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مع نهاية اليوم األول من «قادة اإلعالم العربي»

وزراء ورؤساء املؤسسات واملنظمات اإلعالمية :السرعة
والشفافية من أهم سمات التعامل مع األزمات

املشاركون في اجللسة األولى

أكد املشاركون في جلسات ملتقى
ق��ادة اإلع�لام العربي السابع حتت
عنوان (حت��والت اإلع�لام في أوقات
األزم���ات) أن السرعة في التعامل
م��ع األح���داث ف��ي م���وازاة الشفافية
في تناولها تعتبران من أهم سمات
ومتطلبات اإلعالم احلديث في أوقات
األزمات.
وق���ال وزي���ر اإلع�ل�ام البحريني
علي الرميحي خ�لال مشاركته في
اجللسة األولى من امللتقى بنسخته
السابعة (عن بعد) مساء االثنني :إن
اإلع�لام اجلديد أصبح واقعا يجب
التعامل معه بكل حرفية إذ أصبحت
امل���ؤس���س���ات اإلع�ل�ام���ي���ة ال��ك��ب��رى
تستخدم ه��ذا ال��ن��وع م��ن الوسائل
وتتحمل م��س��ؤول��ي��ة ال��س��رع��ة في
استخدامها.
وأض��اف الرميحي أنه في أوقات
األزمات تكثر الشائعات واملغالطات
واحلل األمثل في التعامل معها هو أن
تكون أسبقية األخبار واملعلومات من
املصادر الرسمية مشددا على احلاجة
«ألن نكون قريبني من احلدث إلصدار
املعلومات الصحيحة».
وأوض����ح أن اس��ت��خ��دام اإلع�ل�ام
اجل��دي��د ال يعني تهميش اإلع�ل�ام
التقليدي بل أصبحت وسائل اإلعالم
اجلديد تصل بشكل سريع وهناك

ك��ث��ي��رون م��ن اجل��م��اه��ي��ر أصبحوا
يعتبرون ما ينقله بعض املؤثرين
على أنه مصدر رسمي وهو ما يضع
املسؤولية على اإلع�ل�ام التقليدي
للعمل بسرعة وشفافية.
م��ن جانبه اعتبر وزي��ر اإلع�لام
األردني أمجد العضايلة في مداخلته
أن مناقشة قضية (حتوالت اإلعالم
في أوقات األزمات) من أهم القضايا
التي يحتاجها اإلعالم العربي وسط
أزم���ة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
مشيرا ً إل��ى أن اإلع�لام بحاجة إلى
زي��ادة مستوى التنسيق بني الدول
لتجنب املزيد من املخاطر.
وق���ال ال��ع��ض��اي��ل��ة :إن التحول
األبرز اليوم في اإلعالم هو التحول
ملواقع التواصل االجتماعي واعتماد
اجل��م��ه��ور عليها بشكل أك��ب��ر من
الوسائل التقليدية الرسمية موضحا ً
أن الشائعات تكثر في أوقات األزمات
مما يتطلب تعامال حذرا.
م��ن ناحيته ق���ال وزي���ر اإلع�ل�ام
املصري أسامة هيكل في مداخلته
باجللسة إن اإلع�لام التقليدي في
هذه املرحلة أمام واقع صعب يعتمد
ع��ل��ى امل��ص��داق��ي��ة وال��س��رع��ة األم��ر
ال��ذي متيزت ب��ه وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي «وال��ت��ي جعلت العالم
واجلاهل مصدرا للمعلومة واملتلقي

شريكا أساسيا».
وأشار إلى أن احلكومات تعاملت
مع جائحة كورورنا باجتاهني اثنني
األول باستخدام اإلعالم اجلديد في
ال��ت��واص��ل م��ع املتلقي باملصداقية
واالستباقية إلغ�لاق الطريق على
ال��ش��ائ��ع��ات وال��ث��ان��ي ب��اس��ت��خ��دام
البيانات وإط�لاق املعلومات بشكل
أول����ي مب��ص��داق��ي��ة وع����دم إخ��ف��اء
معلومات عن اجلمهور.
ودعا هيكل إلى عمل ميثاق شرف
إعالمي عربي يضم وسائل اإلعالم
العربية احلديثة بشكل استرشادي
م��ن أج���ل م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور الكبير
احلاصل في وسائل اإلع�لام اجلديد
«إال أننا ال نستطيع منعه بل تهذيبه
ومواكبته».
بدوره قال وزير اإلعالم العماني
ال��دك��ت��ور عبداملنعم احل��س��ن��ي إن
اإلع��ل�ام يتحمل ج���زءا ك��ب��ي��را من
األزم��ة احلالية أم��ام ث��ورة معرفية
يقودها املواطن عبر مواقع التواصل
االجتماعي من خالل محتوى يصنعه
ويرسله للمتلقي «ما يضع اإلعالم
أمام حتديات كبيرة».
وع��ن مواثيق الشرف اإلعالمية
أوضح احلسني أن مواثيق الشرف
العربية وال��ع��امل��ي��ة تعد مواثيق
استرشادية «قد تكوزن مفيدة لكنها

غير ملزمة» مشددا في الوقت ذاته
في ه��ذه املرحلة إل��ى احلاجة لسن
التشريعات املنظمة للعمل اإلعالمي
ووسائل اإلعالم احلديثة.
وأوصى بالنظر ملتطلبات العالم
في ه��ذه املرحلة من خ�لال التأهيل
وال��ت��دري��ب املستمر لكل م��ن يتلقى
هذه الوسائل االعالمية وليس فقط
بالنسبة لالعالميني إض��اف��ة إلى
التربية اإلعالمية من خالل إدخالها
في املناهج الدراسية.
م��ن جهته خل��ص األم�ي�ن ال��ع��ام
امل��س��اع��د ورئ��ي��س ق��ط��اع اإلع�ل�ام
واالتصال بجامعة ال��دول العربية
الدكتور قيس ال��ع��زاوي توصياته
بثالث نقاط هي كتابة ميثاق الشرف
اإلع�لام��ي ال��ذي يكتبه اإلعالميون
ال احل��ك��وم��ات العربية والتدريب
اإلع�لام��ي وإع���داد جيل من الشبان
وال��ش��اب��ات اإلعالميني مبواصفات
دول��ي��ة ومي��ك��ن أن ي��ح��دث بجهود
وزراء اإلعالم.
ولفت ال��ع��زاوي إل��ى أن جامعة
الدول أصدرت نشرة يومية ونشرة
أسبوعية اضافة إلى تشكيل مرصد
خ����اص مل��ت��اب��ع��ة أع�����داد امل��رض��ى
ب(ك��وف��ي��د  )-19ف��ي دول العالم
والدول العربية.
ب��دوره قال رئيس احت��اد اذاع��ات
ال��دول العربية محمد ال��ع��واش :إن
املؤسسات اإلعالمية بالوطن العربي
متيزت م��ن خ�لال متابعة األخبار
والشفافية ف��ي متابعة األزم���ة من
خالل دراسات قام بها احتاد اذاعات
الدول العربية واآلسيوية.
ول��ف��ت ال��ع��واش إل���ى أن تناغم
ال��وس��ائ��ل االع�لام��ي��ة ب��ح��اج��ة إل��ى
وجود بيئة مناسبة تضمن حصول
كل الوسائل على حقها في تغطية
األحداث املختلفة مشيرا إلى ضرورة
قيام املؤسسات اإلعالمية بالوطن
العربي بإنتاج الندوات والبرامج
التوعوية.
وك��ان��ت هيئة امللتقى اإلع�لام��ي
العربي أطلقت أول أم��س النسخة
السابعة م��ن ملتقى ق���ادة اإلع�لام
العربي حتت شعار (حتوالت االعالم
في أوق��ات األزم��ات) ويستمر حتى
اليوم ويعقد برعاية جامعة الدول
العربية ومشاركة وزراء إعالم عرب
وع��دد من اإلعالميني واالكادمييني
ومالك وسائل إعالمية عربية.
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«النجاة اخليرية» :مساعداتنا
وصلت للمحتاجني في «بيروت»
أوض��ح��ت جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة أن��ه
بالتنسيق مع وزارت��ي الشؤون واخلارجية
وس��ف��ارة دول��ة الكويت بلبنان وبالتعاون
م��ع شركاء امل��ي��دان من اجلمعيات الرسمية
اللبنانية أن امل��س��اع��دات اإلغاثية العاجلة
وصلت ألرض احلدث ،حيث تفقد فريق ميثل
جمعية النجاة اخليرية األضرار الناجمة عن
االنفجار لوضع آلية توزيع املساعدات.
وأك���د رئ��ي��س ق��ط��اع ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع
بجمعية النجاة اخليرية عبدالله الشهاب :أن
املساعدات التي قام فريق النجاة بتوزيعها
شملت املواد الغذائية األساسية التي حتتاجها
األسر وكذلك األدوي��ة الطبية بجانب وسائل
اإلي���واء وغيرها م��ن املتطلبات الضرورية
األخرى ،مؤكدا ً أن الكارثة حتتاج إلى تضافر
وتعاون اجلميع لنجدة األشقاء في هذا البلد
العزيز على قلوب أهل الكويت جميعا ً وتخفيف
مصابهم اجللل.
وأوضح أن النجاة اخليرية امتازت بسرعة
االستجابة وتلبية ن��داءات االستغاثة التي
أطلقها األشقاء من لبنان اجلريح ،وعلى الفور
شكلت اجلمعية فريق عمل بلبنان بالتعاون
مع اجلهات الرسمية هناك إلدارة املساعدات
التي ارسلتها منذ أيام.
واختتم الشهاب بحث أهل اخلير دعم حملة
« أب��ش��ري ..لبنان» مبينا أن ه��دف احلملة

توزيع املساعدات

عبدالله الشهاب

حتقيق مبلغ  100أل��ف دينار وقيمة السهم
اخليري  25دينار وباب املشاركة ما زال متاح
للجميع للتبرع م��ن خ�لال زي���ارة حسابات
اجلمعية عبر حساب @ alnajatorgأو من
خالل االتصال هاتفيا ً.

