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الراشد: حريصون على تعزيز ثقافة الصحافيني بالقانون الدولي اإلنساني

آالء خليفة

أكد رئيس مجلس إدارة 
الزميل  جمعية الصحافيني 
عدنان الراشد أهمية التعاون 
مع اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، التي تعتبر من أقدم 
املنظمات الدولية، حيث يصل 
عمرها إلى ١٦٠ عاما، كونها 
بــدأت مهامهــا قبل إنشــاء 
عصبــة األمم املتحــدة فــي 

عام ١٨٦٣.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
الراشد لدى افتتاحه الدورة 
التدريبيــة التــي نظمتهــا 
جمعية الصحافيني بالتعاون 
مع اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر (البعثــة اإلقليمية 
للجنة بدول مجلس التعاون 
اخلليجــي)، والتــي حملت 
عنــوان «القانــون الدولــي 
لإلعالميــني»،  اإلنســاني 
وذلك صبــاح أمس الثالثاء 
فــي فنــدق كــراون بــالزا، 
بحضــور أعضــاء مجلــس 
إدارة اجلمعيــة، ورئيــس 
بعثــة الصليب األحمر عمر 
عودة، الذي سيغادر البالد 
نهاية األســبوع بعد انتهاء 
مهمة عمله، وتسليمه رئيس 
اللجنة اجلديد مامادو ســو 
إدارة اجلمعيــة،  وأعضــاء 
كما حضر الورشة ممثلون 

الراشــد جميــع  ودعــا 
املشــاركني في الــدورة إلى 
االســتفادة منها، من خالل 
التــي تتعلــق  النقاشــات 
بـ«القانون الدولي اإلنساني 
لإلعالمــي»، الفتــا إلى أنها 
دورة تثقيفيــة لكل إعالمي 
يهتم بالشأن الدولي اإلنساني 
ومعرفة آلية عمــل اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر 
وعالقتهــا بالقانون الدولي 
اإلنساني، ونحن حريصون 
على ذلك، موضحا أن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر هي 
احلارس احلقيقي للقانون 
الدولــي اإلنســاني وتدفــع 
وتســهم للدخــول ضمــن 

معظم األحيان، وهي قد تعني 
أيضــا التعــرض للمخاطــر 
العظمى وتقدمي التضحيات، 
كما رأينا في املثال األخير الذي 
جسدته الصحافية شيرين أبو 

عاقلة في فلسطني.
وحتدث عودة عن أهمية 
«املناظــرات العامــة» حــول 

املعلومات املتاحة من عدد ال 
يحصى من املصادر التي تبث 
املعلومات في الوقت الفعلي 
لورودها، تعد املناظرات العامة 
التي تتنــاول احلروب ودور 
الصحافيــني كأدوات محركة 
لهذا النقاش أمراً بالغ األهمية.

دراية بالقانون

من جانبــه، حتدث مدير 
بـ«الهــالل  اإلعــالم  قســم 
األحمــر» خالــد الزيــد عــن 
حقوق الصحافي وواجباته 
الطبيعيــة  الكــوارث  فــي 
والنزاعــات املســلحة، وقال 
إن الصحافــي امليدانــي هــو 
ناقل للحقيقة ومعلق عليها 
صحافــة  هــي  ومجاالتــه 
منطوقــة ومكتوبــة وأفــالم 
وإعــالم رقمي، الفتــا إلى أن 
جمعية الهالل األحمر اتخذت 
قــرارات لتنتقل نقلة نوعية 
في عملها اإلعالمي إلى اإلعالم 
الرقمي واإللكتروني، مشيرا 

التشريعات القانونية للدول.
املسودة األولى

بــدوره، حتــدث رئيــس 
البعثة اإلقليمية للجنة الدولية 
للصليب األحمر لدول مجلس 
التعاون اخلليجي عمر عودة، 
عن تالقي العاملني في املجالني 
اإلنساني والصحافي، موضحا 
أن اإلنســانية والصحافــة 
تســيران جنبــا إلــى جنب، 
فالصحافة هي املسودة األولى 
للتاريــخ، حيــث إنهــا تخط 
السجل األول لكل حدث، وتنقل 
املخاطر والعواقــب املترتبة 
علــى النزاعات املســلحة في 
الوقت الفعلــي لوقوعها في 

العمــل اإلنســاني، موضحا 
أن بيئــة املعلومــات احلالية 
آخــذة فــي التعقيــد، فلطاملا 
كانــت املعلومــات نفســها 
والقصة التي تروى عن نزاع 
معني جــزءاً مهمًا من طريقة 
خوض احلروب نفسها وفي 
عالم اليوم شديد الترابط مع 

إلى أن اجلمعية لديها شبكة 
معلومــات في «السوشــيال 
ميديا» واجتماعات شهرية مع 
اجلمعيات اخلليجية املماثلة 
ملزيد من التعاون والتواصل.

وأفاد الزيد بأن الصحافي 
كي يحمي نفسه البد أن يكون 
على دراية ومعرفة بالقانون 

الدولي اإلنساني.
مــن جانبها، أشــادت من 
اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر إميــان طرابلســي 
بالشراكة املتميزة مع جمعية 
الصحافيني الكويتية من خالل 
تقدمي تلك الدورة التدريبية، 
موضحــة أن هــذا النوع من 
الــدورات التدريبيــة تنظمه 
اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر مــع الصحافيني في 
الــدول العربيــة ليــس فقط 
للتعريــف بأنشــطة اللجنة 
وإمنا كذلــك لتوطيد أواصر 
التعاون مع وســائل اإلعالم 

من أجل شراكة أكبر.

خالل انطالق الدورة التدريبية التي تنظمها جمعية الصحافيني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ومبشاركة عدد من الصحافيني

(ريليش كومار)رئيس جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد وعدد من أعضاء مجلس إدارة اجلمعية ورئيس بعثة الصليب األحمر عمر عودة مع املشاركني في الدورة رئيس جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد يتلقى درعاً تقديرية من عمر عودة 

عن جمعية الهــالل األحمر 
الوطني  الكويتي والديوان 
حلقوق اإلنســان وجمعية 
إلــى  احملامــني، باإلضافــة 
املشــاركني في الــدورة من 

وسائل اإلعالم املختلفة.
الراشــد بعالقة  وأشــاد 
اللجنــة الدوليــة للصليب 
األحمر مع الكويت، خصوصا 
في عام ١٩٩١، عندما حتّررت 
الكويت من االحتالل العراقي، 
حيث ظهرت احلاجة إلى دور 
اللجنــة الدوليــة للصليب 
األحمــر فــي ملفــات عدة، 
على رأســها ملف األســرى 
واملفقودين وإعادة عدد كبير 
من األسرى من العراق بعد 
أن احتجزتهم قوات االحتالل، 
ثم بدأت وما زالت املفاوضات 
اخلاصة بإعادة رفات األسرى 
واملفقودين ومشاركة اللجنة 
في اجتماعات اللجنة الثالثية 
املنبثقة  الفرعيــة  واللجنة 
عنها بالتعاون مع األطراف 

املعنية بإغالق هذا امللف.
وذكر أن الكويت تعتبر من 
أولى الدول دعمًا ومساعدة 
للجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر لتنفيــذ مهامها في 
مناطــق النزاعات املســلحة 
والكوارث، وهذا باعتراف كبار 
املسؤولني في اللجنة وحسب 

إحصائياتها السنوية.

الزيد: الصحافي امليداني كي يحمي نفسه البد أن يكون على دراية بالقانون الدولي اإلنسانيالكويـت من أولـى الدول دعمـًا للجنة الدوليـة للصليب األحمـر لتنفيـذ مهامها في مناطـق النزاعات
الطرابلسـي: الـدورة التدريبية تسـتهدف توطيد التعاون مع وسـائل اإلعالم لشـراكة أكبرعودة: اإلنسـانية والصحافة تسـيران جنبًا إلى جنـب فالصحافة هي املسـودة األولى للتاريخ

عبدالرحمن العليان ودهيران أبا اخليل ورابعة مكي جمعة في مقدمة احلضورعودة مكرما الزميلة رابعة مكي جمعة

حزام: ماليني النازحني 
السوريني يعيشون 

حتت خط الفقر
أوضح املتحدث باســم اللجنــة الدولية للصليب 
األحمر عدنان حزام في سورية، أن هناك أزمات منسية 
منها األزمة السورية املستمرة على مدار ١١ عاما والتي 
أنتجت واقعا إنســانيا مريــرا، موضحا أن ١٤ مليون 
ســوري اليوم بحاجة إلى مســاعدات إنســانية و١٢ 
مليونا يعانون بشأن األمن الغذائي، فضال عن ماليني 

النازحني اآلخرين الذين يعيشون حتت خط الفقر.
وأشــار حزام إلى تواجد اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر في ســورية والتخفيف من معاناة الشــعب 
الســوري في مجال اإلغاثة والصحــة والغذاء واملاء 
وتقدمي اللجنة مساعدات الى ماليني السوريني، موضحا 
أن الدمار في ســورية ال يوصف، خاصة في املنشآت 
احليوية واخلدميــة، مؤكدا ضرورة أن يقوم اإلعالم 
العربي بدوره في حتشــيد الدعم وحتفيز الشــعوب 

على تقدمي املساعدات اإلنسانية.

٥٥٪ من سكان 
أفغانستان بحاجة 

للمساعدات 
أكد املتحدث باسم اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر 
عمار عمار في أفغانســتان، 
أن أفغانستان تصدرت جميع 
أخبار اإلعالم وتغطية على 
مدار ٢٤ ساعة منذ ١٠ أشهر، 
لكن حاليا توقــف االهتمام 
اإلعالمي بأفغانستان بسبب 
احلرب بني روسيا وأوكرانيا.
انــه حدث  إلــى  وأشــار 
توقف في التمويل من جميع 
املؤسســات املالية الدولية، 
وكافة البلدان أوقفت املشاريع 
في مجاالت الصحة والتعليم 
والبنيــة التحتيــة، وحدث 
توقــف فــوري ملشــروعات 
اإلمدادات والتشغيل مبا زاد 
املشكلة فيما يتعلق باألمن 
الغذائي والصحي، موضحا 
أن ٥٥٪ من الســكان بحاجة 

للمساعدات اإلنسانية.


