
أكد املشاركون في جلسات ملتقى 
قللادة اإلعللام العربي السابع حتت 
عنوان )حتللوالت اإلعللام في أوقات 
األزملللات( أن السرعة في التعامل 
مللع األحلللداث فللي ملللوازاة الشفافية 
في تناولها تعتبران من أهم سمات 
ومتطلبات اإلعام احلديث في أوقات 

األزمات.
وقلللال وزيلللر اإلعلللام البحريني 
علي الرميحي خللال مشاركته في 
اجللسة األولى من امللتقى بنسخته 
السابعة )عن بعد( مساء االثنني: إن 
اإلعللام اجلديد أصبح واقعا يجب 
التعامل معه بكل حرفية إذ أصبحت 
امللللؤسلللسلللات اإلعلللامللليلللة الللكللبللرى 
تستخدم هللذا الللنللوع مللن الوسائل 
وتتحمل مللسللؤوللليللة الللسللرعللة في 

استخدامها.
وأضللاف 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«.
وأوضللللح أن اسللتللخللدام اإلعلللام 
اجلللديللد ال يعني تهميش اإلعلللام 
التقليدي بل أصبحت وسائل اإلعام 
اجلديد تصل بشكل سريع وهناك 

كللثلليللرون مللن اجلللمللاهلليللر أصبحوا 
يعتبرون ما ينقله بعض املؤثرين 
على أنه مصدر رسمي وهو ما يضع 
املسؤولية على اإلعلللام التقليدي 

للعمل بسرعة وشفافية.
مللن جانبه اعتبر وزيللر اإلعللام 
األردني أمجد العضايلة في مداخلته 
أن مناقشة قضية )حتوالت اإلعام 
في أوقات األزمات( من أهم القضايا 
التي يحتاجها اإلعام العربي وسط 
أزملللة فلليللروس كللورونللا املستجد، 
مشيراً إلللى أن اإلعللام بحاجة إلى 
زيللادة مستوى التنسيق بني الدول 

لتجنب املزيد من املخاطر.
وقلللال الللعللضللايلللللة: إن التحول 
األبرز اليوم في اإلعام هو التحول 
ملواقع التواصل االجتماعي واعتماد 
اجلللمللهللور عليها بشكل أكللبللر من 
الوسائل التقليدية الرسمية موضحاً 
أن الشائعات تكثر في أوقات األزمات 

مما يتطلب تعاما حذرا.
مللن ناحيته قلللال وزيلللر اإلعلللام 
املصري أسامة هيكل في مداخلته 
باجللسة إن اإلعللام التقليدي في 
هذه املرحلة أمام واقع صعب يعتمد 
علللللى املللصللداقلليللة والللسللرعللة األمللر 
الللذي متيزت بلله وسللائللل التواصل 
االجتماعي »والللتللي جعلت العالم 
واجلاهل مصدرا للمعلومة واملتلقي 

شريكا أساسيا«.
وأشار إلى أن احلكومات تعاملت 
مع جائحة كورورنا باجتاهني اثنني 
األول باستخدام اإلعام اجلديد في 
الللتللواصللل مللع املتلقي باملصداقية 
واالستباقية إلغللاق الطريق على 
الللشللائللعللات والللثللانللي بللاسللتللخللدام 
البيانات وإطللاق املعلومات بشكل 
أولللللي مبللصللداقلليللة وعللللدم إخللفللاء 

معلومات عن اجلمهور.
ودعا هيكل إلى عمل ميثاق شرف 
إعامي عربي يضم وسائل اإلعام 
العربية احلديثة بشكل استرشادي 
مللن أجلللل مللواكللبللة الللتللطللور الكبير 
احلاصل في وسائل اإلعللام اجلديد 
»إال أننا ال نستطيع منعه بل تهذيبه 

ومواكبته«.
بدوره قال وزير اإلعام العماني 
الللدكللتللور عبداملنعم احلللسللنللي إن 
اإلعللللام يتحمل جلللزءا كللبلليللرا من 
األزمللة احلالية أمللام ثللورة معرفية 
يقودها املواطن عبر مواقع التواصل 
االجتماعي من خال محتوى يصنعه 
ويرسله للمتلقي »ما يضع اإلعام 

أمام حتديات كبيرة«.
وعللن مواثيق الشرف اإلعامية 
أوضح احلسني أن مواثيق الشرف 
العربية والللعللامللليللة تعد مواثيق 
استرشادية »قد تكوزن مفيدة لكنها 

غير ملزمة« مشددا في الوقت ذاته 
في هللذه املرحلة إلللى احلاجة لسن 
التشريعات املنظمة للعمل اإلعامي 

ووسائل اإلعام احلديثة.
وأوصى بالنظر ملتطلبات العالم 
في هللذه املرحلة من خللال التأهيل 
والللتللدريللب املستمر لكل مللن يتلقى 
هذه الوسائل االعامية وليس فقط 
بالنسبة لاعاميني إضللافللة إلى 
التربية اإلعامية من خال إدخالها 

في املناهج الدراسية.
مللن جهته خلللص األملللني الللعللام 
املللسللاعللد ورئلليللس قللطللاع اإلعلللام 
واالتصال بجامعة الللدول العربية 
الدكتور قيس الللعللزاوي توصياته 
بثاث نقاط هي كتابة ميثاق الشرف 
اإلعللامللي الللذي يكتبه اإلعاميون 
ال احلللكللومللات العربية والتدريب 
اإلعللامللي وإعلللداد جيل من الشبان 
والللشللابللات اإلعاميني مبواصفات 
دوللليللة وميللكللن أن يللحللدث بجهود 

وزراء اإلعام.
ولفت الللعللزاوي إلللى أن جامعة 
الدول أصدرت نشرة يومية ونشرة 
أسبوعية اضافة إلى تشكيل مرصد 
خللللاص ملللتللابللعللة أعلللللداد املللرضللى 
ب)كللوفلليللد 19-( فللي دول العالم 

والدول العربية.
بللدوره قال رئيس احتللاد اذاعللات 
الللدول العربية محمد الللعللواش: إن 
املؤسسات اإلعامية بالوطن العربي 
متيزت مللن خللال متابعة األخبار 
والشفافية فللي متابعة األزملللة من 
خال دراسات قام بها احتاد اذاعات 

الدول العربية واآلسيوية.
ولللفللت الللعللواش إللللى أن تناغم 
الللوسللائللل االعللاملليللة بللحللاجللة إلللى 
وجود بيئة مناسبة تضمن حصول 
كل الوسائل على حقها في تغطية 
األحداث املختلفة مشيرا إلى ضرورة 
قيام املؤسسات اإلعامية بالوطن 
العربي بإنتاج الندوات والبرامج 

التوعوية.
وكللانللت هيئة امللتقى اإلعللامللي 
العربي أطلقت أول أمللس النسخة 
السابعة مللن ملتقى قلللادة اإلعللام 
العربي حتت شعار )حتوالت االعام 
في أوقللات األزمللات( ويستمر حتى 
اليوم ويعقد برعاية جامعة الدول 
العربية ومشاركة وزراء إعام عرب 
وعللدد من اإلعاميني واالكادمييني 

وماك وسائل إعامية عربية.

مع نهاية اليوم األول من »قادة اإلعالم العربي«

وزراء ورؤساء املؤسسات واملنظمات اإلعالمية: السرعة 
والشفافية من أهم سمات التعامل مع األزمات
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املشاركون في اجللسة األولى
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»النجاة اخليرية«: مساعداتنا 
وصلت للمحتاجني في »بيروت«

أوضللحللت جمعية الللنللجللاة اخللليللريللة أنلله 
بالتنسيق مع وزارتللي الشؤون واخلارجية 
وسللفللارة دولللة الكويت بلبنان وبالتعاون 
مللع  شركاء امللليللدان من اجلمعيات الرسمية 
اللبنانية أن املللسللاعللدات اإلغاثية العاجلة 
وصلت ألرض احلدث، حيث تفقد فريق ميثل 
جمعية النجاة اخليرية األضرار الناجمة عن 

االنفجار لوضع آلية توزيع املساعدات.
وأكلللد رئلليللس قللطللاع الللبللرامللج واملللشللاريللع 
بجمعية النجاة اخليرية عبدالله الشهاب: أن 
املساعدات التي قام فريق النجاة بتوزيعها 
شملت املواد الغذائية األساسية التي حتتاجها 
األسر وكذلك األدويللة الطبية بجانب وسائل 
اإليلللواء وغيرها مللن املتطلبات الضرورية 
األخرى، مؤكداً أن الكارثة حتتاج إلى تضافر 
وتعاون اجلميع لنجدة األشقاء في هذا البلد 
العزيز على قلوب أهل الكويت جميعاً وتخفيف 

مصابهم اجللل.
وأوضح أن النجاة اخليرية امتازت بسرعة 
االستجابة وتلبية نللداءات 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 
» أبللشللري.. لبنان« مبينا أن هللدف احلملة 

حتقيق مبلغ 100 ألللف دينار وقيمة السهم 
اخليري 25 دينار وباب املشاركة ما زال متاح 
للجميع للتبرع مللن خللال زيلللارة حسابات 
اجلمعية عبر حساب  @alnajatorg أو من 

خال االتصال هاتفياً.

عبدالله الشهاب

توزيع املساعدات


