
“علينا االتصال يف جميع 
األوقات، سواء تعلق األمر 

 بأخبار جيدة أو سيئة.”
— ماريا لورا دوارتي، رئيسة قسم 
االتصاالت، الهيئة الرقابية النووية، 

 األرجنتين 
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االتصال يف حاالت الطوارئ
ماذا تعلمنا منذ حادثة فوكوشيما؟

بقلم لورا غيل

حاالت الطوارئ النووية، يكتيس دور خالل 
املسؤول عن االتصال تقريباً نفس القدر 

من األهمية التي يكتسيها دور عضو من أعضاء طالئع 
املتصدِّين. وإنَّ تقديَم معلومات واضحة ودقيقة يف ظل 
ما تتسبب فيه الطوارئ من حاالت تُطَلُق فيها صافرات 
اإلنذار وتلقي الذعر يف النفوس — وهي حاالت تكون 

ًة — أمر من شأنه إنقاذُ األرواح.  فيها كل ثانيٍة ُمهمَّ

فما الذي تعلمه املسؤولون عن االتصال إذاً من حادثة 
فوكوشيما داييتيش النووية؟

 قالت السيدة جيسيكا ويدر، مديرة قسم معلومات 
رصد اإلشعاعات والتواصل الخارجي التابع لوكالة 

حماية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية، املسؤولة 
عن أمور من بينها الرصد اإلشعاعي: “بصفتنا مسؤولني 

عن االتصال، يتمثل عملنا يف مساعدة الجمهور عىل 
اتخاذ قرارات مستنرية بشأن سالمتهم وسالمة ذويهم 

وأحبائهم،  إذ يمكن لحاالت الطوارئ اإلشعاعية أن تكون 
مروعة، ولذلك، كان دافعنا األوُل يف املايض هو تبديُد قلق 
الجمهور. أما اآلن، فيتمثُل هدفنا الرئييس يف العمل عىل أن 

ُة األحداث اإلشعاعية يف استعدادات وتدابري  تتبلور شدَّ
مستنرية ال تنجرُّ عنها حاالت ذعر ال داعي لها.”

هل أنا يف مأمن؟

ة إىل  تؤدي أي حالة تنطوي عىل انطالق مواد مشعَّ
انتشار الخوف، وغالباً ما يحصل ذلك ألن الكثري من 
نَي بمفهوم اإلشعاعات، عالوة عىل أنه  الناس غري ُملمِّ
مفهوم يصعُب استيعابه. وبغية التصدي بفعالية يف 

خضم حاالت من هذا القبيل، يجب عىل املسؤولني عن 
االتصال الرتكيز عىل اإلجابة عىل السؤال الرئييس الذي 

يطرحه األشخاص املعنيون أال وهو: هل أنا يف مأمن؟

وقد أتضح من حادثة فوكوشيما داييتيش النووية 
أنه، وبغية تقديم إجابة عىل هذا السؤال وتبديد قلق 
ُ عىل املسؤولني عن االتصال تزويُد  الجمهور، يتعنيَّ
الجمهور ببيانات تكون واضحة من حيث الصياغة.

وقالت السيدة ويدر: “كان الناس يريدون االطالع عىل 
البيانات. كانوا يريدون االطالع عىل األرقام. وخالل 

حادثة فوكوشيما داييتيش، أدركنا القيمة التي يكتسيها 
عامُل نرش املعلومات يف الوقت املناسب. وعندما تعذَّر 

علينا القيام بذلك، شهدنا بأم أعيننا مدى رسعة فقدان 
الثقة ومدى صعوبة استعادتها.”

وقبل حادثة فوكوشيما داييتيش، كانت إمكانية 
الوصول إىل البيانات املتعلقة باإلشعاعات الخاصة 

بوكالة حماية البيئة متاحًة لعدد قليل من األشخاص، 
وكان هذا الوصول محميًّا بكلمة رس. بيد أنه، ويف 

غضون أسبوعني اثنني من تاريخ وقوع الحادثة، أزالت 
الوكالة تدابري الحماية بكلمة الرس وجعلت البيانات 

متاحة للعموم عىل موقعها الشبكي، وظلت هذه 
البيانات متاحة للعموم منذ ذلك الحني.

ويف غضون 24 ساعًة من الحادثة، كانت رشكة طوكيو 
للطاقة الكهربائية )رشكة تيبكو( — وهي الرشكة 

ل املحطة يف محافظة فوكوشيما —  اليابانية التي تشغِّ
تقدم بالفعل بيانات أولية بشأن الرصد اإلشعاعي 

وتحديثات يف الوقت الحقيقي بشأن الظروف السائدة 
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“خالل حادثة فوكوشيما 
داييتيش، أدركنا القيمة 

التي يكتسيها عامُل نرِش 
املعلومات يف الوقت املناسب. 

وعندما تعذَّر علينا القيام 
بذلك، شهدنا بأم أعيننا مدى 

رسعة فقدان الثقة ومدى 
 صعوبة استعادتها.”

— جيسيكا ويدر، مديرة قسم 
االتصاالت، وكالة حماية البيئة في 

 الواليات المتحدة األمريكية 

داخل املفاعل. ومع ذلك ، أصبح من الصعب عىل 
املواطنني ووسائط اإلعالم فهم ما تعنيه تلك املعلومات 

من الناحية العملية.

وأضافت السيدة ويدر قائلة “الحقائق لوحدها ال تكفي 
لتبديد العواطف املتأججة، وال يمكننا االكتفاء بإتاحة 

البيانات للجمهور فحسب، بل يتعنيَّ علينا أيضاً تزويده 
إىل جانب ذلك بتفسريات حتى يتمكن من فهم ما تعنيه 

هذه البيانات فيما يتعلق بوضعه الصحي.” 

ومنذ وقوع الحادثة، قدمت الوكالة إىل محافظة 
فوكوشيما الدعم يف العديد من املجاالت وذلك عن 
طريق توفري الخربات التقنية واملساعدة يف تعميم 

املعلومات عىل الجمهور. كما أن الوكالة قدمت املساعدة 
فيما يتعلَّق بإعداد مواد إعالمية عامة ذات صلة، بما 
شمل نرشات وموقعاً شبكيًّا، تتضمن معلومات عن 
نتائج الرصد اإلشعاعي وجهود إزالة التلوث. وقال 

السيد ميكلوس غاسبار، وهو موظف يف مكتب اإلعالم 
العام واالتصاالت التابع للوكالة، واملسؤول التقني 
املرشف عىل عملية دعم نرش املعلومات يف محافظة 

فوكوشيما: “يَُعدُّ استخدام الصور، والرسوم البيانية، 
والتفسريات الواضحة، واللغة الخالية من الصياغات 

التي ال يفهمها إال العلماء عامالً رئيسيًّا فيما يتعلق 
بضماِن فهم الجمهور ملا يُنرَشُ من معلوماٍت وبتبديد 

رة.” املخاوف التي تُثريُها املخاطر املتصوَّ

أصوات عديدة، والرسالة واحدة

قالت السيدة ويدر: “ما إن تُبنى املصداقية، يجب 
الحفاظ عليها. ويف أعقاب حادثة فوكوشيما داييتيش، 

تبنيَّ لنا نحن املسؤولني عن االتصال، أنه وبهدف 
الحفاظ عىل ثقة الجمهور خالل حاالت الطوارئ، ينبغي 

لألشخاص امُلعتَدِّ بها يف هذا املجاِل نقُل نفِس الرسالة 
بنفِس نربة الصوت. وإذا أدلت منظمٌة ببياٍن وأدىل 

خبري ما بيشء يتعارض مع ذلك البيان، نكون عندها قد 
خرسنا ثقة الجمهور. وخالل حاالت الطوارئ، من املهم 

للغاية تفادي حصول أمور من هذا القبيل.”

وعندما تقدِّم مختلف املصادِر املوثوقِة إىل الجمهور 
نفَس البيانات وتنقُل إليه نفس الرسائِل، تُكلَّل وقتها 

عملية االتصال بالنجاح. وقالت السيدة ماريا لورا 
دوارتي، رئيسة قسم االتصاالت يف الهيئة الرقابية 

النووية األرجنتينية: “وجوُد شخص خارجي يردِّد 
صدى رسالتك هو عامٌل يضفي مزيداً من املوثوقية عىل 

ُمها، وهو أمٌر قد ال يكون بوسعك  املعلومات التي تقدِّ
تحقيقه بمفردك. ويف هذا الصدد، يَُعدُّ عامل التنسيق 

أمراً بالغ األهمية.”

ويف األرجنتني، كما هو الحال يف العديد من البلدان 
األخرى، سعى ممثلو الحكومة، واملتصدُّون، والخرباء 

من األوساط األكاديمية إىل توحيد جهودهم للعمل عىل 
مسألة االتصال يف حاالت الطوارئ، وأقاموا شبكات 

حتى يكونوا عىل دراية بمن يتصلون بالضبط يف حال 
حدوث حالة طارئة. وقالت السيدة دوارتي أيضاً “إنَّ 

إرشاك وسائط اإلعالم وإحاطتها مسبقاً استعداداً 
للحوادث املحتملة، واستدعاءها لحضور تمارين 

التصدي، هو أيضاً أمٌر مفيٌد.”

 يمكن للكذبة أن تعرُبَ نصف املعمورة 
قبل أن ترتدَي الحقيقُة حذاءها

عالوة عىل بناء الثقة، يساعُد تقديم الرسائل بشكل 
ق ومتَِّسق يف مكافحة انتشار املعلومات املضلِّلة.  منسَّ

وخالل الفرتة التي أعقبت حادثة فوكوشيما داييتيش، 
تداول املواطنون معلومات كانت يف بعض األحيان غري 
صحيحة. وقالت السيدة ويدر: “كانت جسامة املخاطر 
ا.  ُر أن تكون ناجمًة عن اإلشعاعات عالية جدًّ التي يُتََصوَّ

ويؤدِّي ذلك إىل انتشار املعلومات املضلِّلة.”

ولنئ يكاد يكون من املستحيل الرد عىل جميع الشائعات، 
يتفق املسؤولون عن االتصال عىل أن الشاغل الرئييس 

هنا يتمثل يف الرتكيز عىل الشائعات األكثر انتشاراً، ويف 
التدخل بالتعاون مع عدة منظمات رشيكة مختلفة 

لتصحيح جوانب عدم الدقة يف هذا الصدد.

وقالت السيدة كورا بالنكندال، كبرية مستشاري 
االتصال يف الفريق املعني بالبحوث واالستشارات 

النووية ، وهو رشكة تُشغِّل مفاعل بحوث نووي يف 
هولندا: “إذا كان عليك التعامل مع املعلومات املضلِّلة، 

فحاول العثور عىل رشيك موثوق به، طبيب يعمل 
يف إحدى املستشفيات مثالً، واترك له مهمة توضيح 

الوضع بما يدعم فحوى رسالتك.”

بناء الثقة، يوماً بعد يوٍم

قالت السيدة دوارتي “إنَّ أهمية بناء الثقة ال تقترص 
فقط عىل حاالت الطوارئ.”

“وعلينا االتصال يف جميع األوقات، سواء تعلق األمر 
بأخبار جيدة أو سيئة.” وقالت أيضاً “إنَّ تثقيف 

السكان والتواصل معهم بشكل يومي، عىل نحو منفتح 
وشفاف، هو أمر من شأنه جعلهم أكثر ميالً إىل الثقة 

يف الرسائل التي تبعثها السلطات — يف حال وقوع 
الطوارئ. وإنَّ وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 

تعترب وسيلة فعالة لالضطالع بهذه املهمة، ألنها تُتيح 
للمسؤولني عن االتصال والجمهور فرصة لالنخراط يف 

تفاعالت ثنائية االتجاه وإرساء أسس حوار عام.”

وقال السيد غاسبار: “يقتيض كسب ثقة الجمهور 
إرشاك ممثلني من املجتمع يف عمليات قياس اإلشعاعات 
والتواصَل مع الجمهور باستمرار وعىل نحو شفاف.”
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