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  بدأ امللتقى اإلعالمي العربي أعمال 
دورته الرابعة عشرة أمس األحد برعاية 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء حتت عنوان )اإلعالم حياة(.
واس��ت��ه��ل��ت ج��ل��س��ات ال��ي��وم األول 
للملتقى امل��ق��ام ف��ي فندق الريجنسي 
مع أم��ني ع��ام احت��اد األط��ب��اء النفسيني 
ال��ع��رب الدكتور ط��ارق احلبيب ال��ذي 
تناول أهمية فهم أمن��اط الشخصيات 
في بيئة اإلع��الم واستغالل وتوظيف 
كل شخصية في الوظيفة املناسبة له 
في مجال اإلعالم من أجل حتقيق الهدف 

اإلعالمي.
وأوض���ح احلبيب أن الشخصيات 
اإلنسانية تتنوع ولكل منها سمات 
متيزها وتخلق اختالفها عن الشخصيات 
االخرى وهنا تكمن أهمية الفهم والوعي 
بهذه الشخصيات والسمات لدى مديري 
املؤسسات اإلعالمية واملسؤولني عن 

التوظيف في املجال اإلعالمي.
وذكر أن كل نوع من أنواع الشخصية 
يحمل سمات قد يراها اآلخ��رون سلبية 
أو مزعجة في التعامل لكنها قد تكون 
سمة نافعة ومميزة وحتمل حاملها إلى 
مراتب النجاح إذا ما مت فهمها وتوظيفها 

في مكانها الصحيح.
وبني أن األمثلة في ذلك عديدة مثل 
الشخصية التي جتيد وتستمتع بتشكيل 
ضغط ما على اآلخرين وه��ذه سمة قد 
تكون مزعجة في التعامل لكنها مفيدة 
ج��دا لوظيفة مقدم البرامج خصوصا 

السياسية أو البرامج احلوارية.
وت��اب��ع »أن الشخصية النرجسية 
ذات األن��ا املتضخمة ميكن استغاللها 
ب��إع��داد البرامج اجل��دي��دة وذات امل��واد 
الفريدة من نوعها حيث يستطيع في 
هذا املنصب أن يحقق لنفسه اإلشباع 
في العمل على مادة جديدة وموضوعات 

غير مطروقة«.
وبني أن هذه الشخصية هي مخالفة 
مت��ام��ا للشخصية التجنبية التي 
تستشعر ضعفها ونقصها في العديد 
من املواقف ويجب استغاللها في إعداد 
املواضيع ذات الطبيعة املتكررة من أجل 
تعزيز قدراتها على أنها شخصية قادرة 

على التجديد.
أما اجللسة الثانية بعنوان )اإلعالم..
األثر..التغيير..التعبير..الصحافة بني 
الورقي واإللكتروني( وقدمها املذيع 
محمد الوسمي فتناولت بحث مسألة 

مهمة متس املجال اإلعالمي و تؤثر عليه 
مباشرة في السنوات األخيرة.

ومن هذا املنطلق قال رئيس حترير 
موقع )عمون( األردني سمير احلياري 
إن الصحافة اإللكترونية حاليا هي 
املكتسحة لكنها ما تزال تتقدم بخطوات 
بطيئة ف��ي املجتمع العربي وذل��ك قد 
يعود لالوضاع االقتصادية في أغلب 

املجتمعات العربية.
ولفت احل��ي��اري في ه��ذا الشأن إلى 
ح��االت ع��دم االس��ت��ق��رار السياسي في 
مجتمعات ع��رب��ي��ة أخ���رى مم��ا يؤثر 
على إمكانية استخدام املتلقي لالعالم 
اإللكتروني الذي قد يكون صعبا ومكلفا 

في هذه الظروف.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ���ي���س حت��ري��ر 
م��وق��ع )اع���الم أورج( امل��ص��ري محمد 
عبدالرحمن إن الصحافي يظل مجبرا 
على الرجوع إلى مصادر اإلعالم الورقي 
قبل اإللكتروني ملا تظل تتمتع به من 
مصداقية كبيرة نفتقدها في املصادر 
اإللكترونية التي يستطيع أي شخص 
غير متخصص وغير مهني الدخول إليها 

ونشر أي خبر دون التأكد منه.
في السياق نفسه قال املدير الشريك 
ملؤسسة تيك انفيست في الكويت فهد 
الشارخ إن العالم يخطو خطوات ثابتة 

نحو حت��ول اإلع���الم بكل وسائله إلى 
مفهوم )اإلع��الم اجلديد( املعتمد على 
األجهزة اإللكترونية موضحا أن العديد 
من رجال األعمال بدؤوا بفهم هذا التغير 
القادم و العمل على االستثمار في مجال 

اإلعالم اإللكتروني.
وفي اجللسة الثالثة حتدث الداعية 
املصري الدكتور عمرو خالد حول قضايا 
إع��الم��ي��ة مختلفة ب��ني ع��الق��ة اإلع��الم 
بتعزيز مكارم األخالق و دور اإلعالم في 
العملية التربوية والغاية احلقيقية من 
وراء اإلعالم وما على اإلعالميني تقدميه 
ملجتمعاتهم ح��ي��ث ش���ارك احل��ض��ور 
في احل��وار من خ��الل طرحهم جتارب 
شخصية لهم حول تأثير اإلعالم عليهم 

وعلى احمليطني بهم.
أم��ا اجللسة الرابعة فطغت عليها 
الشخصيات اإلعالمية النسائية لتطرح 
موضوع )الشهرة في اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي( أدارتها االعالمية 

البحرينية اميرة الكوهجي.
وقالت اإلعالمية السعودية جلني 
عمران خالل اجللسة إن وسائل التواصل 
االجتماعي أظهرت الشخصية احلقيقية 
لها بشكل أكبر ومنحتها مساحة للتعبير 
عن آرائها واهتماماتها اخلاصة ومتابعة 
مباشرة ل��ردود األف��ع��ال من املتابعني 

وقياس جتاوبهم حلظة بلحظة.
أم��ا اإلعالمية األردن��ي��ة عال الفارس 
ف��س��ردت جتربتها ف��ي صنع النجاح 
على ش��اش��ات التلفزيون وكسب ثقة 
املتلقي لنقل ه��ذا النجاح إل��ى وسائل 
التواصل االجتماعي التي صنعت جنوما 

وأسقطت آخرين »وهنا يكون االمتحان 
الصعب لالعالمي الذي يجب أن يحسن 
استغالل هذه الوسائل وعدم االنسياق 
وراء زيادة أعداد املتابعني على حساب 

مصداقية اخلبر«.
من ناحيتها قالت اإلعالمية الكويتية 

لولو ال��ع��س��الوي إن جتربتها ج��اءت 
»عكس السير« خالفا لزميلتيها حيث 
ب��دأت من وسائل التواصل االجتماعي 
ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا ل��دخ��ول ع��ال��م اإلع���الم 

التلفزيوني وتقدمي البرامج.
وأضافت العسالوي أن ذلك جاء بعد 

أن حققت شهرة واسعة كانت بدايتها 
في مجال تصميم األزي���اء وتسويقها 
إلكترونيا مخاطبة جميع الشباب 
بالعمل في كل ما يجدون بداخلهم شغفا 
جتاهه وطرق جميع األبواب والبد أنهم 
سيجدون في نهاية املطاف باب النجاح.

وأيدتها في الرأي اإلعالمية اللبنانية 
راغ��دة شلهوب التي أك��دت أن الشغف 
هو ما يجب أن يدفعك لطريق النجاح 
مبينة أن اس��ت��غ��الل ح��ب ال��ن��اس لك 
ف��ي م��ا يساعدك على حتقيق احالمك 
وطموحاتك أمر جيد شريطة أال يضر 

مبحبيك.
ول��ف��ت��ت ش��ل��ه��وب إل���ى أن وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي فتحت مساحة من 
العالقة املباشرة بني اجلمهور وصاحب 
احلساب الذين قد يعتبرون أنفسهم 
جزءا من حياة هذا املشهور »وأنهم يجب 
أن يكونوا ملمني ومشاركني بقوة في 
كل تفاصيلها وقد يساهم هذااألمر في 

التعدي على خصوصية هذا املشهور«.
ومن املقرر أن تختتم جلسات اليوم 
األول للملتقى ب��ح��وار مفتوح حول 
الفن واإلع���الم م��ع الفنانة اإلماراتية 
أحالم الشامسي ومن املزمع أن تتناول 
جلسات امللتقى اإلع��الم��ي العربي في 
يومه الثاني غدا مواضيع متنوعة حول 
الثقافة اإلع��الم��ي��ة ومستقبل اإلع��الم 

وقضايا املجتمع.

د. طارق احلبيب
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