانيات والبرمجيات ومطّوري 
البرمجيــات والتطبيقــات الذكيــة، لكــي تصمــد أمــام 

طوفــان الــذكاء االصطناعــي.

أنــه  إلــى  المعــززة«  »الصحافــة  مصطلــح  ويشــير 
بــات مــن الصعــب الفصــل بيــن الواقــع والشــبكات 
حيــث  الذكيــة،  الهواتــف  وتطبيقــات  االجتماعيــة 

أصبــح كلُّ ذلــك ينــدرج تحــت مســمى حقيقــة مدمجــة Compact Reality، لــذا بــات على 
ر مــن مهاراتــه فــي االســتعانة بوســائل التكنولوجيــا الحديثــة،  القائــم باالتصــال أن ُيطــوِّ
نصــوص  ُصنــع  َتســتهدف  التــي   ،Text Generation النصــوص  توليــد  تقنيــة  فهنــاك 
مكتوبــة مــن معلومــات أوليــة، كالبيانــات الجرافيكيــة والصــور البيانيــة وغيرهــا، وُيقــّدم 
موقــع »ستاسشــيت« األمريكــي لإلعــالم الرياضــي، نموذجــًا للصحافــة التــي تعتمــد علــى 

األســاليب المؤتمتــة الذكيــة، لصنــع مــواد صحفيــة بصــورة آليــة كليــًا.

وقــد شــاع اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي الحيــاة اليوميــة، إلــى الحــّد الــذي دفــع 
الباحثيــن فــي معهــد »مســتقبل اإلنســانية« فــي جامعتــي أوكســفورد البريطانيــة وييــل 
األمريكيــة، إلــى إجــراء اســتطالع رأي شــمل ٣٥٢ عالمــًا مــن علمــاء الكمبيوتــر، دار حــول 
ــذكاء االصطناعــي خــالل النصــف  ــه ال ــذي يمكــن أن يصــل إلي تنّبؤاتهــم بشــأن التقــّدم ال
قــرن المقبــل، وكانــت النتيجــة صادمــة، إذ اتفقــت األغلبيــة علــى أن الــذكاء االصطناعــي 

ســيتفوق علــى البشــر، وســيتمكن مــن أداء المهــام البشــرية.

وال شك أن استخدام هذه التقنيات يفتح آفاقًا واسعة لمسئولي اإلعالم والمؤسسات 
اإلعالميــة، إلدارة األزمــات اإلعالميــة باحترافيــة، واالســتعانة بهــذه التقنيــات التــي توفــر 
بيانــات هائلــة، وتســاعد فــي تحليلهــا والتواصــل مــع الجمهــور، وكشــف المســكوت عنــه 

فــي الحمــالت اإلعالميــة العدائيــة الموّجهــة ضــد الــدول.

يؤكد غالبية علماء الحواسيب - وفق 
استطالع رأي - أن الذكاء االصطناعي 

سيتفوق على البشر..

 وينتزع مهامهم
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مستقبل الذكاء االصطناعي
في األزمات اإلعالمية

فــي  الســبق  يملــك  لمــن  بــال شــك  ســتكون  المســتقبل  فــي  اإلعالميــة  الهيمنــة  إن 
الحمــالت  تتزايــد  أن  فالمتوقــع  االصطناعــي،  الــذكاء  تطبيقــات  وتطويــع  اســتقصاء 
اإلعالميــة بيــن الــدول حمايــًة لمصالحهــا وترويجــًا لسياســاتها فــي الســنوات المقبلــة، 
وتظــّل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي مــن أهــّم أدواتهــا، والتــي ســتنجح فــي شــّن حمــالت 
التفكيــر  بأنمــاط  التأثيــر  التقليديــة، فــي  الحمــالت اإلعالميــة  تفــوق  إعالميــة منظمــة 

العقــول. وتغييــر قناعــات الجماهيــر وغســل 

إن الفــرص التــي ُيِتيُحهــا اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي إدارة األزمــات اإلعالميــة 
كبيــرٌة للغايــة، ولعــل أبرزهــا ظاهــرة )الروبوتــات( والتوّســع فــي تمكينهــا مــن أداء الوظائف 
اإلعالميــة، وهــو مــا قــد تــزداد وتيرتــه فــي المســتقبل، بــأن يتوفــر روبــوت أو نظــام رّد آلــي 
َيكشــف عــن الحمــالت اإلعالميــة المعاديــة للــدول أو المنظمــات، مــن خــالل استكشــاف 
كلمــات ومصطلحــات معّينــة، ثــم الــرّد عليهــا مــن خــالل الخطــط اإلعالميــة التــي يتــّم 

تدريــب الروبوتــات عليهــا.

وبعــد أن قضــت شــبكة اإلنترنــت علــى عــدد كبيــر مــن الصحــف، وأضعــف قــدرات صحــف 
دًة هــي األخــرى،  أخــرى، باتــت وظائــف العامليــن فــي مهنــة اإلعــالم واالتصــال ُمهــدَّ
ــًا، ورفعهــا إلــى  ــاء بإنشــاء قصــص إخباريــة تلقائّي فهنــاك خوارزميــات تســمح لمنافــذ األنب
بالفعــل بوكالــة »أسوشــيتد  الويــب دون تفاعــل بشــري، وجــرت تجربــة ذلــك  مواقــع 
بــرس« اإلخباريــة األمريكيــة، وهــو مــا يشــكل تحّديــًا أمــام العامليــن فــي حقلــي اإلدارة 
ــم ضــرورة التســّلح بالتقنيــة واالعتمــاد علــى اإلبــداع  اإلعالميــة وإدارة األزمــات، وُيَحتِّ

واالبتــكار البشــري، الــذي يفــوق قــدرات األنظمــة اإللكترونيــة.

18

www.alqarar.sa @alqarar_sa



توصيات..
 تطويــر وتحديــث االســتراتيجيات االتصاليــة الخاصــة بمنظومــة إدارة األزمــات اإلعالميــة، . 1

فــة فــي إدارة األزمــات. لتواكــب التطــورات التكنولوجيــة الموظَّ

 تعزيــز الجاهزيــة وتوقــع المخاطــر اإلعالميــة المحتملــة وتقييمهــا، عــن طريــق إعــداد نهــج . 2
اســتباقي تكنولوجــي إلدارة األزمات.

 رسم السيناريوهات المستقبلية إليجاد الحلول االستباقية للتحديات.. 3

 تحديــث البنيــة التحتيــة للمؤسســات اإلعالميــة الســعودية، كــي تســتطيع توظيــف . 4
الجهــات  مــع  الفعــال  والتعــاون  األزمــات،  إدارة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا 

المجــال. هــذا  فــي  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  الحكوميــة ومؤسســات 

 بناء قاعدة بيانات إعالمية ألهم المخاطر المتوقعة، ومعرفة احتمالية الخطر وتأثيره.. 5

 وضــع سياســات وأطــر عامــة إلدارة األزمــات اإلعالميــة، مــن خــالل االســتثمار األمثــل . 6
للمــوارد البشــرية والماديــة والتكنولوجيــة، وتنظيمهــا بالشــكل األمثــل، باســتخدام الذكاء 

االصطناعــي لمواجهــة األزمــات.

 تطوير أســاليب التصّدي للحمالت اإلعالمية اإللكترونية على المملكة، واســتخدام الذكاء . 7
االصطناعي في إدارة األزمات لمواجهة هذه الحمالت وكشــف مصادرها الحقيقية.

ــف خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي فــي . 8  تفعيــل نظــام إلكترونــي لإلنــذار المبّكــر، ُيوظِّ
التعامــل مــع الحمــالت اإلعالميــة العدائيــة، خاصــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

 تفعيــل دور مواقــع التواصــل االجتماعــي، وخاصــة تويتــر، مــن خــالل تبنــي شــعارات . 9
إيجابيــة فــي أوقــات األزمــات، لبــّث األخبــار اإليجابيــة، وتنشــيط دور التكاتــف والترابــط 

بيــن أبنــاء الشــعب.

 االهتمــام بمواقــع التواصــل االجتماعــي كوســيلة قــادرة علــى بــّث التحذيــرات والتوصيات . 10
قبــل وأثنــاء األزمــات، إلــى جانــب االهتمــام بتحليــل محتــوى هذه المواقع، لكشــف األخبار 
الســلبية واإلشــاعات الخاصــة باألزمــات، وتوعيــة الجمهــور بأهميــة متابعــة الحســابات 
الموّثقــة فــي حــاالت األزمــات، وتجاهــل الحســابات المزيفــة والمشــبوهة أو غيــر الموثقــة.

 تعييــن أخصائيــي رصــد وتحليــل شــبكي إعالمــي فــي الهيئــات الحكوميــة، إلدارة األزمــات . 11
ــُف تقنيــات الــذكاء االصطناعي. بشــكل احترافــي ُيوظِّ

 إنشــاء مراصــد إعالميــة مــن جانــب مركــز التواصــل الحكومــي، تســتعين بتقنيــات الــذكاء . 12
المســتويين  وعلــى  إعالميــًا،  األزمــات  إدارة  وسياســات  أطــر  لتوحيــد  االصطناعــي 

والخارجــي. الداخلــي 
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