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I – مقدمة 
، قتل ما 2003مارس /فمنذ آذار. في التاریخ الحدیث أشد النزاعات خطرًا على الصحفيين إن الحرب في العراق هي واحدة من

آانت الحوادث الناجمة . عدینالمسا عامًال من العمال 19 لعملهم في العراق، إضافة إلى مقتل تأدیتهم صحفيًا أثناء 37یزید عن 
 بالمئة من عدد الصحفيين الذین 60 حاالت مقتل العاملين في وسائل اإلعالم، إذ تبلغ معظمعن نشاطات المتمردین مسؤولة عن 

وقام المتمردون العراقيون أیضًا باختطاف ما یزید عن عشرین صحفيًا، وقد قاموا الحقًا بقتل . 2005قتلوا لغایة أوائل العام 
  .اثنين منهم على األقل أثناء احتجازهم

  
فقد قتل الصحفي أحمد شوآت برصاص أطلقه المسلحون على . قام مسلحون مجهولون بقتل صحفيين آخرین في أماآن عملهم

ووفقًا للتقاریر الصحفية، لحق . بال اتجاهمكتبه في المدینة الشمالية الموصل، وهو محرر عراقي یعمل في الصحيفة األسبوعية 
وآان شوآت .  في وضح النهار، حيث أطلقا عليه النارسطح البنایة التي یقع فيها مكتبه بالصحفي القتيل إلى ان مسلحانشخص

آما قام مسلحون . ینتقد في آتاباته اإلسالميين، واإلسالم، والنظام البائد لصدام حسين، واالحتالل بقيادة الوالیات المتحدة
فقد قام مجموعة من المسلحين بقتل آرم حسين، وهو مصور عراقي یعمل مع . ار منازلهممجهولو الهویة بقتل صحفيين بجو
ویعتقد . ، وذلك أثناء مغادرته لمقهى إنترنت مقابل بيته التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها(EPA)وآالة الصور الصحفية األوروبية 

  .ةزمالء الصحفي القتيل أنه قتل بسبب عمله مع مؤسسة إخباریة أجنبي
  

فقد قتل تسعة . أما إطالق النار من قبل القوات األميریكية، فقد آان في المرتبة الثانية ضمن األسباب الرئيسية لمقتل الصحفيين
إبریل / نيسان8آان یوم .  على األقل نتيجة لنيران القوات األميریكية في العرقالمساعدینصحفيين واثنين آخرین من العمال 

 بة أميریكية قذیفة واحدة على فندقیام دمویة لوسائل اإلعالم أثناء النزاع في العراق، إذ أطلقت دبا، هو أحد أشد األ2003
، وأدت القذیفة إلى ) الرئيسي للصحافة األجنبية في ذلك الوقتالمقروآان معروفًا على نطاق واسع بوصفه (فلسطين في بغداد 

ت األميریكية الحقًا تحقيقًا في الحادث، ولكن التحقيق لم یجب عن أسئلة وقد أجرت القوا. قتل صحفيين أثنين وجرح ثالثة آخرین
لالطالع على . ( بالسبب وراء عدم إعالم القوات األميریكية في الميدان بأحد أهم المواقع المدنية المعروفة في بغدادتتعلقمهمة 

ولالطالع على تقریر .  html.na04nov05Iraq/2004/news/org.cpj.www://httpالتقریر العسكري اإلميریكي، انظر 
على موقع اإلنترنت " تصریح بإطالق النار؟"لجنة حمایة الصحفيين، انظر 

html.palestine_hotel/palestine_hotel/2003/Briefings/org.cpj.www/:/http.(  
  

د التابع لقناة الجزیرة الفضائية التي اإبریل أیضًا، قصفت طائرة حربية أميریكية مولدًا آهربائيًا خارج مكتب بغد/ نيسان8وفي 
هجوم في منطقة شهدت قتاًال عنيفًا، ولكن قناة وقد حدث ال. تتخذ من قطر مقرًا لها، مما أدى إلى مقتل الصحفي طارق أیوب

وقد أدى تقاعس القوات . الجزیرة أشارت إلى أنها زودت وزارة الدفاع األميریكية بإحداثيات موقع مكتبها قبل أسابيع من الحادثة
؛ وآانت القوات األميریكية عن إجراء تحقيق إلى انتشار التهم من الصحفيين بأن القوات األميریكية قد استهدفت المكتب

  .األميریكية قد قصفت مكتب القناة في العاصمة األفغانية، آابول، قبل سنتين من ذلك
  

، أطلقت القوات األميریكة النار 2003أغسطس /ففي آب. واجهة الصحفيون الذین یعملون في العراق بعد الحرب مخاطر شبيهة
على جوائز في عمله، بينما آان یصور دبابة أميریكة تقترب على المصور مازن دعنة، وهو یعمل مع وآالة رویترز وحائز 

جلد غامق "وله " رأى رجًال یرتدي قميصًا أسود وبنطاًال أسود"وقال الجندي الذي أطلق الرصاص إنه . من سجن أبو غریب
تل صحفيان من قناة وآذلك ق.  دعنه هي قاذفة قنابل محمولة مازنواعتقد أن الكاميرا التي یحملها" اللون وشعر غامق اللون

 قرب نقطة تفتيش أميریكية، إذ فتح الجنود النيران حينما 2004مارس /العربية الفضائية التي تتخذ من دبي مقرًا لها في آذار
، قتل صحفي ثالث من قناة العربية، الصحفي مازن الطميزي، حينما 2004سبتمبر /وفي أیلول. اعتقدوا أنهم یتعرضون لهجوم

ميریكية غارة جویة على موقع مدرعة أميرآية معطلة قرب مكان وقوف السيد الطميزي حيث آان یقدم تقریرًا شنت القوات األ
  .آما جرح في الهجوم عدد من الصحفين والمدنيين آانوا یقفون قریبًا من المدرعة المدمرة. صحفيًا

  
أغلبهم من (ر أماآن تواجد القوات األميریكية قامت القوات األميریكة أیضًا باحتجاز عدد من الصحفيين الذین یعملون بجوا

 فقد آشفت وآالة رویترز اإلخباریة عن أن ثالثة من صحفييها العراقيين قد تعرضوا إلساءات جنسية ).العراقيين والعرب
 في أعقاب ، عندما اعتقلتهم القوات األميریكية قرب الفلوجة بينما آانوا یغطون األخبار2004ینایر /وإذالل في آانون الثاني
  .آما قامت القوات األميریكة أیضًا بإطالق النار على صحفيين أثناء سفرهم على الطرقات. إسقاط مروحية أميریكية
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وليس هناك أي . بالنسبة لعمل الصحفيينهذه الحوادث وأخرى غيرها توضح مدى الخطورة التي وصل إليها الوضع في العراق 
حقائق عن "انظر نشرة لجنة حمایة الصحفيين بعنوان . ( السرعةوبهذهدد من الصحفيين حرب أخرى أدت إلى مقتل مثل هذا الع

ویواجه الصحفيون في العراق آل یوم مخاطر ). html.iraq_stats/03gulf/2003/Briefings/org.cpj.www" العراق
ن خصوصا، هم األآثر عرضة للخطر، إذ وآان الصحفيون العرب والعراقيو. ةع االتجاهات، بالمعني الحرفي للعبارمن جمي

 قتيًال من العاملين في وسائل اإلعالم من جميع 56 قتيًال من مجموع 41، 2005مارس /بلغ عدد القتلى منهم لغایة آذار
في العراق ألن یرآز الصحفيون والمحررون ومن یعاونوهم على البحث  المأساویة قتل الصحفيين لقد أّدت حاالت .الجنسيات

  .عن سبل للمحافظة على سالمتهم، أآثر من أي نزاع سابق
  

ونحن .  وحریتهم في تغطيتهم لألخبارتأسست لجنة حمایة الصحفيين قبل ما یزید عن عشرین عامًا لمناصرة حقوق الصحفيين
فنحن نوثق اإلساءات المنفردة لحریة الصحافة؛ : دام الصحافة للدفاع عن زمالئنانفعل ذلك، بصفة أساسية، من خالل استخ

؛ آما نصدر "مهمات خطرة" یومية ونرسل رسائل احتجاج رسمية؛ ونصدر مجلة نصف سنویة اسمها إخباریةونصدر تنبيهات 
اریر خاصة ونرسل بعثات إلجراء تحقيقات نقوم آذلك بإصدار تق". االعتداءات على الصحافة"تقریرًا مسحيًا لكل العالم بعنوان 

وقد اآتسبنا من خالل عملنا خبرة آبيرة حول . رةساءات خطإأو لنشاطات التأیيد في البلدان التي یواجه الصحفيون فيها 
  .المخاطر التي یواجهها الصحفيون

  
فعلى سبيل . هين إلى مناطق خطرةعملت لجنة حمایة الصحفيين آذلك، وعلى مر السنوات، بتقدیم النصائح للصحفيين المتوج

للصحفيين الذین آانوا یغطون أعمال العنف " دليل النجاة" بعنوان ًاالمثال، نشرت لجنة حمایة الصحفيين قبل عشرة سنوات آتيب
 الفضائية الهواتفلقد أدى انتشار . ولكن منذ ذلك الوقت، تغير الكثير في عالم التغطية الصحفية للحروب. في یوغوسالفيا

والتقانات األخرى إلى زیادة آبيرة في عدد الصحفيين الذین یغطون النزاعات وبالتالي إلى اشتداد ضغوط المنافسة التي یمكن 
وقد بدأت الشرآات اإلعالمية بإرسال الفرق اإلخباریة إلى دورات . لها دفع الصحفيين إلى القيام بمخاطرات غير ضروریة

آما تشكل وعي أآبر من . طالق قبل عقد مضى التي لم تكن معروفة على اإلذا من األمورتدریبية خاصة للحفاظ على أمنهم، وه
 الذي یلي النزاعات، مما شجع على البدء ببرامج لمساعدة الصحفيين الذین یغطون يالسابق بخصوص آثار التوتر النفس

  .يرها من المآسيالحروب على التغلب على المصاعب النفسية التي قد تواجههم بعد تغطية الحروب وغ
  

 إلرشاد 2003فبرایر / اإلنترنت باللغة اإلنجليزیة في شباطفينشرت لجنة حمایة الصحفيين الكتيب المذآور أعاله على موقعها 
هذه النسخة المحدثة من التقریر باللغة العربية تستلهم من الدروس . الصحفيين الذین آان یستعدون لتغطية الحرب في العراق

 التي یتعرض لها الصحفيون المستدیمةالحرب األخيرة، بما في ذلك اقتراحات حول سبل التعامل مع المخاطر المستقاة من 
  .وعائالتهم بصفة یومية

  
ال تقتصر أهمية قراءة هذا الدليل على العاملين في الميدان ممن یقومون بمهام خطرة في التغطية الصحفية، ولكن تجدر قراءته 

وینبغي أن یكون أمن . لعاملين في المؤسسات اإلعالمية الذین یرسلون الصحفيين ألداء هذه المهماتأیضًا من قبل المدراء ا
الصحفيين ضمن االهتمامات الرئيسية للمدراء، وهذا یعني عدم دفع الصحفيين على القيام بمخاطر ال مبرر لها، وجعل القيام 

 طوعيًا وليس مفروضًا، وتوفير التدریب المناسب والمعدات  األخرى أمرًاالمناوئةبالمهمات في مناطق الحروب والمناطق 
  .المناسبة للصحفيين

  
وسيجد القراء . مراجعة أساسية للقضایا األمنية  من خالل هذا الدليل للصحفيين والمدراء في المجال اإلعالمينأمل بأن نقدم

وفي حين .  قائمة بكتب ونشرات مقترحة للقراءةمعلومات لالتصال مع العدید من الجهات المهمة في هذا المجال، إضافة إلى
یغطي هذا الدليل بعض المواضيع بعمق، إال أن هناك بعض الجوانب تتضمن مهارات محددة ال یمكن اآتسابها إّال بالتدریب 

 ویتضمن هذا التقریر أیضًا معلومات لمساعدة العاملين على جمع األخبار في الحصول على التدریب والمعدات. الشامل
  .وبوليصات التأمين

  
بل إننا آثيرًا ما . ال یمكن ألي مجموعة من القواعد أو أي دورة تدریبية أو أي دليل مثل هذا الدليل أن یضمن أمن الصحفيين

سمعنا أثناء عملنا مع محررین ومراسلين صحفيين وآخرین في إعداد هذا الدليل، شواغل بخصوص أن بعض الصحفيين قد 
ولهذا .  أو بعد قراءتهم لدليل آهذا الدليل حول القضایا األمنية،ن األمن بعد اشتراآهم بدورات تدریبيةیحسوا بشعور وهمي م

هذا الدليل والمصادر الواردة فيه واألفكار المقترحة یمكنها المساعدة على تقليص المخاطر، ولكن : یجدر بنا أن نؤآد من جدید
  . محددال یمكنها أبدًا ضمان سالمة الصحفي في أي وضع
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یتوجب على الصحفيين الذین یعملون في ظروف خطرة أن یواصلوا إعادة تقييم المخاطر، وعليهم أن یعرفوا متى یجدر بهم 

وآما قال تيري آندرسون، وهو رئيس فخري للجنة حمایة الصحفيين، والمدیر السابق لمكتب وآالة أسوشيتد برس . االنسحاب
 وفي آل ، وبصفة متواصلة،عليك دائمًا وأبدًا: "وظل آرهينة لمدة سبع سنوات تقریبًافي بيروت، وآان قد اختطف في لبنان 

ذهب، اوحالما تصل إلى نقطة تشعر فيها بعدم الراحة مع هذه المعادلة، أخرج فورًا، .  أن توازن بين المنافع والمخاطر،دقيقة
  ."تتعرض للقتل من أجلهاال توجد قصة صحفية تستحق أن . فاألمر ال یستحق هذا العناء. اترآها

  
 أن ،األبحاث التي أجرتها خالل العدید من السنوات لجنة حمایة الصحفيين من خالل تعلم:  بخصوص هذا الدليلمالحظتان

 فعادة ال یتمكنون، هم أو حتى الشرآات اإلعالمية . من الصحفيين المحلييناألآثر عرضة للخطر عادة ما یكونونالصحفيين 
ویعيش بعضهم وسط مخاطر .  شراء السترات الواقية من الرصاص أو دفع تكاليف الدورات التدریبيةالتي توظفهم، من

 تزودوتناشد لجنة حمایة الصحفيين المؤسسات اإلخباریة أن . آما أن بعضهم یعمل مع مؤسسات إعالمية أجنبية. یومية
) قلين المحليين، والمعّدین، والعاملين بالقطعةبما فيهم الصحفيين المست ( والموظفين اآلخرین العاملين معهاصحفييها

  .بمستوى مالئم من المعدات والتدریب والتأمين
  

قام موظفو لجنة حمایة الصحفيين بجمع المعلومات المعروضة في هذا الدليل من خالل التغطية الصحفية والقيام بأبحاث 
: و تعليقات أو تحدیث إلى عنوان البرید اإلآتروني التاليي اقتراحات أأیمكنكم إرسال . نحن نرحب بأي ردود تقييمية. شاملة
org.info@cpj.  
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II – ؟ هم المعرضون للخطرمن 
ئيل والمناطق المحتلة، حجم المخاطر التي یواجهها المراسلون توضح الوفيات األخيرة بين الصحفيين في العراق وإسرا

ولكن مخاطر التغطية الصحفية للحروب ال تقتصر على تغطية المواجهات الحربية أو األشكال . الصحفيون في مناطق الحروب
  .راء حوادث السيرفالعدید من الصحفيين قتلوا جراء ظروف صحية في الميدان تبّين أنها قاتلة، أو ج. األخرى من العنف

  
ولكن آافة مخاطر التغطية الصحفية في مناطق الحروب ال تشكل سوى جزء صغير من المخاطر التي یواجهها الصحفيون في 

تشير . ففي واقع األمر، یوجد مقابل آل صحفي یقتل في المواجهات الحربية ثالثة صحفيين یقتلون قتًال متعمدًا. شتى أنحاء العالم
؛ ومن ضمن هذا 2004 إلى 1995 صحفيًا قد قتلوا أثاء أدائهم لعملهم خالل الفترة ما بين 337یة الصحفيين أن أبحاث لجنة حما

 صحفيًا، أي 244 بالمئة من المجموع، قتلوا خالل مواجهات حربية، بينما آان 20 صحفيًا، أي ما یشكل 67المجموع آان هناك 
أما بقية القتلى من الصحفيين فقد .  متعمدًا انتقامًا من نوعية تغطيتهم الصحفية بالمئة من المجموع، قد قتلوا قتًال72ما یشكل 

  .قتلوا أثناء أدائهم لعملهم ألسباب أخرى، مثل التظاهرات العنيفة في الشوارع
  

منذ  حالة 244 حالة فقط، من مجموع 35ولكن ماذا یحدث ألولئك الذین یقتلون الصحفيين؟ لقد سّجلت لجنة حمایة الصحفيين 
 بالمئة من الحاالت، یفلت 85وهذا یعني أنه في .  جرى فيها اعتقال المشتبه بارتكابهم للقتل ومالحقتهم قضائيًا1995العام 

وآان العدید من الصحفيين الذین قتلوا هم محققون صحفيون یتحرون قضایا الفساد . مرتكبو قتل الصحفيين من العقاب
ومما یوضح ما بلغت إليه جسارة القتلة في شتى أنحاء العالم، أن . هاآات حقوق اإلنسانالحكومي، أوالجریمة المنظمة، أو انت

 الذین قتلوا قتًال متعمدًا خالل العقد األخير، آانوا قد تلقوا تهدیدات بالقتل قبل 244 صحفيًا من مجموع الصحفيين الـ 60
  .مصرعهم

  
، اختطف وقتل العشرات من الصحفيين على ید 1995ومنذ العام في عشرات الحاالت وفي العدید مناطق مختلفة من العالم، 

وآان من ضمن الصحفيين القتلى، المراسل الصحفي دانييل بيرل من صحيفة . مقاتلين، ومجرمين، وثوار، أو قوات حكومية
، وقد اغتيل في (Globo)وول ستریت جورنال الذي قتل في باآستان، والصحفي تيم لوبيز الذي یعمل مع المحطة التلفزیونية 

وفي العدید من الحاالت، خصوصًا في الجزائر . 2002البرازیل، وآان وقد اختطف هذان الصحفيان قبل اغيتالهما في العام 
  .صحفيون ببساطة بعد أن اعتقلتهم القوات الحكومية" اختفى"وترآيا، 
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III - التغطية الصحفية لمناطق النزاعات 
  التدریب

  منيةاألتدریبية الدورات ال
هناك عدة . إن أحد أهم المهارات التي یمكن للصحفيين تعلمها، هي آيفية حمایة أنفسهم وحمایة بعضهم في العمل الميداني

ارك المئات من الصحفيين في هذه مصممة للصحفيين؛ وقد ش" دورات تدریبية للتصرف في البيئات المعادیة"شرآات تعرض 
الدورات التدریبية خالل السنوات القليلة الماضية، ووصفها العدید منهم، والذین أنهوا فترة التدریب التي تستمر لمدة أسبوع، 

وا حتى أن بعض الصحفيين الذین یتمتعون بخبرات طویلة في تغطية المهمات الخطرة، قالوا بإنهم تعلم. بأنها عظيمة الفائدة
  .وعادة ما یكون المدربون من الضباط العسكریين السابقين. أشياء آثيرة منها

  
ولكن، حتى أفضل أنواع التدریب ال یمكن لها ضمان النجاة، وهذا ما توضحه إحدى أشد الحاالت المأساویة التي وثقتها لجنة 

  :حمایة الصحفيين خالل السنوات األخيرة
  

ون الصحفيون األجانب في شتى أنحاء العالم بأخبار مقتل المراسل الصحفي آورت شورك، ، ُصدم المراسل2000مایو /في أیار
من وآالة رویترز، والمراسل الصحفي ميغيل جيل مورینو دي مورا، من المحطة التلفزیونية اإلخباریة التابعة لوآالة أسوشيتد 

وقد تعرضوا لكمين نصبه الثوار . ود من جيش سيراليونبرس، واللذین قتال في سيراليون بينما آانا یقودان سيارتين بصحبة جن
  .للسيارات، مما أدى لمقتل الصحفيين فورًا إضافة إلى مقتل عدد من الجنود

  
وآان السيدان شورك و ودي مورا من أآثر الصحفيين خبرة في هذا المجال، وقد وصفهما زمالؤهما بأنهما یتمزان بالحذر 

ولكن .  السيد شورك أیضًا قد أنهى دورة تدریبية للصحفيين للتصرف في البيئات المعادیةوآان. واالنتباه في ظروف القتال
  .الهجوم المباغت لم یترك ألي منهما فرصة الستخدام خبرته ومعرفته؛ إذ قد تعرضا إلصابات فور وقوع الهجوم

  
غرافي المخضرم یانيس بيهراآيس، تواجد أثناء ذلك الهجوم أیضًا صحفيان آخران، ولكنهما نجيا، وهما المصور الفوتو

والمصور التلفزیوني الخبير مارك تشيشولم، إذ لم یتعرضا ألي إصابة في الهجوم األول وتمكنا من الفرار من السيارات 
 المعنية بمراقبة Brill’s Contentوأورد بيتر ماس في مقال طویل حول هذه الحادثة آتبه لمجلة . واللجوء إلى الغابة القریبة

بطلي نفسه بالطين "، وقال إن السيد بيهراآيس قام أثناء اختبائه )توقفت المجلة عن الصدور في تاریخ الحق(ئل اإلعالم وسا
وآان بيهراآيس ".  قدم منه15على بعد ... وأوراق الشجر آي یمتزج مع البيئة المحيطة، بينما آان الثوار یبحثون عن الناجين 

نان قبل أن یصبح صحفيًا، وقد عزا الفضل في نجاته إلى التدریب الذي حصل عليه من قد عمل لمدة سنتين آجندي في اليو
  .Centurion Risk Assessment Services Ltdالشرآة البریطانية 

  
، AKE Ltdإن أقدم الشرآات التي تعرض دورات تدریبية أمنية مصممة خصيصًا للصحفيين، هما الشرآتان البریطانيتان 

، بدأت شرآات عدیدة أخرى مقرها في 2002ومنذ مقتل الصحفي دانييل بيرل في العام . لسالفة الذآر اCenturionوشرآة 
 Pilgrimsومنها على سبيل المثال، شرآة . بریطانيا أو الوالیات المتحدة بتقدیم دورات تدریبية مصممة خصيصًا للصحفيين

Group التي تعرض برنامجًا شامًال للصحفيين، وشرآة ،Bruhn NewTech وتعرض دورات تدریبية على مواجهة ،
  .مخاطر الحروب التي تستخدم فيها أسلحة آيماویة أو بيولوجية أو نوویة

  
ویمضي الطالب المشترآون في هذه . وفي حين أن ال شيء یعوض عن الخبرة، إال أن التدریب یساعد على تجنب المخاطر

ضون النصف اآلخر في تطبيق ما تعلموه في دروسهم في الميدان من البرامج التدریبية نصف وقتهم في قاعات الدروس، ویم
وتجري تمارین المحاآاة بمجموعات من الصحفيين، مما یسمح لألفراد باختبار قدراتهم على . خالل برامج محاآاة تمثيلية

  .التعاون مع اآلخرین في الظروف الطارئة، وتحسينها
  

فعلى سبيل المثال، یتعلم الصحفيون آيفية االنتباه . على مهارة رفع مستوى الوعيینصب الترآيز الرئيسي في مثل هذا الدورات 
لصوت الرصاص حينما یصطدم في جدار من اإلسمنت أو الطوب، بهدف تقييم سماآة الجدار وتحدید قدرته على احتمال 

وتحدید أماآن آمنة للوقوف أثناء تغطية الرصاص وفترة احتماله، آما یتعلمون آيفية تصفية المواد المترسبة في المياه القذرة، 
وعادة ما . آما تتضمن آافة الدورات التدریبية تقریبًا، تدریبًا مكثفًا على اإلسعاف األولي الطارئ. التظاهرات في الشوارع

  .تستمر هذه الدورات إلى خمسة أیام؛ ویوصى بالعودة إلى دورات إلنعاش المعلومات آل ثالث سنوات
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  حول المخاطر الكيماویة والبيولوجيةدورات تدریبية 
یتعين على الصحفيين الذین یغطون نزاعات یحتمل أن یستخدم أثناءها أسلحة بيولوجية أو آيمياویة أو نوویة، ان یحصلوا على 

وهناك عدة شرآات تعرض دورات تدریبية . تدریب مناسب ومعدات مناسبة للوقایة من مخاطر هذا النوع من النزاعات
  .ي هذا المجالمتخصصة ف

  
  الشرآات التي تعقد دورات تدریبية أمنية

إن لجنة حمایة الصحفيين ال تدعم أي شرآة محددة، أو أي دورة . الشرآات التالية تعرض دورات تدریبات أمنية للصحفيين
یبًا حول البيئات تدریبية محددة، ولكنها تناشد الشرآات اإلعالمية بقوة أن توفر للصحفيين الذین یغطون مهمات خطرة، تدر

  .المعادیة
  
،  اسم هذه الشرآة یمثل األحرف األولى من الكلمات )com.akegroup.www: موقع اإلنترنت (AKE Ltd.شرآة  •

یطانيون سابقون، بمن اإلنجليزیة التي تعني الوعي، والمعرفة، والجودة، ویدیرها ویعمل على التدریس بها ضباط عسكریون بر
 عددًا متنوعًا من الدورات التدریبية في بریطانيا، إضافة  AKEتعرض شرآة . فيهم عناصر من القوات الخاصة البریطانية

 :عنوان الشرآة. إلى برنامج تدریبي شامل مخصص للصحفيين
AKE Limited 

Mortimer House 
Holmer Road 

Hereford HR4 9TA 
United Kingdom 

 111-267-1432 (0) 44+: هاتف
  227-350-1432 (0) 44+: فاآس

  services@akegroup.com: البرید اإللكتروني
  أو

AKE LLC 
1825 I Street, NW, Suite 400 

Washington, DC 20006 
United States 

  2026/2016-429-202: هاتف
 4253-318-202: فاآس

 
وهي متخصصة في أخطار ) com.newtech-bruhn.www: موقع اإلنترنت (Bruhn NewTech Groupشرآة  •

یقدم الدروس في هذه الشرآة ضباط سابقون في الجيش البریطاني وآخرون، . العمليات الحربية الكيماویة والبيولوجية والنوویة
 والدنمارك، ودول أخرى، بما في ذلك دورة تدریبية مخصصة وتعقد الشرآة دورات تدریبية في بریطانيا، والوالیات المتحدة،

ویتضمن التدریب القدرة على تحدید المواد البيولوجية والكيماویة، . للصحفيين بشأن أخطار األسلحة الكيماویة والبيولوجية
 .إضافة إلى إجراءات اإلسعاف األولي لمعالجة األشخاص الذین یصابون بهذه األسلحة

Bruhn NewTech A/S 
Gladsaxevej 402 
DK-2860 Søborg 

Denmark  
 8000-3955 45+: هاتف
  8080-3955 45+: فاآس

  info@newtech.dk: البرید اإللكتروني
  أو

Bruhn NewTech Ltd. 
1 Allenby Road 

Winterbourne Gunner 
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Salisbury 
Wiltshire SP4 6HZ 

United Kingdom 
 776-611-1980 (0) 44+: هاتف
  330-611-1980 (0) 44+: فاآس

  info@bruhn-newtech.co.uk: البرید اإللكتروني
  أو

Bruhn NewTech Inc. 
10420 Little Patuxent Parkway 

Suite 301 
Columbia, MD 21044-3636 

United States 
 1700-884-410: هاتف
  6171-884-410: فاآس

  com.newtech-info@bruhn: البرید اإللكتروني
  
، یدیرها )net.centurionsafety.www: موقع اإلنترنت (Centurion Risk Assessment Services Ltd.شرآة  •

رآة عددًا من البرامج المصممة وتعرض هذه الش. ویدّرس فيها ضباط سابقون في القوات الخاصة التابعة للبحریة البریطانية
خصيصًا للصحفيين، وآانت أول شرآة تطرح برنامجًا لمدة خمسة أیام في الوالیات المتحدة، وتدرب الصحفيين على تحسين 

وهناك برامج تدریبية أخرى تعقدها الشرآة في . مستوى الوعي في البيئات المناوئة، إضافة إلى تدریبات في اإلسعاف األولي
 :عنوان الشرآة. ، إضافة إلى تدریبات على حمایة النفس في حاالت الحرب الكيماویة والبيولوجيةبریطانيا

Centurion Risk Assessment Services Ltd.  
P.O. Box 1740 

Andover 
Hants SP11 7PE 
United Kingdom 

 221-221-7000 (0) 44+ أو 255-355-1264 (0) 44+: هاتف
 222-221-7000 (0) 44+ أو 322-355-1264 (0) 44+: فاآس

  net.main@centurionsafety: البرید اإللكتروني
  
 یدیرها ضباط مخابرات وقوات) com.objectiveteam.www: موقع اإلنترنت (Objective Team Ltd.شرآة  •

وتعرض الشرآة دورة تدریبية مكثفة لمدة ثالثة أیام، حول . خاصة بریطانيون سابقون، وتعقد دورات تدریبية في بریطانيا فقط
 :عنوان الشرآة. أخطار الحروب الكيماویة والبيولوجية والنوویة

Objective Team Ltd. 
North Hampshire 

Brag Borough Lodge Farm 
Braunston NN11 7HA 

United Kingdom  
 029-899-1788 (0) 44+: هاتف
  259-891-1788 (0) 44+: فاآس

  com.office@objectiveteam: البرید اإللكتروني
  
یدیرها ویدّرس فيها ضباط سابقون في ) com.ppilgrimsgrou.www: موقع اإلنترنت (Pilgrims Groupشرآة  •

تستمر الدورات التدریبية . الجيش البریطاني، ومقرها في بریطانيا، وهي تعقد عددًا من البرامج التدریبية في الوالیات المتحدة
 الشرآة دورة آما تعرض. لمدة أسبوع، وتدرب الصحفيين على التعامل مع البيئات المناوئة إضافة إلى اإلسعافات األولية

 :عنوان الشرآة. تدریبية لمدة یومين حول تحضيرات الصحفيين للعمليات العسكریة الكيماویة والبيولوجية
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Pilgrims Group 
Pilgrims House 

P.O. Box 226 
Chertsey KT16 OWL 

United Kingdom 
 879-879-1932 (0) 44+: هاتف
  330-336-1932 (0) 44+: فاآس

  training@pilgrimsgroup.com: البرید اإلآتروني
  

  التمویل لالشتراك في الدورات التدریبية
 دوالر أميریكي، سواء 2,000الرسوم التي تتقاضاها الشرآات مقابل الدورات التدریبية التي تمتد إلى خمسة أیام، تتجاوز مبلغ 

: موقع اإلنترنت  (ry Peck TrustRoویقدم صندوق روري بيك . آانت دورات حول المخاطر التقليدیة أو غير التقليدیة
org.rorypecktrust.www( عددًا محدودًا من المنح المالية توزع من خالل جوائز روري بيك، وقد تأسس هذا الصندوق ،

بية التي جرت في موسكو في تشرین باسم مصور تلفزیوني مستقل قتل في تبادل نيران بينما آان یغطي المحاولة اإلنقال
آما قامت مؤسسة . وتقدم المنح للصحفيين المستقلين، وتغطي ما یقارب نصف تكاليف التدریب األمني. 1993أآتوبر /األول

في الماضي بتمویل تكاليف هذا ) omc.reuters.foundation.www: موقع اإلنترنت (Reuters Foundationرویترز 
 فرص AKE و Centurionوقدمت شرآتا . التدریب لبعض الصحفيين المستقلين، وما زالت تقدم تمویًال في بعض الحاالت

موقع  ()INSI(آما قدم المرآز الدولي ألمن العاملين بتغطية األخبار . مجانية محدودة للتدریب فيهما لصحفيين من بلدان مختلفة
، وهو اتحاد للمنظمات اإلخباریة وجمعيات حریة الصحافة یتخذ من بروآسل مقرًا له، )com.newssafety.www: نترنتاإل

  .فرصًا محدودة لصحفيين من بلدان مختلفة للحصول على تدریب مجاني
  

  أدوات الحمایة
  السترات الواقية من الرصاص

فيمكنها إیقاف بعض . يء یجب تذآره بخصوص السترات الواقية من الرصاص هو أنها ال تقي تمامًا من الرصاصإن أهم ش
المقذوفات، ولكن من الممكن أن یصاب من یرتدیها بجراح بالغة أو الموت نتيجة اإلصابة برصاص من عيار آبير أو ذي 

ين على الصحفيين أن یقرروا سلفًا ما إذا آانوا بحاجة لسترة ویتع. سرعة عالية على الرغم من مرورها عبر السترة الواقية
  .واقية من الرصاص، وما النوع الذي یحتاجونه وأي مستوى من الحمایة

  
تصنف السترات الواقية بصفة أساسية حسب نظام مكون من ست مستویات للتهدید، وهو نظام طوره المرآز األميریكي القومي 

ویستخدم ). html#classif.010103NIJSTD/BodyArmorStd/txtfiles/org.nlectc.www: موقع اإلنترنت(للعدالة 
  .معظم المصنعين هذا النظام لتصنيف السترات التي ینتجونها

  
ن تصان حسب األصول، إذ یمكن لصفائح السيراميك المضادة للرصاص أن إن أدوات الحمایة یجب أ: عليك أن تتذآر أیضًا

وهي عالمة تجاریة  [Kevlarأما أدوات الحمایة من نوع آيفلر . تتصدع فيما إذا سقطت على األرض أو أسيء استخدامها
لحمایة، ویمكن االطالع  إرشادات للعنایة بأدوات اCenturionوتوفر شرآة . فيجب أن تظل جافة] أللياف تصنع منها السترات

  .net.centurionsafety.www: عليها في موقع اإلنترنت التابع للشرآة
  

ففي بعض األماآن، مثل آولومبيا، . تكمن الخطور من بارتداء السترات الواقية للرصاص في أنها ضخمة الحجم والفتة للنظر
آما أن السترات . نهم یتجنبون ارتداء السترات الواقية خوفًا من أن یظن الناس أنهم من شرطة مكافحة المخدراتقال صحفيون إ

  .الواقية ثقيلة نسبيًا، ویمكنها أن تبطئ حرآة من یرتدیها في المناطق ذات المناخ الحار
  

في الضفة الغربية وغزة وأفغانستان، وحدیثًا في ومع ذلك، یوصى بقوة ارتداء السترات الواقية في مناطق القتال، بما في ذلك 
آما یوصى دائمًا بارتداء السترات الواقية أینما آان من . العراق حيث تشيع الهجمات على الصحفيين وحاالت تبادل إطالق النار

  .الممكن وجود شظایا ناتجة عن انفجارات
  



 12

فبعضها مصمم للحمایة من هجمات بوساطة السكاآين، . إن آل نوع من السترات الواقية للرصاص یكون مصممًا لغرض معين
وهناك أنواع أخرى مصممة للحمایة من الرصاص قصير . وقد تكون مناسبة في حالة تغطية التظاهرات الكبيرة في الشوارع

  .المدى، وهي مناسبة للصحفيين المعرضين لهجمات تستهدفهم، وللحمایة من شظایا القنابل اليدویة وقذائف الهاون
  

أما رصاص البنادق األوتوماتيكية أو البنادق ذات القوة الفائقة فال یوقفه سوى صفائح السيراميك أو المعدن التي تكون موضوعة 
ولكن یجب أن ال یغيب عن البال أنه یوجد رصاص خاص الختراق السترات الواقية، ویمكنه اختراق . في طبقات السترة الواقية

دنية، حتى وإن آانت هذه الصفائح موجودة في السترة من األمام والخلف، آما أن هذه الصفائح ال الصفائح السيراميكية أو المع
تختلف أسعار السترات الواقية من الرصاص اعتمادًا على مستوى الحمایة الذي توفره، . تحمي سوى جزء معين من الجسم

یة أن یستخدموا سترات واقية ال تقل عن المستوى ویتعين على الصحفيين الذین یغطون مناطق عسكر. وعلى وزنها ومتانتها
  .الثالث من الحمایة، بحسب تصنيف المرآز القومي األميریكي

  
  الخوذات

یتعين على الصحفيين الذین یعملون في مناطق نزاعات، أن یقّدروا ما إذا آان من الالزم أن یعتمروا خوذات حربية، إذ أنها 
  .ومع ذلك، فإن الخوذة ال تحمي من الرصاص الذي تطلقة البنادق العسكریة الهجومية. یرةتوفر حمایة فعالة من الشظایا المتطا

  
توجد خوذات على شكل قبعة ریاضة البيسبول، وهي مصممة للحمایة من أحداث الشغب، وإلقاء الحجارة، واالضطرابات 

بالشرآة في بریطانيا على أرقام ، من خالل االتصال Centurionویمكن الحصول عليها بطلب خاص من شرآة . الشبيهة
  .221-221-7000 (0) 44+ أو 255-355-1264 (0) 44+: الهاتف

  
  شراء السترات الواقية من الرصاص

. یتعين على الصحفيين مقارنة األسعار والمواصفات التي تعرضها الشرآات المختلفة عندما یقومون بشراء السترات الواقية
، تكلف مبلغًا یقل )والتي توفر حمایة من الطعن بصفة أساسية(تغطية أحداث العنف في الشوارع معظم السترات الواقية المفيدة ل

أما .  دوالر500وتبلغ آلفة السترات الواقية التي تحمي من معظم المسدسات اليدویة، ما یزید عن .  دوالر أميریكي350عن 
  . دوالر2,000سعرها عن السترات الواقية المصممة للحمایة في المناطق العسكریة، فيزید 

  
، (Spectra)، ولكن یتوفر اآلن مواد جدیدة هي سبيكترا (Kevlar)معظم السترات الواقية مصنوعة من ألياف من نوع آيفلر 

آما أن المادتين . ، وتصنعهما شرآتان تعرضان سترات خفيفة الوزن تحمي من الطعن ومن الرصاص(Protexa)و بروتكسا 
مادة بروتكسا مقاومة للماء، ولكن السترات المصنوعة من مادة سبكترا فهي . ، على عكس مادة آيفلریطفوان على سطح الماء

: موقع اإلنترنت (Jack Ellis Body Protectionشرآة . غير مصممة لالستخدام في الماء وقد تتلف إذا تبللت
uk.co.jackellis.www (ع سترات واقية من مادة بروتكساتصّن.  
  

أما ما یتعلق بالصفائح الداخلية للسترات الواقية، فالصفائح المصنوعة من السيراميك أغلى ثمنًا من الصفائح الفوالذیة، ولكنها 
ه أو أخف وزنًا وأآثر منعة في صد الرصاص، إذ تنزع الصفائح المعدنية إلى التسبب بارتداد الرصاص إلى األعلى نحو الوج

  .الرأس
  

سترة مخصصة للصحفيين، وهي تنتج ) uk.co.aerospace-np.www: موقع اإلنترنت (NP Aerospaceصممت شرآة 
كن آما انها تزود السترات المخصصة للصحفيين بجيب لوضع دفتر المالحظات، ویم. أحد أخف أنواع الصفائح السيراميكية

  .للراغبين إضافة جيوب أخرى، آما تضيف وسائد للكتفين الستخدام المصورین لمنع انزالق الكاميرا
  

وفي . لجنة حمایة الصحفين ال تنصح الصحفيين بشراء السترات الواقية المستعملة، إذ أنها تتعرض للتلف من االستخدام العادي
وحالما . يش بحذر عن أي عالمات تلف، وخصوصًا آثار الرصاصحالة االضطرار لشراء سترة واقية مستعملة، یجب التفت

  .تتعرض السترة الواقية للرصاص، فيجب التخلص منها، إذ أنها ال توفر الحمایة الكاملة في هذه الحالة
  

pages/com.france-sema.www://http-( الفرنسية على موقع اإلنترنت التابع لها Semaتعرض شكرة سيما 
htm.ProtectionBalistiques/ProtectionBalistiques/gb ( صور عدیدة مفيدة ألنواع مختلفة من السترات الواقية، من

  .ضمنها ثالثة أنواع مخصصة للصحفيين
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، الستخدام الصحفيين في الوالیات المتحدة األميریكية، قائمة Zero G Armorwearوتعرض شرآة زیرو ج آرمرویر 

. com.bodyarmor.www: بالمتاجر التي تبيع السترات الواقية في آافة أنحاء الوالیات المتحدة وذلك على موقع اإلنترنت
: لسترات الواقية في مناطق مختلفة من العالم على موقع إنترنت آخرآما تعرض قائمة بالمحالت التي تبيع ا

com.safariland.www.  
  

إضافة إلى الحصول على المستوى المناسب من الحمایة في أي أوضاع محددة، یتعين على الصحفيين أیضًا ان یتأآدوا أن 
 على موقع اإلنترنت Vest Guardوتعرض الشرآة البریطانية فيست غارد . سهمالسترة الواقية تناسب قيا

)shtml.Measure20%to20%Made/com.vestguard.www ( رسمًا مفيدًا آي یقوم الشخص بتحدید القياس الذي
  .یناسبه من السترات الواقية

  
  شرآات وسائل الحمایة

  
Bullet Proof Me 

6705 Highway 290 West, Suite 502 
Austin, TX 78735 

United States 
 7417-647-512: هاتف

   com.questions@bulletproofme: البرید اإللكتروني
  com.bulletproofme.www: موقع اإلنترنت

  
Jack Ellis Body Protection 

Marshall House 
West Street 

Glenfield 
Leicester LE3 8DT 

United Kingdom  
  022-320-1162 (0) 44+: هاتف
  032-320-1162 (0) 44+: فاآس

   uk.co.admin@jackellis: البرید اإللكتروني
  uk.co.jackellis.www: موقع اإلنترنت

  
NP Aerospace 

437 Foleshill Road 
Coventry CV6 5AQ 

United Kingdom 
  2802-670-247 (0) 44+: هاتف
  7313-668-247 (0) 44+: فاآس

   uk.co.aerospace-info@np: البرید اإللكتروني
  uk.co.aerospace-np.www: موقع اإلنترنت

  
Point Blank Armor 
2102 SW 2nd Street 

Pompano Beach, FL 33069 
United States 

  0900-630-954: هاتف
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  9225-630-954: فاآس
   com.usasales@pointblankarmor: البرید اإللكتروني

  أو
Rue Léon Fredericq 14 

4020 Liège 
Belgium 

  1644-344-4-32+: هاتف
  1222-344-4-32+: فاآس

   com.ccarpintero@pointblankarmor: البرید اإللكتروني
  com.pointblankarmor.www: موقع اإلنترنت

  
Sema-France 
9, rue de Lens 

92000 Nanterre 
France 
  21-95-81-147 (0) 33 +: هاتف
  26-05-49-146 (0) 33 +: فاآس

   com.france-contact@sema: نيالبرید اإللكترو
  com.france-sema.www: موقع اإلنترنت

  
T.G. Faust Inc. 

544 Minor Street 
Reading, PA 19602 

United States 
  8549-375-610: هاتف
  4488-375-610: فاآس

   com.vests@tgfaust: البرید اإللكتروني
  com.tgfaust.www: موقع اإلنترنت

  
Vest Guard UK Ltd. 

79 St. Johns Road 
Westcliff-on-Sea 

Essex SSO 7JY 
United Kingdom 

  660-346-1702 (0) 44 +: هاتف
  059-344-1702 (0) 44 +: فاآس

   com.info@vestguard: البرید اإللكتروني
com.sales@vestguard   

   uk.co.dvestguar.www: موقع اإلنترنت
  ). بالمئة للصحفيين15تمنح هذه الشرآة خصمًا یبلغ (
  

  معدات الوقایة من المواد الكيماویة والبيولوجية
الصحفيون الذین یعملون في مناطق نزاع قد تستخدم فيها األسلحة الكيماویة أو البيولوجية یواجهون مخاطر إضافية، آما أشرنا 

التدریب وحده ليس آافيًا؛ إذ یجب على الصحفيين شراء معدات للحمایة من المواد ". بالتدری"سابقًا في القسم الذي عنوانه 
وتقوم بعض المحطات التلفزیونية اإلخباریة، . الكيماویة والبيولوجية، والتي یمكن أن تكون أآثر آلفة من الدورات التدریبية

ووسائل الحمایة، من شرآة برون نيوتيك غروب ومؤسسات إخباریة إخرى، بشراء عرض متكامل یتضمن الدورات التدریبية 
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Bruhn NewTech Group) موقع اإلنترنت :com.newtech-bruhn.www .( آما تقدم شرآة سينتوریوم
Centurion) موقع اإلنترنت :net.nsafetycenturio.www (آيماویة، إضافة إلى تورید وسائل -تدریبًا على األخطار البيو

  .الحمایة
  

  العربات المصفحة
قد یحتاج الصحفيون الذین یعملون في مناطق النزاعات إلى عربات مصفحة، ویتعين على الشرآات اإلعالمية توفيرها عندما 

ومنذ فترة قریبة، . لصحفيين العاملين لدیها بعربات مصفحة في البلقانخالل عقد التسعينات، زودت الشرآات اإلعالمية ا. تلزم
ویجب أن یبقي الصحفيين في أذهانهم، . بدأت المنظمات اإلخباریة استخدام العربات المصفحة بصفة منتظمة في الضفة الغربية

على الكتف المضادة للدبابات، أو األلغام أن العربات المصفحة ليست منيعة تمامًا من القذائف الصاروخية، أو األسلحة المحمولة 
  .المضادة للدبابات

  
ویمكن أیضًا تعدیل العربات العادیة آي تحتمل االنفجارات التي . تبلغ آلفة العربات المصفحة ثالثة أضعاف العربات العادیة

راء للتحقق من أن هذه تنجم عن األلغام أو المتفجرات األخرى؛ ومع ذلك، یتوجب على الصحفيين االسترشاد برأي الخب
  .التعزیزات آافية

  
بتزوید الشرآات اإلعالمية، مثل وآالة ) com.landrover.www: موقع اإلنترنت (Land Roverتقوم شرآة الند روفر 

  :م عربات مصفحة حسب الطلبوهناك شرآات أخرى تقد. رویترز، بالعربات المصفحة وذلك وفقًا لحاجاتها الخاصة
  

Alpine Armoring Inc. 
570 Herndon Parkway 

Herndon, VA 20170 
United States 

  0002-471-703: هاتف
  0202-471-703: فاآس

  
Armet Armored Vehicles 

12600 Belcher Road South, Unit B 
Largo, FL 33773 

United States 
  3359-535-727: هاتف
  9519-530-727: فاآس

   com.aavi.www: موقع اإلنترنت
یوجد لهذه الشرآة مكاتب في األرجنتين، وآندا، والهند، وآازاخستان، ولبنان، والمكسيك، وروسيا، وتونس، وترآيا، : مالحظة
  .وبریطانيا

  
International Armoring Corporation 

2335 Lincoln Avenue 
Ogden, UT 88401 

United States 
  1075-393-801: هاتف
  1078-393-801: فاآس

   com.armormax@armormax: البرید اإللكتروني
   com.armormax.www: موقع اإلنترنت

  
O’Gara-Hess & Eisenhardt 

9113 Le Saint Drive 
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Fairfield, OH 45014 
United States 

  9800-881-513: هاتف
  2558-874-513: فاآس

   com.ekeller@ogara_hess: البرید اإللكتروني
  com.hess-ogara.www: موقع اإلنترنت

  
S. MacNeillie & Son Limited 

Stockton Close 
Walsall 

West Midlands WS2 8LD 
United Kingdom 

  560-725-1922 (0) 44 +: هاتف
  916-720-1922 (0) 44 +: فاآس

  
Texas Armoring Corporation 

4728 Cotton Belt Drive 
San Antonio, TX 78219 

United States 
  3344-666-210: هاتف
  3330-666-210: فاآس

   com.rr.tacinfo@stax: البرید اإللكتروني
  

  التأمين الصحي
بينما یتمتع معظم الصحفيين من أميریكا الشمالية وأوروبا الغربية بتأمين صحي یوفره أصحاب العمل أو التأمين الوطني، هناك 

وقد قال صحفيون من الدول النامية . يا وأميریكا الالتينية وآسيا یعملون دون تأمين صحيعدد آبير من الصحفيين من إفریق
وفي هذه الحاالت، فإن الصحفيين الذین . للجنة حمایة الصحفيين إنه من النادر أن تتوفر لهم فرص للتأمين الصحي في بلدانهم

 االعتماد على صاحب العمل لتغطية المصاریف الطبية یتعرضون إلصابات، حتى وإن حدثت أثناء أدائهم لعملهم، ال یمكنهم
  .وأي مصاریف أخرى مرتبطة بهذا األمر

  
یتوجب على الصحفيين، حتى الصحفيين من أميریكا الشمالية وأوروبا الغربية، أن یتفحصوا بوليصات التأمين الصحي التي 

آما یتعين على الصحفيين الذین ینوون السفر . لنزاعاتیقدمها أصحاب العمل، للتأآد من أنها تغطيهم أثناء عملهم في مناطق ا
إلى الخارج أن یتأآدوا أن بوليصة التأمين التي بحوزتهم تتضمن المخاطر الناجمة عن الحروب والمخاطر األخرى التي 

وتوفر . صحفيآما یجب على الصحفيين وأفراد أسرهم أن یتبينوا نوع التأمين على الحياة المتوفر لل. یواجهونها في مهماتهم
العدید من المؤسسات اإلخباریة الكبيرة خدمة اإلخالء الطبي، إما بحسب الحاجة استنادًا إلى طبيعة الحالة، أو أنه یكون 

  .منصوص صراحة على هذه الخدمة ضمن التأمين الصحي الذي یقدمه أصحاب العمل
  

ائهم لمهمات خارج البالد، من التأمين الصحي الذي یوفره یمكن أن یستفيد الصحفيون الموظفون في الشرآات اإلعالمية أثناء أد
برنامج تعویضات العمال، ولكن في الوالیات المتحدة، یختلف هذا التأمين بين والیة وأخرى، ولهذا یجب على الصحفيين 

  .مراجعة بوليصة التأمين قبل مغادرتهم
  

دهم بنسخ عن بوليصة التأمين الصحي قبل مغاردتهم إلى یجب على الصحفيين وأفراد أسرهم أن یطلبوا من أصحاب العمل تزوی
ویجب حل النقاط الغامضة . مناطق النزاعات، وذلك لمراجعة اللغة التي تتناول بها البوليصة األوضاع المرتبطة بالحرب

ًا، أن من أعظم ویجب على الصحفيين الذین یعملون في تغطية الحروب أن یتذآروا دائم. مسبقًا، أو اإلشارة إليها على األقل
، هي اإلصابات الناجمة عن حوادث )بما فيهم المراسلون الصحفيون الحربيون(األخطار التي یتعرض لها المسافرون 
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السيارات، وذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، ولهذا فمن الجدیر بالصحفيين الحصول على تأمين صحي یغطيهم 
  .ليس فقط أثناء أداؤهم لعملهمطوال وقت السفر وفي جميع الساعات، و

  
 على نيویورك وواشنطن، قامت بعض شرآات التأمين بإعادة 2001سبتمبر / أیلول11في أعقاب الهجمات التي حدثت في 

فعلى سبيل المثال، أصبحت إحدى شرآات التأمين تتخذ من فلوریدا . صياغة بوليصات التأمين لتوسيع المجاالت التي ال تغطيها
المعالجة والتكاليف الناتجة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن عواقب الحروب، واالجتياحات، "تستثني من تغطيتها مقرًا لها، 

، والحروب األهلية، وحرآات التمرد، والثورات، )بصرف النظر ما إذا أعلنوا حربًا أم ال(واإلعمال العدائية ألعداء خارجيين 
، أو أعمال الشغب، أو اإلضرابات، أو األحكام العسكریة، أو حاالت الحصار، أو أو االستيالء على السلطة، أو تمرد الجنود

  ".المحاوالت إلسقاط الحكومات، أو أي نوع من اإلرهاب
  

یواجه الصحفيون المستقلون مشكلة آبيرة مع التأمين الصحي، ویعمل العدید من هؤالء الصحفيين، حتى الذین یغطون 
وهناك حاالت آانت المنظمات اإلخباریة التي تستخدم الصحفين المستقلين قد أآدت . صحيالحروب، دون الحصول على تأمين 

إضافة إلى ذلك، فحتى عندما یتوفر تأمين صحي . لهم أنها تغطيهم بالتأمين الصحي، ولكن تبين الحقًا أن هذا غير صحيح
 التأمين في األیام التي ال یقومون بها بتزوید للصحفيين المستقلين والصحفيين الذین یعملون بالقطعة، فقد ال یستفيدوا من

وهذا یعني أنهم ال یستفيدون من التأمين في حاالت حوادث الطرق أو الحوادث األخرى التي . المنظمات اإلعالمية باألخبار
  .تحدث خارج أوقات عملهم

  
العاملين بالقطعة الذین یغطون مناطق یجب على الشرآات اإلعالمية أن تقر بمسؤوليتها عن الصحفيين المستقلين والصحفيين 

یمكن . النزاعات، ویجب أن تزودهم بتأمين صحي مساوي للتأمين الذي یحصل عليه الصحفيون الموظفون في هذه الشرآات
للصحفيين المستقلين والصحفيين العاملين بالقطعة الذین ال یتمكنون من الحصول على تأمين صحي من الشرآات اإلعالمية، أن 

  .ا بالمنظمات المدرجة أدناه، ليتحروا ما هي اإلمكانات المتاحة لهمیتصلو
  

 Lloyd’sإن أحد الخيارات المتاحة هو الحصول على تأمين من الشرآات التي توفر تأمين عالي الخطورة، مثل شرآة لویدز 
 The Roryري بيك ، أو من خالل صندوق رو)1000-7327-20 (0) 44+: رقم الهاتف(التي تتخذ من لندن مقرًا لها 

Peck Trust) موقع اإلنترنت :org.rorypecktrust.www ( الذي یعمل على النهوض بمستوى األمان الجسدي واألمن بين
  .الصحفيين المستقلين، ویمكنه تقدیم المشورة للصحفين بشأن التأمين الصحي

  
 القطاع الخاص أیضًا في شتى أنحاء العالم على المساعدة في تطویر بوليصات تأمين تقدمها الشرآات یعمل وآالء التأمين من

ویمكن لهؤالء الوآالء ترتيب تغطية للتامين الصحي والتأمين على الحياة، إضافة إلى االحتياجات الخاصة، بما في . للصحفيين
. طية في الشرق األوسط، آما تتفاوات أسعار البوليصات تفاوتًا شدیدًاولكن بعض بوليصات التأمين ال تقدم أي تغ. ذلك اإلخالء

  :هناك شرآات ووآالء تأمين یوصي بهم صندوق روري بيك وجهات أخرى
  

  شرآات ووآالء تأمين
  

Crisis Insurance 
West Midlands Brokers Ltd. 

4A St. Nicolas Street 
Hereford HR4 OBG 

United Kingdom 
  133-266-1432 (0) 44 + أو 301-268-1432 (0) 44 +: هاتف
  235-355-1432 (0) 44 +: فاآس

   uk.co.insurance-insurance@crisis-crisis: البرید اإللكتروني
  com.insurance-crisis.www: موقع اإلنترنت

  
Insurance Consultants International 

7405 Campstool Dr. #101 
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Colorado Springs, CO 80922 
United States 

  9080-573-719: هاتف
  6662-843-603: فاآس

  آریغ روبنسون، مدیر عام
   com.craig@globalhealthinsurance: البرید اإللكتروني

com.benefits@globalhealthinsurance   
  com.globalhealthinsurance.www: موقع اإلنترنت

  
Insurance Services of America 

P.O. Box 1617 
Chandler, AZ 85244 

United States 
  9052-821-480: هاتف
  9297-821-480: فاآس

  مارآوس سنيد
   com.health@overseashealth: البرید اإللكتروني
  com.overseashealth.www: موقع اإلنترنت

  
International Medical Group Inc. 

2960 N. Meridian Street 
Indianapolis, IN 46208 

United States 
  4500-655-317: هاتف
  4505-655-317: فاآس

  insurance@imglobal.com: البرید اإللكتروني
  أو

IMG Europe Ltd. 
36-38 Church Road 

Burgess Hill 
West Sussex RH15 9AE 

United Kingdom 
  577-465-1444 (0) 44 +: هاتف
  550-465-1444 (0) 44 +: فاآس

   com.insurance@imglobal: البرید اإللكتروني
  com.imglobal.www: موقع اإلنترنت

  
Marcus Hearn & Co. Ltd. 

Marcus Hearn House 
65-66 Shoreditch High Street 

London E1 6JL 
United Kingdom 

  7888-7739-20 (0) 44 +: هاتف
  0460-7256-20 (0) 44 +: فاآس

   uk.co.mail@marcushearn: البرید اإللكتروني
  uk.co.marcushearn.www: نترنتموقع اإل
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Media & Entertainment Insurance Service 

49 Glanville Road 
Bromley Kent BR2 9LN 

United Kingdom 
  8455-8467-20 (0) 44 +: هاتف
  6064-8460-20 (0) 44 +: فاآس

  uk.co.Pdc_media@netway: البرید اإللكتروني
  

Multinational Underwriters Inc. 
107 S. Pennsylvania Street 

Suite 500 
Indianapolis, IN 46204 

United States 
  2132-262-317: هاتف
  2140-262-317: فاآس

   com.insurance@mnui: البرید اإللكتروني
   com.mnui.www: موقع اإلنترنت

  
  االحتياطات الصحية

وهناك . التي یحتاجونها قبل السفر) التطعيم(یجب على الصحفيين استشارة خبراء طبيين مؤهلين لمعرفة ما هي لقاحات المناعة 
ویمكن الحصول على هذه الشهادة من األطباء . ار بتزوید مسؤولي الجمارك بشهادة تطعيم دوليةالعدید من البلدان تلزم الزو

  .المؤهلين، ویجب ختمها ووضع التاریخ عليها بعد آل عملية تطعيم
  

 تتطلب بعض البلدان من الصحفيين أن یظهروا إثباتًا أنهم حصلوا على لقاح ضد مرض الكوليرا قبل دخولهم إلى البالد، على
آما تتطلب دول أخرى من الصحفيين أبراز . الرغم من أن العدید من المسؤولين الطبيين ال یعتقدون بوجود فائدة لهذا اللقاح

ویتعين على الصحفيين المعرضين . شهادة تثبت أنهم أجروا فحصًا یثبت خلوهم من مرض األیدز قبل دخولهم إلى البالد
  .صات آهذه، أن یحضروا معهم أبر طبية معقمة اتقاءًا إلصابتهم بأي عدوىالحتمال تقدیم عينة من الدم إلجراء فحو

  
  اللقاحات والموارد الصحية

یمكن لألطباء العامين تقدیم المشورة للصحفيين بخصوص اللقاحات التي یحتاجونها، أو إحالتهم إلى خبراء یمكنهم تقدیم 
حصول من األطباء على أدویة ضد المالریا، أو ضد أمراض أخرى النصيحة المناسبة وإجراء اللقاحات، آما یمكن للصحفيين ال

  .محددة
  

مرض قاتل یصيب العضالت جراء ) [التيتانوس(الكزاز  معظم األطباء ینصحون المسافرین بالحصول على لقاح ضد مرض
ینتشر فيها مرض أما الصحفيين الذین یسافرون إلى مناطق . ، ویستمر مفعول هذا اللقاح إلى عشرة سنوات]تلوث الجروح

وفي مناطق أخرى یوصى بإجراء . المالریا، فعادة ما یصف لهم الطبيب أدویة تمنع اإلصابة بالمالریا لحمایتهم من اإلصابة
ومن الضروري . ، والحمى الصفراء، والتيفوئيد"ب"و " أ"لقاحات ضد أمراض شلل األطفال، ومرض الصفراء من النوعين 

قبل ستة أشهر من السفر، إذ أنه یتطلب الحصول على ثالث جرعات " ب" الصفراء من النوع التخطيط إلجراء اللقاح لمرض
  .لقاح على مدى ستة أشهر

  
 Travelers“انظر ( CDC المرآز األميریكي للوقایة من األمراض والسيطرة عليهایمكن للصحفيين االسترشاد بتعليمات 

”Health على موقع اإلنترنت gov.cdc.www( ویوفر هذا المرآز معلومات محددة وحدیثة وشاملة عن أماآن انتشار ،
ویمكن للصحفيين المهتمين بمزید من االطالع على القضایا الصحية االسترشاد . األمراض، واللقاحات الضروریة للوقایة منها

، وتوزعه مؤسسة الخدمات )ق المسافرین الصحيرفي (”Travel Health Companion“بكتب إرشادیة متخصصة مثل 
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: موقع اإلنترنت (Shoreland Inc.الطبية للمسافرین التابعة لمدینتي نيویورك وواشنطن، وهو متوفر لدى شرآة 
com.shoreland.www.(  

  
  أدوات اإلسعاف األولي

 صندوق أدوات األسعاف األولي، وهناك صنادیق تالئم األفراد وأخرى للجماعات، وذلك یجب على الصحفيين أن یحملوا معهم
  :ویجب أن یحتوي هذا الصندوق آحد أدنى على ما یلي. اعتمادًا على عدد األشخاص المسافرین

 ؛أربطة معقمة لتضميد الجروح بقياسات مختلفة، بما في ذلك أربطة مثلثة وضمادات من قياسات متوسطة وآبيرة •
 قفازات بالستيكية تستعمل لمرة واحدة؛ •
 جهاز صغير لمجرى التنفس، أو أنبوب إلعادة التنفس؛ •
 مقصات؛ •
 دبابيس آمنة؛ •
 أآياس بالستيكية؛ •
 مصباح یدوي، ویفضل مصباح یثبت على الرأس؛ •
 شریط الصق؛ •
 شریط ذو مسامات؛ و •
  ”QuikClot“ار أدویة لقطع النزیف الدموي، أو عقار للمساعدة على تخثر الدم، مثل عق •

 ، ”QuikClot“وال ینبغي استخدام العقاقير المساعدة على تخثر الدم، مثل . یجب توخي الحذر عند استخدام أي أدویة: مالحظة
. إّال من قبل أشخاص مدربين على استخدامها، إذ قد تنجم مضاعفات عن العقار، بما في ذلك االرتفاع الحاد لدرجة حرارة الجسم

ر أیضًا حتى عند استخدام األدویة األساسية، مثل األسبرین، إذ أن بعض األشخاص قد یستجيبون لألدویة ویجب توخي الحذ
  .المختلفة على نحو سلبي

  
وتتوفر . یمكن للصحفيين تجميع صندوق أدوات اإلسعاف الخاص بهم، أو أن یبتاعوا صنادیق جاهزة من الشرآات المتخصصة

  :ي مواقع إنترنت لبعض الموردین، یمكن االستعانة بهافي األسواق أنواع عدیدة، وفيما یل
  

www.safety-first.biz/dlx_fak.htm 
www.first-aid-product.com/226-u.htm 

www.z-medica.com 
5=&cat3=cgi?code.index/store/com.rescuebreather.www  
  

 صندوق ألدوات اإلسعاف األولي مخصص للصحفيين، وبحسب األحجام التي یطلبها Centurionصممت شرآة سنتوریون 
  . لالطالع على ما تعرضه الشرآةnet.centurionsafety.wwwانظر موقع اإلنترنت . الصحفيون

  
  طبيةبطاقة البيانات ال

مثال، فئة الدم، (توصي لجنة حمایة الصحفيين، بحمل بطاقة للبيانات الطبية، إضافة إلى معلومات حول الوضع الصحي 
في مناطق النزاعات، یتعين على الصحفيين أن یحددوا مسبقًا مواقع ). الحساسية ضد األدویة، أضطرابات القلب، وما إلى ذلك

یجب على أصحاب العمل في الشرآات اإلعالمية، أن یكونوا مستعدین . طرق اإلخالءالمراآز الطبية المتوفرة، إلى جانب 
إلخالء الصحفيين الجرحى من مناطق النزاعات، وذلك بعد تلقي عنایة فوریة في مكان اإلصابة أو بالقرب منه، وقد یتطلب ذلك 

  .إخالء المصاب بوساطة طائرة مروحية أو بسيارة
  

  اإلخالء الطبي
هناك شرآات عدیدة توفر هذه . نظمات اإلخباریة أن توفر للصحفيين خدمة اإلخالء الطبي في الظروف الطارئةیجب على الم

 بما في ذلك اإلخالء من مناطق –الخدمة، ولكن ثالث منها فقط لدیها شبكات دولية قادرة على إجراء عمليات إخالء دولية 
  :الحروب، فيما یلي معلومات االتصال بهذه الشرآات

  
International SOS Pte. Ltd.   

331 North Bridge Road #17-00 
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Odeon Towers 
Singapore 188720 

  2311-6338 (65)+: هاتف
  7611-6338 (65)+: فاآس

  7800-6338 (65)+: مرآز الطوارئ
   com.internationalsos.www: موقع اإلنترنت

  .لهذه الشرآة مكاتب في أماآن عدیدة من العالم، ویرد في موقع اإلنترنت عناوین بعضهایوجد 
  

Worldwide Assistance Services Inc.   
1825 K Street, NW, Suite 1000 

Washington, DC 20006 
  7775-659-202: هاتف
  5892-828-202: فاآس

   com.worldwideassistance.www: موقع اإلنترنت
  .یوجد لهذه الشرآة أیضًا مكاتب في أماآن عدیدة من العالم، بما في ذلك ممثل في العاصمة العراقية، بغداد

  
  معرفة المواقع الجغرافية الخطيرة

ة ظروف الموقع الجغرافي في بيئة في حين أن الحصافة والحذر هما أمران أساسيان دائمًا، إال أنه ال شيء یغني عن معرف
وفي بعض األوضاع، یكون . فالطریق الذي یكون آمنًا في أحد األیام قد یكون مزروعًا باأللغام في اليوم التالي. سریعة التغّير

ویواصل الصحفيون إعالمنا . السفر مع مجموعة آبيرة أآثر أمنًا، وفي ظروف أخرى قد یكون من األفضل تجنب لفت النظر
  .ن المعلومات الحدیثة الدقيقة هي أمر حيوي التخاذ القرارات الصحيحةبأ
  

وعلى الرغم من أن المعلومات قد تصبح قدیمة بسرعة، یوجد هناك عدد من مواقع اإلنترنت التي تقدم تحدیثًا دوریًا لألوضاع 
  .في مناطق النزاع

  
) org.ifex.www://http: موقع اإلنترنت ()ngeInternational Freedom of Excha(الشبكة الدولية للتبادل الحر  •

تعرف هذه الشبكة باألحرف األولى من . وهي شبكة دولية مكونة من مجموعات متنوعة معنية بالدفاع عن حریة الصحافة
ت محّدثة حول ظروف حریة الصحافة ، وتعرض على موقع اإلنترنت التابع لها معلوما(IFEX)اسمها باللغة اإلنجليزیة 

  .في مختلف البلدان حول العالم
 

هي شبكة تعاون بين ) com.international-zerorisk.www: موقع اإلنترنت (Risk International-Zeroشبكة  •
نية اإلخباریة التابعة لوآالة أسوشيتد برس، وموقع اإلنترنت ، والمحطة التلفزیو.Chiron Resources Ltdشرآات 

اإلخباریة، ومحطة آي تي أن اإلخباریة، ووآالة رویترز، وهيئة اإلذاعة البریطانية، ومحطة . أن. أن. التابع لشبكة سي
تشترط الشبكة . راليةسي بي إس اإلخباریة، وموقع اإلنترنت التابع لمحطة آیه بي سي، وسكاي نيوز، وهيئة اإلذاعة األست

دفع رسوم اشتراك لالستفادة من خدماتها، وهي تقدم معلومات محّدثة عن المناطق الجغرافية، ومعلومات عن الظروف 
  .الصحية ووسائل السفر، ومعلومات أخرى ضروریة للصحفيين

 
ات، مثل  معلومات دوریة حول مناطق النزاع.Centurion Risk Assessment Services Ltdتقدم شرآة  •

: موقع اإلنترنت(العراق، ومواضيع أخرى بخصوص الوسائل األمنية للعاملين في وسائل اإلعالم 
net.themediasafety.www.(  

 
هي منظمة أبحاث غير حكومية، ولها مقرات في ) org.webcrisis.www: موقع اإلنترنت(مجموعة األزمات الدولية  •

  .بروآسل، وباریس، ولندن، ونيویورك، وواشنطن
 

، )org.fas.www: موقع اإلنترنت(هناك معلومات عسكریة آثيرة تهم الصحفيين، یوفرها اتحاد العلماء األميریكيين  •
  ). org.globalsecurity.www: موقع اإلنترنت (obal SecurityGlومجموعة األمن الكوني 
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آيف : ، وهو مراسل صحفي خاص یعمل مع وآالة أسوشيتد برستشارلز هانليوجهت لجنة حمایة الصحفيين سؤاًال للصحفي 
  تكون ظاهرًا بوضوح آصحفي بينما تعمل في مناطق القتال؟آان من األفضل أن تمتزج بالمحيط، أم أن إذا تقرر ما 

  
بصرف النظر عن ما یستخدمه المراسلون الصحفيون األجانب، أآان وشاحًا أو غطاء رأس أو أي أدوات یستخدمها السكان 

  .وسيكونون معروفين عن بعد ميل. األصليون، فلن یتمكنوا من االمتزاج بالسكان المحليين في مناطق الحروب
  

، )للوحدات العسكریة األميریكية في العراق" المرافقين"مثل الصحفيين (وإذا آان الصحفيون یسافرون بمعية وحدة عسكریة 
ومن شأن هذا أن یساعد على ضمان أن یتعامل . فإن الممارسة العامة في الحروب األخيرة تقتضي ارتداء مالبس مدنية واضحة

آما یساعد على أن یرسخ في أذهان العسكریين والصحفيين أنفسهم استقاللهم . اتلينالمتخاصمون مع الصحفيين بوصفهم غير مق
  .بوصفهم مراقبين موضوعيين

  
ومن ناحية أخرى، فإن الصحفيين في مناطق الحروب ومناطق االضطرابات األخرى یتخذون قرارات ضمنية آل یوم بشأن 

نتباه بأقل ما یمكن، واحتمال جذب المزید من الشبهة من خالل فهل عليهم جذب اال: مدى ظهورهم وتمكن اآلخرین من تمييزهم
البقاء على أطراف حشد من الناس قد یلجأون للعنف، أم أن عليهم االقتراب من قادة الحشد والظهور بصفة واضحة؛ وهل 

 عليهم االعتماد على عليهم، على سبيل المثال، إذا آانوا أميریكيين أن یبحثوا عن ناجين من قصف أميریكي لمدنيين؛ أم أن
  .الزمالء المحليين آي یتعاملوا مع الناس الغاضبين من أبناء جلدتهم

  
وفي أفغانستان التي ال تلوح نهایة لالضطرابات فيها، فّضل أحد الصحفيين تجّنب التنقل في السيارات الریاضية الكبيرة، واختار 

وقد اآتسب من ذلك . جرة المنتشرة في آل مكان والتي ال تجلب االنتباهبدًال من ذلك التنقل في أرجاء البالد على متن سيارات األ
وفي . نوعًا من الخفية ولكنه خاطر أن یثير الشبهات فيما إذا قام المحاربون أو الجنود األميریكيون بإیقاف سيارته للتفتيش

و یعلنون عن هویتهم بكتابة آلمة ، أ"تلفزیون"العراق یضع الصحفيون الفتات بارزة على سياراتهم مكتوب عليها آلمة 
الظاهرة تجذب أیضًا " تلفزیون"ولكن الفتة . آي یراها الجنود األميریكون المتوترون عند االقتراب من نقاط التفتيش" أصدقاء"

  .انتباه الرجال المسلحين الذین یتواجدون على الطرق السریعة بحثًا عن أجهزة الكمبيوتر والفيدو الثمينة
  

وعمومًا یبدو أنه من األفضل للصحفي أن . ظروف غير المتوقعة یجعل من الصعب وضع قواعد عامة لمواجهتهاإن تنوع ال
یكون هادئًا دون أن یسعى إلى التخفي، فمن األفضل أن یحمل دفتر مالحظاته علنًا، وأّال یحاول أن یخفي الحقيقة التي لن یتمكن 

  . ع والتسجيلمن إخفائها، وهي أنه موجود للمراقبة واالستما
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IV -  تغطية األخبار من المناطق المعادیة  
   البقاء على اتصال

  
ینبغي على رؤساء التحریر في الوطن أن یكونوا دائمًا على علم بتفاصيل . إن البقاء على اتصال یعني البقاء على قيد الحياة

برنامج الصحفيين، آما یجب أن یكون هنالك شخص واحد على األقل موجود في الميدان، یكون أهًال للثقة، وعلى درایة آاملة 
مالؤه من التصرف بسرعة فيما إذا اختفى أحد الصحفيين، أو لم یتمكن من العودة بخط سير رحلة الصحفي حتى یتمكن ز

  .بحسب ما هو متوقع
  

ویجب . وباإلضافة إلى هذا، یجب على آل صحفي یقوم بتغطية موضوع خطير أن یضع خططًا طارئة قبيل البدء بعمل التقریر
  :أن تتضمن هذه الخطط الخصائص الرئيسية التالية

  
ن شخصًا واحدًا على األقل، ویفضل أن یكون محررًا مشرفًا، على علم بمكان وجودك واألشخاص الذین التأآد من أ •

فإذا . آما یجب أن یعلم تمامًا ما الذي سيفعله في حال عدم عودتك أو تأخرك. ستقابلهم والتاریخ المتوقع فيه عودتك
المحرر، (تصال بشخص معين آنت تخطط أن تتغيب أآثر من یوم، یجب أن توضع لك خطة تتضمن اال

وفي حال عدم تمكنك من االتصال في الوقت المحدد فإن .  ساعة24آل ) الخ...الزوجة، صدیق، أحد الوالدین/الزوج
  .ذلك سيقود بهم إلى االتصال باألشخاص المحددین للحاالت الطارئة

 
 الطوارئ، بقائمة اتصاالت ) والمكتبوهذا یتضمن الزمالء في آل من الميدان(ینبغي أن ُیزود العدید من األشخاص  •

ویجب أن تتضمن هذه القائمة لجنة حمایة الصحفيين . إضافة إلى تعليمات مفصلة توضح آيفية التواصل معهم
 الطوارئوال بد للصحفيين أیضًا من حمل أرقام هواتف . ومنظمات حریة اإلعالم التي تستطيع جذب االهتمام الدولي

  .المحلية معهم في الميدان
 

وهذا یعني، في بعض الحاالت، تنحية ضغوط المنافسة التي . السعي للعمل مع زميل أو مجموعة حيثما آان ذلك ممكنًا •
وینبغي على رؤساء التحریر أال یجبروا أي صحفي على زیارة مكان یعتبره . تحد من التعاون مع الصحفيين اآلخرین

 . طقة خطرة دون تصریح مسبق من المحرر المسؤولوبالمثل، على الصحفي أال یسافر إلى من. خطرًا جدًا
  

ففي بعض . وفي بعض المناطق، قد یتعذر أو یكون من غير الحكمة مناقشة مواضيع حساسة جدًا مع رؤساء التحریر في الوطن
تنبهوا إلى الدول وخاصة تلك التي تنشط فيها حرآة المخابرات، ینبغي على الصحفيين أن یأخذوا حذرهم عند استخدام الهاتف وی

وقد یلجأ بعض الصحفيين إلى تشفير بریدهم اإللكتروني لالتصال مع رؤساء . أن البرید اإللكتروني قد ال یكون آمنًا أیضًا
 حيث أن إرسال نص مشفر یشبه التلویح بعلم أحمر ، غير أن مدى سریة برامج التشفير ال زال موضع جدل،التحریر وغيرهم
تتوافر خدمة االشتراك المجاني باإلنترنت، قد یكون من األفضل للصحفيين ورؤسائهم التواصل عبر وحيثما . لمن یقوم بمراقبتك

، لمزید من األمن، إلى یلجأونآما وقد .  التي غالبًا ما یصعب مالحقتهاHotmail و Yahooالبرید اإللكتروني المجاني مثل 
ي االتصال الكترونيًا أو ا سلفًا نظام من الرموز الستخدامه فتجنب استخدام االسماء الصریحة لألشخاص في الرسائل أو یطورو

 .صوتيًا
  

  الحد من األخطار في مناطق النزاعات
  التصرف السليم 

وفي بعض .  آما قد تختلف القوانين غير المكتوبة من معرآة إلى أخرى،قد یساعد سلوك الصحفيين في الميدان في إنقاذ حياتهم
 في حاالت أخرى، قد یؤدي ذلك إلى ، ولكند یكون من الجيد أن یبرز الصحفيون أنفسهم بوضوحالحاالت، على سبيل المثال، ق

وفي . ومن الضروري التحدث إلى الصحفيين المتمرسين الذین قاموا بتغطية للمنطقة. خلق ردود فعل معادیة من قبل المقاتلين
  . ن الجددالعادة، لن یبخل المراسلون المتمرسون بإسداء النصح إلى المراسلي

  
دليل : أخبار مباشرة" ومقره في بروآسل بنشر دليل أمني للصحفيين تحت عنوان )IFJ(قام االتحاد الدولي للصحفيين 
: وهو متوفر باللغة العربية على الموقع التالي" الصحفيين للبقاء على قيد الحياة

doc.livenewsarabic/documents/safety/com.newssafety.www://http  
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 والذي یضم لجنة حمایة الصحفيين، صفحة مفيدة على موقع ،)INSI(ضع المرآز الدولي ألمن العاملين بتغطية األخبار آما و
  . إنترنت باللغة العربية تتضمن معلومات األمان للصحفيين

pdf.arabic/translations/stories/com.newssafety.www://http 
    

وفي عدد متزاید . یجب على الصحفيين أن یتنبهوا دائمًا لسلوآهم في أرض المعرآة ویتجنبوا القيام بأي تصرف مثير لالستفزاز
وقد أصبح العدید من المقاتلين وغيرهم .  جبهة القتال أآثر صعوبة وخطورة، إن لم یكن مستحيًالمن الحروب، أصبح عبور

یطعنون بصحة الوضع المحاید للصحفيين في أماآن مثل أفغانستان وآولومبيا؛ إذ حدث في السابق أن ادعى أجانب في هاتين 
إن لجنة . عمليات اغتيال أو تعليم صناعة القنابل لبعض المقاتلينن، إال أنهم قاموا، بحسب المزاعم، بتنفيذ ونهم صحفيإالدولتين 

. حمایة الصحفيين تناهض بشدة مثل هذا التقمص لشخصية الصحفيين ألنه یضاعف من األخطار التي یواجهها الصحفيون
یة غير هویتهم الحقيقية، وباإلضافة إلى هذا، یجب على الصحفيين الذین یقومون بتغطية الحروب االمتناع بتاتًا عن االدعاء بهو

  .آما یجب عليها أن یتجنبوا أن یتم تصویرهم وهم برفقة المقاتلين. وهي أنهم صحفيون یعملون على تغطية األخبار
  

 المالبس والثقافة
ن في وسائل لعاملوآما ال بد أن یضع ا. یجب أن یتنبه الصحفيون إلى نوع المالبس التي یرتدونها في أماآن الحرب ولونها

وینبغي على الصحفيين . تظهر بشكل جلي إنهم یعملون في الصحافة) بما في ذلك خوذاتهم(إلعالم إشارة ظاهرة على مالبسهم ا
ن یرتدون زیهم العسكري أم ال، أن یراعوا آيف  النظرعما إذا آان هؤالء المقاتلوالذین یرافقون المقاتلين المسلحين، بغض

براقة والفاتحة التي تعكس ضوء الشمس قد تجعل الصحفيين واضحين بصفة زائدة عن فالمالبس ال. ستبدو مالبسهم من بعيد
ویفضل أن تكون المالبس زرقاء غامقة أو . الحاجة، أما المالبس المموهة أو العسكریة الخضراء فقد تجعلهم أهدافًا عسكریة

فضلون اللون األسود بالتحدید ألنه ال یعكس غير أن بعض المصورین الصحفيين ی. بنية غامقة إال أن هذا یعتمد على المنطقة
 .الضوء، ولكن بعض المقاتلين وخصوصًا الثوار غالبًا ما یرتدون اللون األسود

  
وهذا یشمل آًال من الرجال والنساء الذین یجب أن یراعوا في لباسهم . وبالطبع ینبغي على الصحفيين احترام الحساسيات المحلية

 إثارة استياءیجب على الصحفيين األجانب من آال الجنسين التنبه إلى الممارسات التي قد تؤدي إلى آما و. متطلبات الذوق العام
  . الناس في بعض الثقافات

  
  السرقة

، وأجهزة حاسوب، أن هذه المعدات قد تیجب أن یراعي الصحفيون الذین یتجولون بسترات واقية من الرصاص، وآاميرا
وقد یلجأ المراسلون الصحفيون إلى . ها عن األنظار والعنایة بهاين، لذا یجب عليهم إخفاءان المحليتشكل ثروة بالنسبة للسك

ومن الممكن شراء محافظ وأحزمة ومواد أخرى لهذا . فصل النقود والبطاقات االئتمانية وإخفائها في عدة جيوب أو بين معداتهم
  .الهدف من المتاجر السياحية أو عن طریق اإلنترنت

  
  األسلحة
 على الصحفيين الذین یقومون بتغطية النزاعات أال یحملوا سالحًا أبدًا أو حتى مرافقة أولئك الصحفيين الذین یحملون یجب

یجعل المقاتلين ینظرون إليهم آأهداف عسكریة أن  و، للخطرلسالح ألن ذلك من شأنه أن یعرضهم آمراقبين محایدینا
  .  مشروعة

  
وقد انتشرت هذه الممارسة أول مرة في بدایة التسعينات، بين . حفيون حراسًا مسلحينفي بعض الحروب الخطيرة، یستخدم الص

الطواقم التلفزیونية والمراسلين الذین آانوا یقومون بتغطية األحداث في الصومال، وذلك بعد تعرض الصحفيين الذین یتنقلون 
لجأون إلى حراس مسلحين أن یدرآوا أنهم یعرضون ینبغي على الصحفيين الذین ی. بدون حراسة للسرقة على الحواجز المسلحة

 باستخدام حراس مسلحين إن .إن .سي محطة ، على سبيل المثال، قام طاقم2003ففي عام . وضعهم آمراقبين محایدین للخطر
ل  آانت تبرز بشكإن .إن .سي تابعة لمحطة  سيارةىوفي إحدى المرات، أطلق مسلحون مجهولون النار عل. في شمال العراق

ر أن المسلحين المجهولين غي طالق النارإ إال أن قاموا بالرد بإن .إن .سيصحافة فما آان من حراس طاقم محطة جلي إشارة 
، السيد آریس آریمر، عن إن .إن .وقد دافع رئيس محطة سي. طالق النار على السيارة إلى أن غادرت المكان مبتعدةواصلوا إ

ووجه السيد روبرت .  في العراقإن .إن .سيمحطة حجة أنه ضروري لحمایة موظفي استخدام الشبكة للحراس المسلحين ب
مينارد، األمين العام لمؤسسة مراسلون بال حدود التي تتخذ من باریس مقرًا لها، انتقادًا لشبكة سي ان ان قائًال، إن مثل هذا 

  ".یعرض بقية المراسلين للخطر"اإلجراء 



 26

  
وهؤالء الخبراء ليسوا . وظف خبراء من شرآات الحمایة الخاصة لترافق طواقم األخباروقد أصبحت العدید من المحطات ت

  .مسلحين وعملهم الرئيسي اإلرشاد والتوجيه في مناطق النزاع، وأثناء المظاهرات الكبيرة في الشوارع
  

  األوراق الثبوتية
 تصاریح لحدث معين، وهذا یتضمن التصاریح على آل صحفي حمل الهویة الصحفية باإلضافة إلى أیة أوراق ثبوتية أخرى أو

  .الصحفية العسكریة
  

  المهارات اللغویة
فالصحفيون الذین ال یتقنون . یجب أن یتحقق الصحفيون من قدرتهم على التواصل باللغة المحلية عند تنقلهم في منطقة النزاع

آما یجب على . اآلخرین وفهم العادات المحليةاللغة المحلية یجب أن یتنقلوا مع مترجم مؤهل لمساعدتهم على التواصل مع 
  .باللغات المحلية" صحفي"أو " صحافة" یتعلموا آيفية لفظ آلمات مثل أنالصحفيين 

  
  خيارات أرض المعرآة
  مرافقة القوات المسلحة

لوا وزارة ، قد ابتكره مسؤو(embedding)الصحفيين للقوات المسلحة في أوقات الحرب " مرافقة"على الرغم من أن مصطلح 
، إال أن هذه الممارسة هي ممارسة قدیمة وتعود إلى بدایات عمل مراسلي الحرب منذ أآثر من 2002الدفاع األميریكية في عام 

وآان صحفيون مثل وليم هاورد رسل، الذي آان یعمل مع صحيفة تایم اوف لندن، قد رافقوا القوات البریطانية .  سنة150
 من المراسلين إلى أرض المعرآة لتغطية الحرب األهلية عدد آبيربعد ذلك بعقود ذهب . قرموقوات الحلفاء أثناء حرب ال

 رافقوا القوات األميریكية وهناك صحفيون آثر. ورافق الصحفيون القوات العسكریة خالل الحرب العالمية األولى. األميریكية
  .شمال إفریقيافي ى أحداث الخطوط األمامية  من بينهم إیرني بایل الذي غطخالل الحرب العالمية الثانية، وآان

  
إال صحفية ال تقاریرهم نشر منالحربين العالميتين، لم یتمكن الصحفيون المرافقون للمقاتلين خالل الحرب األهلية األميریكية و
ية أثناء الحرب وآتب الصحفي إدموند آاندلر في مذآراته حول مرافقته للقوات البریطان. بعد مرورها عبر الرقابة العسكریة

لم یكن من الممكن في ذلك الوقت، نشر سوى القليل عن أعمال "العالمية األولى في المناطق التي أصبحت الحقًا دولة العراق، 
وعلى الرغم من تعيين شاهد عيان رسمي إال أنه ُسلب .  عالقاتنا بشعب المنطقةتهم في بالد ما بين النهرین، وعنجنودنا ومعانا
  "  بطریقة ذآيةحریة الكالم

  
وقد تمتع الصحفيون بمقدار أآبر من االستقاللية، لفترة قصيرة خالل الحرب الكوریة، ولكنهم لم یتمكنوا من عمل تقاریر دون 

فقد حاول المسؤولون األميریكيون إلى . وقد تغير هذا األمر تغيرًا ملحوظًا في الحروب الالحقة. رقابة إلى أن بدأت حرب فيتنام
 1991ائهم المحليين إبعاد الصحفيين عن ساحة القتال في السلفادور وغرانادا وبنما وأثناء حرب الخليج عام جانب حلف
وال یقتصر أمر إبعاد الصحفيين عن أرض المعرآة على القوات األميریكية، فمنذ التسعينات قام المسؤولون الروس . وأفغانستان

ومؤخرًا تم استبعاد المراسلين عن مناطق الحرب في ليبيریا ونيبال وتيمور . بإبعاد الصحفيين عن ساحة القتال في الشيشان
  . الشرقية وأماآن أخرى عدیدة

  
ومع انتهاء الحرب التي دامت ثالثة أسابيع، . 2003قام المسؤولون األميریكيون بتغيير سياستهم خالل حربهم على العراق عام 

بما فيهم مراسلون یعدون تقاریر باللغة العربية واإلنجليزیة تم إلحاقهم  صحفي من جنسيات مختلفة 800آان هنالك أآثر من 
وحاجج مسؤولو وزارة الدفاع األميریكية الذین أشرفوا على البرنامج، بأن السماح للصحفيين . بالقوات األميریكية أو البریطانية

وقبل اندالع الحرب، آانت وزارة . ضل للحملةبإجراء تقاریر إلى جانب المقاتلين األميریكيين سيترتب عليه سجل تاریخي أف
لم یكن االلتحاق بهذا التدریب ضروریًا ليكون . (الدفاع قد اقترحت إجراء تدریب عسكري مجاني للصحفيين لمدة أسبوع

  ). الصحفيون مؤهلين لاللتحاق بالجيش
  

 الصحفيين الذین سيتم إلحاقهم بالمقاتلين عاودت وزارة الدفاع األميریكية استخدام الرقابة العسكریة، حيث آان یترتب على
بفرض قيود مؤقتة "توقيع وثيقة یوافقون من خاللها على أمور عدیدة، من ضمنها السماح لقادة الوحدات العسكریة األميریكية 

 ورؤساء ووفقًا لما نقله الصحفيون الملتحقين بالمقاتلين". على استخدام أجهزة اإلرسال اإللكترونية وذلك ألسباب أمنية
لى حدوث خالفات إومع ذلك أشار عدد من الصحفيين والمحررین . تحریرهم، ظهر أن عددًا قليال من القيود آانت غير منطقية
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وبالمثل، لم یكن لدى . آانت تحل بسرعة، حول طبيعة المواد التي یرسلها الصحفيون في تقاریرهم، وحول توقيت إرسالها
وعلمت لجنة حمایة الصحفيين من المسؤولين العسكریين األميریكيين الذین .  قليلة نسبيًاالمسؤولين األميریكيين سوى شكاوى
، أن الصحفيين الملتحقين بالمقاتلين قد التزموا بالبنود اآلنفة الذآر، ما عدا 2003جرت مقابلتهم في قطر والكویت عام 

 یحدث أن تسبب أي صحفي بتعریض األمن العسكري للخطر وعلى الرغم من تلك الخروقات القليلة، إال أنه لم. استثناءات قليلة
  .  ضد العراق2003خالل الحملة التي قادتها الوالیات المتحدة عام 

  
إذ أن الميزة الرئيسية التي من الممكن أن تجنى . إن مرافقة القوات المسلحة یعد قرارًا یتضمن مقایضة ميزات بميزات أخرى

أما مساويء ذلك فتتلخص في . یراقب مجریات األمور بشكل مباشروصفوف األمامية  هي أن الصحفي یقبع في ال،من ذلك
 وبالتالي یكون تقریره من منظور واحد، وذلك نتيجة مالزمته للجنود ،قدرة الصحفي على تغطية الحدث من زاویة واحدة فقط

  . طوال الوقت
  

 قام بتغطية الحرب العراقية برفقة القوات األميریكية، وآتب الصحفي دیفد زوآينو، مراسل صحيفة لوس أنجلوس تایمز بعد أن
غالبًا ما آنت قریبًا قربًا زائدًا، أو مقيدًا، عن "وأضاف قائًال، ". إن الدنو من الجنود قد یكون أمرًا خانقًا ویغطي عينيك بغشاوة"

 الذین یقتلون على ید القوات األميریكية، أو ولم یكن بإمكاني مقابلة الناجين من المدنيين العراقيين. إدراك األثر الواسع للحرب
آما لم أآن متواجدًا عندما قتل أميریكيون على أیدي زمالئهم . التحدث إلى المقاتلين العراقيين الذین یحاولون قتل األميریكيين

ها عامة الشعب ولم یكن لدي أدنى فكرة عن الظروف التي یمر ب). قتل األخوة(من الجنود وهو ما یسمى باللغة العسكریة 
  ". العراقي، وآنت أجهل أیة قرارات تصدر عن الحكومة العراقية واستراتيجية القيادة األميریكية

  
 ،) إذا آانوا یرتدون زیًا عسكریاخاصة(ن للمقاتلين إلى خطر أّال یتم تمييزهم عن المقاتلين آما قد یتعرض الصحفيون المرافقو

 وخالل ثالثة أسابيع من الحرب 2003ففي عام . صابة بجروح خالل العمليات العدائيةآما وقد یتعرضون إلى خطر القتل أو اإل
وعلى النقيض من ذلك، لم یتمكن العدید من الصحفيين من متابعة أي من . على العراق قتل ثالثة صحفيين آانوا برفقة المقاتلين

  . ع الكتائب المساندة وليس مع المقاتلينمجریات األحداث ألنه تم إلحاقهم مع وحدات على حامالت الطائرات أو م
  

وهناك مؤشرات على أن دوًال أخرى قد تتبنى السياسة األميریكية في إلحاق الصحفيين بالمقاتلين، ولكن بشروط صارمة تقيد 
ية النزاع وفي أعقاب الحرب على العراق، وضعت أندونيسيا برنامجًا إللحاق الصحفيين بالمقاتلين یتعلق بتغط. الحریة الصحفية

وعند اإلعالن عن البرنامج، ذآرت السلطات األندونيسية إن الصحفيين الذین سيتم إلحاقهم . المدني في إقليم أتشه المضطرب
 تمامًا آما فعل الصحفيون األميریكيون في الحرب مع العراق، بحسب -" داعمة للوطن " األحداث بصفةیجب أن یقوموا بتغطية

  . زعم الحكومة األندونيسية
  

  العمل بصفة مستقلة 
لوصف " أحادي الجانب"في وقت مبكر یرجع إلى حرب فيتنام، استخدم المسؤولون في وزارة الدفاع األميریكية مصطلح 

خباریة التي یعدونها بقيمة منقطعة النظير، تتميز التقاریر اإل. ب بشكل مستقلالصحفيين الذین یقومون بإجراء تغطية للحرو
فقد یجد الصحفيون الذین یتحرآون بمفردهم في أرض المعرآة . حساب تعریض أنفسهم ألخطار جسيمةولكن أحيانًا على 

تمرآز و ،2003وقد عمل مئات الصحفيين بشكل مستقل في العراق عام . أنفسهم مستهدفين من قبل جميع األطراف المتحاربة
  . معظمهم في بغداد قبيل سقوط الحكومة العراقية

  
 الجانب إلى مضایقات من آال الجانبين، حيث اعتقلت السلطات ، تعرض الصحفيون أحادیو2003ق عام عراوإبان الحرب في ال

.  أیام في سجن أبو غریب في بغداد8العراقية أربعة من الصحفيين في بغداد بتهمة التجسس، ووضعتهم في سجن إنفرادي لمدة 
  .  وجلبت آخرین إلى بغداد،لتهم إلى الحدود األردنية خارج العراقآما قامت السلطات العراقية باحتجاز عدة صحفيين آخرین ونق

  
 ووضعتهم ،أما القوات التي تخضع للقيادة األميریكية فقد قامت باعتقال أربعة من الصحفيين بالقرب من بغداد بتهمة التجسس

وفي حادثة منفصلة، . ي الكویت ساعة قبل نقلهم بطائرة هيلوآبتر إلى قاعدة عسكریة ف48في سجن انفرادي بال طعام مدة 
احتجزت القوات األميریكية صحفيًا أميریكيًا ونقلته تحت حراسة مشددة من جنوب العراق إلى الكویت بتهمة إظهار موقع وحدة 

، على الرغم من أن موقع تلك الوحدة آان قد ذآر في تقاریر نشرت في إن. كریة قریبة خالل مقابلة على محطة سي إنعس
  . ميریكيةالصحف األ
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، قامت القوات المتحالفة تحت القيادة األميریكية 2003إبریل /وفي واحدة من سلسلة الحلقات المخيفة في صباح الثامن من نيسان
قد ف. ي ثالثة هجمات منفصلة في بغدادبإطالق النار على مكاتب محطتين دوليتين لبث األخبار، وعلى فندق یعج بالصحفيين ف

خالل هجوم بالصواریخ على ستودیو محطة الجزیرة الفضائية، وحطمت معدات في ستودیو تابع لقناة أبو توفي أحد الصحفيين 
 عمليات آقاعدة لالستخدام على فندق فلسطين الذي آان معدًا قذیفةن من المصورین عندما قامت دبابة بإطالق اظبي، وتوفي اثن

  . لصحفيين الذین یقدر عددهم بمئةل
  

استنادًا إلى مقابالت مع عدد آبير من المراسلين الذین آانوا في (لصحفيين تحقيقًا حول حادثة فندق فلسطين أجرت لجنة حمایة ا
، )ن من الصحفيين المرافقين للمقاتلين والذین اطلعوا على االتصاالت العسكریة قبيل القصف وبعده، من بينهم اثناموقع الحادث

فوفقًا لتحقيق لجنة حمایة الصحفيين، آان .  آان من الممكن تجنبه ولكنن متعمدًا،لم یكوأظهر البحث أن الهجوم على الصحفيين 
 الدوليين ن في الميدان، على علم بأن فندق فلسطين آان یغص بالصحفييناع األميریكية، والقادة المتواجدومسؤولو وزارة الدف

صهم على عدم ضرب الفندق إلى قائد الدبابة الذي ویظهر أن آبار المسؤولين قّصروا عن نقل حر. همولم یكن في نيتهم إیذاؤ
تحقيق لجنة :  بإطالق النار تصریح"لالطالع على تقریر مفصل عن الهجمات، یمكنك الرجوع إلى . أطلق النار على الفندق

  ". حمایة الصحفيين حول الهجوم الذي شن على فندق القدس
html.palestine_hotel/palestine_hotel/2003/Briefings/org.cpj.www  

  
  السلوك الذي یجعل الصحفي مشارآًا في الحرب

. ینبغي على الصحفيين، حمایة ألنفسهم، أال یورطوا أنفسهم بأیة تصرفات تشرآهم في القتال، آتحدید مواقع العدو وما إلى ذلك
إن الدور الوحيد الذي یجب أن یلعبه . آما یجب عليهم في جميع األوقات التنبه لسلوآهم ولغتهم ومواقفهم من المقاتلين
  . الصحفييون سواًء أآانوا مرافقين للقوات العسكریة أو مستقلين، هو المراقبة

  
في أي مكان آخر في ساحة المعرآة، من شأنه یجب أن یتذآر جميع الصحفيين أن سلوك المشارآة عند مرافقتهم للمقاتلين، أو 

  . أن یعرضهم للخطر
  

   قوانين الحرب
القانون الدولي اإلنساني، هو ما یحكم سلوك األطراف في أي نزاع مسلح، ویتألف من مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات، منها 

وعلى آل صحفي یقوم بتغطية للحرب . 1977، والبروتوآوالت التي ألحقت بها عام 1949اتفاقيات جينيف التي صدرت عام 
أوًال، إنه یجب على الصحفي الذي یغطي أحداث : أن یكون على إحاطة بالمباديء األساسية للقانون الدولي اإلنساني لسببين

قيات وثانيًا، هو أن بعض شروط االتفا. الحرب أن یكون قادرًا على الكتابة حول انتهاك قوانين الحرب بما فيها جرائم الحرب
  . تنطبق مباشرة على الصحفيين

  
، التي تتخذ من مدینة جينيف السویسریة مقرًا لها، بإدراج نص معاهدات )ICRC(وقد قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 ara/org.icrc.www://http:  على الموقع اإللكتروني 1977 والبروتوآوالت الملحقة 1949جينيف 
  

 1949  الصادرة في العاموتنص معاهدات جينيف
)genevaconventions/htmlall/nsf.0sitear/ara/Web/org.icrc.www://http ( على أن الصحفيين المجازین من

وفي حال تم القبض عليهم من قبل القوات المعادیة، فيجب . المرافقة یعتبرون جزءًا من الطاقم العسكريقبل القوات العسكریة 
تنص على وجوب معاملة آما . جسس، أمام المحاآم المدنية، آجریمة الترب، وأّال یحاآموا بأي جرائمأن ٌیعاملوا آأسرى ح

 آما ،الغذاء والملجأ والرعایة الصحيةوتزویدهم بن أماآن القتال، أسرى الحرب معاملة إنسانية، بحيث تكون مخيماتهم بعيدة ع
  . ویكون لهم الحق بإرسال الرسائل واستالمها

  
جرت صياغة معاهدات جينيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك الوقت آان المراسلون الحربيون، بصفة عامة، 

وبعد ثالثين عامًا من ذلك، وحينما جرت صياغة البرتوآوالت الملحقة . یرتدون الزي العسكري ویرافقون القوات المسلحة
 79وتنص المادة .  وآان ال بد من لغة جدیدة تواآب هذا التحول،والمصادقة عليها، تغيرت طبيعة تغطية الحروب بشكل ملحوظ

یعد الصحفيون الذین ") NTCCF5/html/nsf.0siteara/ara/Web/org.icrc.www://http(من البرتوآول األول 
 ما لم یتخذوا أیة إجراء یضعف هذه الصفة، "یباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصًا مدنيين
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ولكن في حال أن تم القبض عليهم، . يين بشكل متعمدواستنادًا إلى قوانين الحرب، ال یمكن استهداف المدن. آارتداء زي عسكري
  ).مثل دخول البالد دون تأشيرة سفر(ال یتم اعتبارهم أسرى حرب، ومن الممكن احتجازهم  لخرق القانون الوطني 

  
قة القوات فبإمكانهم اعتماد أنفسهم آمراسلين حربيين ومراف. وهكذا، فبموجب القانون الدولي اإلنساني، یتوفر للصحفيين خياران

من الممكن أن یستهدف هؤالء من قبل القوات العسكریة المعادیة بيد أنهم یعتبرون أسرى حرب في حال القبض . العسكریة
لالطالع . (1977 تغطية الحرب آمراسلين مدنيين حسبما نصت عليه بنود البرتوآوالت الملحقة ویمكن للصحفيين أیضًا. عليهم

وینطبق على ). 2NTCE5/html/nsf.0siteara/ara/Web/org.icrc.www://httpعلى البرتوآول الثاني، انظر 
ن أسرى حرب في حال القبض وولكن ال یعتبر المدني. الصحفيين ما ینطبق على المدنيين، إذ ال یسمح باستهدافهم بصفة متعمدة

  .معادیةاحتجازهم من قبل حكومة عليهم أو 
  

  أوضاع األسر
 الصحفي  بشاعة هذه الظاهرة المروعة حالتاومن األمثلة التي تبّين. ، تم خطف وقتل عدد آبير من الصحفيين1995منذ عام 

بينهم ين اختطفوا من  مؤخرًا مع صحفيحدثت، إلى جانب أمثلة أخرى عدیدة 2002دانيل بيرل، والصحفي تيم لوبس في العام 
صحفيون بكل بساطة " اختفى"وفي دول أخرى عدیدة، وباألخص في ترآيا والجزائر، .  في العراقاثنان اختطفا ومن ثم قتال
  . بعد أن اعتقلتهم السلطات

  
آثر األولكن . وفي مناطق مختلفة من العالم منها الفلبين والشيشان وآولومبيا، یختطف الصحفيون ألجل الحصول على فدیة

وقد تعرض صحفيون إلى الضرب واالغتصاب الجماعي، وأشكال .  من ذلك، هو احتجازهم آرهائن ألسباب سياسيةشيوعًا
  . أخرى من التعذیب، بما في ذلك تهدید أطفالهم وأحبائهم

  
إن موضوع الخطف هو من المحاور المهمة التي ترآز عليها . ومن الصعب اتخاذ قرار بشأن مقاومة عمليات محاولة الخطف

وتشجع معظم مؤسسات األمن الصحفيين على التعاون مع الجهات . ساقات التدریب على البيئة المعادیة المتاحة اآلن للصحفيينم
  .التي ترتكب محاولة الخطف أو االحتجاز

  
  التأثر النفسي

فقد . تؤآد غير ذلكقد یعتقد معظم الصحفيين أنهم محصنون ضد التأثير العاطفي عند تغطيتهم ألحداث العنف، ولكن األدلة 
، إن مراسلي الحرب أآثر عرضة من غيرهم 2001من جامعة تورنتو عام  أظهرت دراسة أجراها الدآتور آنتوني فاینستاین

من الصحفيين ألن تظهر عليهم أعراض االضطرابات النفسية الالحقة لإلصابة، وإن ردود أفعالهم أقوى بكثير من ردود فعل 
 مع المآسي اإلنسانية، وتتشابه ردود أفعالهم مع ردود أفعال بصفة منتظمةء الذین یتعاملون رجال الشرطة ورجال اإلطفا

 وتنفيذ أحكام اإلعدام العنف المنزلي، وأحداث ،وال یستثنى المراسلون المحليون الذین یقومون بتغطية للجرائم. المقاتلين السابقين
  .من هذا الخطر

  
وغالبًا ما تكون ردود الفعل خفية، مثل ازدیاد االنفعال، . لمراقبة المتكررة لإلصابات والعنفیعد التوتر النفسي استجابة طبيعية ل

ویجب أن یضع الصحفيون . وضعف الترآيز، واضطرابات النوم، وفقدان اإلحساس بالعواطف، والشعور بعدم األمان
وفي معظم الحاالت، قد تزول مثل هذه .  في العالقاتوعائالتهم أو زمالئهم في االعتبار، أن توتر ما بعد الصدمة غالبًا ما یؤثر

  .األعراض ولكنها قد تعود مجددًا حالما تستعاد الذآریات مع األصدقاء أو من خالل الحدیث عنها في سياق مهني
  

فاء على فقد بدأت تظهر بوادر الش. ویساهم التكلم والكتابة والرسم والتلوین والبكاء في التخفيف من حدة الذآریات المؤلمة
وعندما یقترن الكالم مع فرصة للتعبير عن . األطفال الناجين من الحروب، من غواتيماال إلى البوسنة، بعد رسم صور للهجمات

  . العاطفي وهذا من شانه تمكين الناجين من استعادة شریط الذآریات بألم أقلالتفریغالحزن، فهذا یساعد على 
  

، ومقره في جامعة )Dart center for journalism and trauma(إلصابات وقد قام مرآز دارت للصحافة وأخبار ا
" دليل التغطية الفعالة: الصحفيون والمآسي"واشنطن في سياتل، بنشر دليل مفيد، بعنوان 

)html.tragedies/ksboo/articles/org.dartcenter.www://http.(  ویوضح هذا الدليل آيفية إجراء تغطية للناجين من
  .أحداث العنف والتحلي بالحساسية تجاههم، وما یتوجب على الصحفيين المعرضين لمثل هذه المآسي فعله لحمایة أنفسهم

  
رى من األذى الجسدي إن العالج النفسي المتخصص هو أمر ضروري في حال تعرض الصحفيين للتعذیب أو أیة أشكال أخ

   .ي ذلك رؤیة مناظر تعذیب اآلخرینوالنفسي، بما ف
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   ما هي عناصر الخطة الطارئة؟: وهو صحفي مستقل ،غوستافو غوروتي  سؤاًال للصحفي لجنة حمایة الصحفيينوجهت
  

ل تطور األمور نحو ال بد ألي صحفي یواجه خطرًا محتمًال على المدى القصير أو البعيد أن یكون لدیه خطة طارئة في حا
  .األسوأ
  

عندما تتعرض أنت أو عائلتك للعنف أو الضطراب عاطفي أو انقطاع االتصال أوالشعور بضغط الوقت فإن من الصعب 
، على سبيل المثال، یعد إیجاد "االختفاء"وفي حاالت . جراء معين قصير عندما یكون ال بد من اتخاذ إالتصرف بعقالنية بوقت
  تبدأ احتمالية إیجاد الشخص المخطوف بالتالشيإذ،  بال ریبل ثالثة أو أربعة أیام من اختفائه امرًا حاسمًاالشخص المختفي خال

  . بصفة ملحوظةبعد ذلك
  

 تتضمن قائمة باإلجراءات الواجب ، خطة جاهزةمن المهم إذًا أن یكون لدیك ولعائلتك وقلة من األصدقاء أو الزمالء الموثوقين
إن وجود مثل . وهناك أزمات یمكنك التنبؤ بها، ولكن هناك أخرى ال یمكن استشرافها. وث أزمات مختلفةاتخاذها في حال حد

  .هذه القائمة لدیك عندما یتعذر عليك وعلى عائلتك التفكير بوضوح، یمكن له أن یحدث تغييرًا هائًال
  

، في الوقت الذي 1992 عام )بيرو (ان في موطنيلقد قمت بكتابة العدید من التقاریر حول الفساد واإلساءات إلى حقوق اإلنس
وفي الليلة ذاتها، قامت وحدة آوماندو مدججة بأسلحة مجهزة . أطلق فيه الرئيس ألبيرتو فوجاموري ما یسمى باالنقالب الذاتي

أحد بمكان جهاز االستخبارات العسكري ولم یعلم  بكاتم للصوت باقتحام منزلي في العاصمة ليما، حيث اقتادوني إلى مبنى
  .وجودي بما في ذلك زوجتي وعائلتي

  
وآنا قد زودنا شخصًا .  تحسبًا لحدوث أمر آهذاطة طارئة آنا قد أعددناها سابقًاولحسن الحظ، قامت زوجتي على الفور بتنفيذ خ

هواتف المنزل لقد وضعنا قائمة تتضمن اسماء وأرقام . آخر بالخطة آي یقوم بتنفيذها، في حال لم تتمكن زوجتي من التصرف
لزمالء وأصدقاء في بيرو وفي الخارج ) لم یكن أي شخص آنذاك یمتلك بریدًا الكترونيًا ألن اإلنترنت آان ال یزال حدیث العهد(

وقد تضمنت القائمة اسماء دبلوماسيين أجانب وممثلين عن . آنت على یقين بأنهم سيمدون لي ید المساعدة بطریقة أو بأخرى
  .ين ومدافعين عن حقوق اإلنسان وآخرینلجنة حمایة الصحفي

  
وبعد . إن تسليط األضواء على عملية خطف جاریة قد یكون تجربة شاقة حتى لدولة آانت في طریقها ألن تصبح دولة بوليسية

تعرضها لسيل عارم من االحتجاجات الدولية، وحتى ضغوط دبلوماسية مباشرة، قامت دولة فوجاموري الدیكتاتوریة باالعتراف 
   . ساعة من اختطافي72أوًال باعتقالي، ومن ثم أطلقت سراحي في أقل من 
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 قربًا  آيف تقترب: (Agency VII)، وهو مصور صحفي مع وآالة رون هافيفوجهت لجنة حمایة الصحفيين سؤاًال للسيد 
  تراب؟قاب من مكان الحدث تجاوزًا لحد االآافيًا من مكان الحدث؟ متى یعد االقتر

  
حفرت حفرة إلى عمق قليل في أرض أفغانستان وحاولت أن أحتمي بوضع آاميرا فوق رأسي وأخرى فوق قلبي آسترة واقية 

آان الرصاص یتطایر في آل مكان حولنا وأصابت إحدى الرصاصات المقاتل الذي آان بجانبي، عندها شعرت . للرصاص
  . أنني ربما تجاوزت حد االقتراب

  
حروب الشوارع، وعبور الخطوط األمامية، والسير على األقدام إلى المخابيء : الماضي تومض في ذاآرتيوبدأت صور من 

هل تستحق الصورة المخاطرة : وفي آل مرة، آنت أقيم الخطر . الجبلية، وقيادة السيارة في الظالم للوصول إلى ساحة قتال
فاتخاذ قرار بعبور . ى بر األمان؟ أحيانًا تحدث هذه األفكار بسرعةألجلها؟ هل من الممكن التقاط صورة والعودة بها وبنفسي إل

  . الشارع، بكل بساطة، قد یكون أحيانًا قرار حياة أو موت، وال یقل خطورة عن مرافقة مجموعة من الثوار
  

 والتعرف على  وفهم خطة المعرآةالقادة ميزة التحدث مع وآانت.  أخرى، آان التخطيط المرآز یسبق قرار الذهابأوقاتفي 
  . نوعًا من الراحة أحيانًا تضفي،الكتائب الذین سترافقهم

  
فمحدودیة . وعلى النقيض من وسائل اإلعالم األخرى، فإن طبيعة التصویر الفوتوغرافي تتطلب أن تكون قریبًا مما تصوره

ملتقطة ینبع من قدرة المصور على جعل إن قوة تأثير الصور ال. المعدات التي بحوزتنا ال توفر لنا ميزة مراقبة الحدث عن بعد
وتكاد تكون الطریقة الوحيدة لفعل . ولتصویر مشاهد القتال، على سبيل المثال، یجب أن تكون في دائرة القتال. المشهد أآثر قربًا

  . االختباء آتفًا إلى آتف مع الجنودواالنحناء و الوقوف ، هيذلك
  

لقد آان خيارًا . ان إلى الخطر، وآان لكل واحد منا أسبابه لتجاوز هذا الخطوفي معظم األحيان، تجاوزت وزمالئي خط األم
  . شخصيًا قائمًا على االلتزام بالعمل آشهود عيان لآلخرین

  
وقد تعلمت عبر السنين آيف أتغلب إلى حد ما على . غالبًا ما تظهر تأثيرات تجاوز حد االقتراب الحقًا بعد تجاوز الخطر

عدة مرات  إن العودة للصعود على متن الطائرة معاناة ال نهایة لها حيث تدخل مع القائد في جدل. الحقةالرصاص والذآریات ال
غير أنني عندما أسمع ردود الفعل على الصور، أدرك . حول السماح لك بمرافقتهم والوقوف وتوثيق ما یجري أمامك من أحداث

  .ور نحو األفضل وربما تغيير األموالتوعية،أنني أشبعت ضرورة التبليغ 
  

   .وفي تلك اللحظة أشعر أن األمر یستحق تجاوز خط االقتراب
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: ، وهو مدیر سابق لمكتب وآالة أسوشيتد برس في بيروت، لبنانأندرسونتيري وجهت لجنة حمایة الصحفيين سؤاًال للصحفي 
  ما هي أهم استراتيجية لألسر طویل األمد؟

  
االحتجاز آرهينة أمر مثير للصدمة، ولكن یجب أن تتذآر دائمًا أن هدفك الرئيسي هو البقاء على قيد إن الوقوع في األسر و

لذا ال بد أن تكون واقعيًا وعمليًا وأن تحاول إیجاد طریقة . وأول أمر یجب أن تدرآه هو احتمالية احتجازك لوقت طویل. الحياة
ولمواجهة أي اعتداء یومي محتمل على آرامتك و .  یوم أمرًا ممكنًاللتعامل مع اآلسرین تجعل من التعایش مع المحنة آل

  . اماستقامتك، تحتاج ألن تجد في نفسك متسعًا لحفظه
  

بيد . إن أآبر صدمة تمر بها آسجين هي الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء، ومن النادر أن یمر اإلنسان البالغ بهذا الشعور
فعلى سبيل المثال، . مر به من ضعف والتفكير باألمور التي من الممكن أن تسيطر عليهاأنك تحتاج آسجين إلى تقبل ما ت

  .بإمكانك التحكم بتوازنك العقلي والجسدي وطریقة تعاملك مع اآلسرین
  

  .   الضرورة غير ذلك للحفاظ على آرامتك وإبداء عدم التعاون، ما لم تقتضو بشكل عام، ال یحبذ أبدًا الوقوف موقف تحد
  
من االستراتيجيات التي انتهجتها ورفاقي السجناء مع اآلسرین، وهم حراس شباب من األصوليين اإلسالميين، هي جعلهم و

وال .  ولكن ليس من حقهم معاقبتنا ألننا لم نقترف ذنبًا،یدرآون أننا بشر ولسنا مجرمين وأن بإمكانهم أن یحتجزونا آسجناء
إن شعورهم بالقوة والسيطرة عليك، وخاصة الحراس الشباب، قد .  غير أنهم أذآياء عادة منطقيينمنفذو عمليات األسریكون 

  . واألمر الجوهري هو أن عليك دفع سجانيك إلى احترامك. یكون أمرًا خطيرًا
  

ك إن التعاون الكامل معهم واالستسالم لهم وإبداء التالطف الزائد معهم، هو أمر غير مجٍد، ألنك إن خسرت آرامتك واستقامت
إن ما یدعى . فإذا ما عاملتهم بود سيدرآون أن هذا مجرد تمثيل. فهذا یعني إنك في ورطة، ألن اآلسرین یعلمون مدى آرهك لهم

مصطلح لوصف سلوك ضحایا االختطاف الذین یصبحون مع : داء ستكهولم [بداء ستوآهولم هو خرافة، أو إنه نادر الحدوث
 في العاصمة السویدیة 1973ق هذا االسم من حادثة اختطاف رهائن جرت في العام واشت. مرور الوقت متعاطفين مع خاطفيهم

ففي نهایة عملية االختطاف تلك، التي امتدت لستة أیام داخل بنك، قام عدة أشخاص من الرهائن المختطفين بمقاومة . ستكهولم
  . ] المترجم– طفوهمتم في المحكمة ضد الذین اختمحاوالت إنقاذهم، وبعد ذلك رفضوا اإلدالء بشهاد

  
 فإن مفتاح البقاء على قيد الحياة في األسر هو الحفاظ على آرامتك واستقامتك والتعایش مع أولئك الذین تكرههم وهكذا،

  .ویكرهونك
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دد وجود آيف تح": ذا صنداي ستاندرد"، وهو مراسل سابق لصحيفة راي تشوتووجهت لجنة حمایة الصحفيين سؤاًال للصحفي 
   عالمات على االضطرابات النفسية التي تعقب اإلصابة؟

  
 من الممكن أن أعاني من التوتر ه، لم یدر في خلدي أن1999 بتعذیبي وزميلي عام ، زمبابوي،بعد أن قامت حكومة بالدي

ت، بكل بساطة، أعتبر أنني ولم یساورني أي خوف من تعذیبي مرة أخرى بل آن. واعتقدت حينها أن حياتي لم تتغير أبدًا. والقلق
  . نجيت وحسب

  
آانت تأتيني آوابيس تذآرني آيف آان المجرمون یضربون أخمص قدمي، . ولكنني لم أآن أرغب في التحدث عن ذلك

لقد آنت أعاني جسدیاًَ وروحيًا . ویعرضون أجزاء مختلفة من جسدي إلى صدمات آهربائية، بما في ذلك أعضائي التناسلية
  .ت أواجه مشكلة في إجراء تواصل إنساني عميق مع زمالئي والناس اآلخرینوعقليًا، وآن

   
 وهي منظمة ،"لصندوق آماني"الذي آان حينها مدیرًا  وبعد بضعة أیام من المحنة التي دامت ثالثة أیام، قام السيد توني ریلر،

وأخبرني السيد ریلر إنه ومن . ر من ساعةغير حكومية لمساعدة ضحایا التعذیب في زمبابوي، بإجراء مقابلة معي دامت أآث
  .نني بحاجة إلى عالج عاجلإضطرابات نفسية الحقة لإلصابة و، یتضح جليًا إنني أعاني من اخالل ردود فعلي على أسئلته

  
. وآجزء من عملية العالج، شجعني السيد ریلر على الترآيز على ما آنت أشعر به، وإیجاد طرق لمساعدة نفسي على التحسن

ولكن وبما أنني بقيت على قيد الحياة فعلّي أن أشكر اهللا . قد أخبرني أن هدف التعذیب آان إما قتلي أو زرع الخوف في نفسيو
  .وأن أواصل إیجاد طرق لتحسين حياتي

  
ن،  وسافرت إلى أستراليا حيث ساعدني الطبيب دارین سمي، في لندن في المؤسسة الطبية لرعایة الضحایاتلقيت عالجًا آذلك

لقد آان للتحدث عن تجربتي األثر الكبير في . وهو متخصص في علم النفس یعمل في خدمات الصحة النفسية في مدینة آليرفيو
  .مساعدتي

  
  : وهناك عدة طرق لمعرفة ما إذا آنت تعاني من اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة، وفيما یلي بعضها

 االنهماك في سلوك مدمر؛ •
 ض مساعدة اآلخرین؛ التقوقع على الذات ورف •
 االعتقاد بأنك الشخص الوحيد الذي یمر بمثل هذه التجربة؛  •
 فقدان الشهية لألآل واضطراب مواعيد النوم؛ •
 عدم االستمتاع باألمور التي آانت تجلب لك السعادة؛ •
 الفشل في تحدید مشاعرك؛ •
 مشاهدة آوابيس مرتبطة بالحدث؛ •
 آثرة النسيان؛ •
 آتئاب؛الشعور باال •
 غضب وانفعال؛التصرف ب •
 تجنب الناس الذین یهمهم أمرك؛ •
 . الخوف والحساسية المفرطة •

  
. ومن الممكن أن یتعافى الناجون من التعذیب من الصدمات التي عانوا منها وأن یعيشوا حياة طبيعية، ولكن هذا یتطلب وقتًا

   .تعتبر عملية الشفاء مهمة ألنها تتطلب تظافر جهود الناجين والمعالجين
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V -  الخطر المستدیم  
  التهدیدات الشائعة

عندما یشعر المراسلون الصحفيون األجانب بعدم األمان، أو أن حياتهم مهددة بالخطر، فبإمكانهم المغادرة، أو قد یقوم رؤساء 
اح للصحفيين المحليين الذین ال یتمتعون بهذه الميزة، وغالبًا ما ولكن هذا األمر غير مت. التحریر بإرسال مراسلين جدد مكانهم

  .تتعرض أسرهم أیضًا إلى الخطر نتيجة عملهم
  

إن حاالت الخطر المستدیم  تعرض الصحفيين إلى أشد األخطار في شتى أنحاء العالم، إذ أن أعدادًا آبيرة من الصحفيين قتلوا 
آما أصبح التهدید العنيف من المشاآل المتفاقمة في أوآرانيا والفلبين وبنغالدش . روسيافي آولومبيا والجزائر وترآيا والبلقان و

  . وفي العدید من الدول، ٌیكتفى بالتهدید لتذآير الصحفيين وأسرهم بإمكانية االنتقام الشدید. وغواتيماال
  

شفون أدلة تتعلق بالفساد الحكومي ومن أآثر الفئات التي یتهددها الخطر هم المحققون الصحفيون، وخصوصًا عندما یكت
ومما یفسر تعرض الصحفيين للمخاطر الدائمة هو أنهم یمثلون الجهات الوحيدة في بعض . والجرائم المنظمة والعنف السياسي

باإلضافة إلى أن الدول التي ُیقتل فيها الصحفيون یكون لدیها نظام قضائي . الدول التي تتقصى الممارسات الخاطئة بشكل جدي
وفي بعض الدول، قد . ضعيف ليس له القدرة على محاآمة المجرمين، وخصوصًا أولئك الذین یرتبطون بالقوى الحكومية

ففي آولومبيا،على سبيل المثال، قام . ٌیعرض المدعون العامون حياتهم للخطر عند تقصيهم للهجمات المدبرة ضد الصحفيين
  . يين بالفرار مؤخرًا من البالد حمایة ألنفسهمالمدعون العامون الذین یتحرون جرائم قتل الصحف

  
  تقييم الخطر الشخصي

إن أهم تساؤل یواجه أي صحفي هو آيفية تقييم الخطر الشخصي، ومن النادر أن تكون األمور التي تشكل خطرًا حقيقيًا 
ارًا شخصيًا، وال یمكن فقرار االستمرار بتقصي الحقائق حول خبر ما على الرغم من التعرض للتهدید، یعتبر قر. واضحة

  .اتخاذه إال من قبل الصحفي وعائلته
  

.  روتين حياتهم اليومي قبيل اإلجهاز عليهم، وتجري آذلك مراقبةوفي العدید من حاالت القتل، یتم وضع الضحایا تحت المراقبة
مدینة برانكابيرميها في ) La Opinion(سماعيل جيمز، وهو مالك ومحرر صحيفة إ ، هو ما جرى معوأفضل مثال على هذا

 شبكة مخابرات إنوآان أحد الشهود، السيد آارولوس دافيد لوبز، قد أخبر المدعين العامين المدنيين في آولومبيا . في آولومبيا
قام القاتل الذي أرسلته "وقال هذا الشاهد، . 1992البحریة الكولومبية قامت بمالحقة هذا الصحفي بضعة أیام قبل قتله عام 

  ".   ة بقتل جيمز بينما آان یصطحب، آعادته یوميًا، أحد أطفاله إلى المدرسةالبحری
  

ومن األمور . ینبغي على الصحفيين حمایة أنفسهم وعائالتهم من خالل تقصي أیة عالمة أو إشارة تشعرهم أنهم تحت المراقبة
ذات زجاج معتم حتى ال یتم التعرف على هویة التي من الممكن التنبه لها هي وقوف سيارة في الجوار ال تبرحه أبدًا بنوافذ 

  .رآابها، أو وقوف بائع متجول بالقرب من منزل الصحفي أو مكتبه ال یفارقه أبدًا
  

آما وینصح الصحفيون الذین یواجهون مخاطر دائمة بتغيير روتين حياتهم اليومي، األمر الذي یشكل صعوبة على المجرمين 
وبإمكان الصحفي الذي یشك أنه تحت المراقبة اختيار . ئلته فيما إذا آانوا مراقبين أم الویضعف الشك لدى الصحفي وأفراد عا

أحد زمالئه أو أصدقائه لمساعدته في الكشف عن ذلك آأن یقوم هذا الصدیق بمالحقة الصحفي عند تغيير روتين حياته وفي 
  . ذات الوقت یراقب أي شخص آخر یقوم بالمثل

  
 ترآز بشكل آلي على الوعي في ساحة المعرآة وال ، المتاحة حاليًا للصحفيين،تدریبية على األمنولألسف، فإن المساقات ال

وحتى في حال توافر مثل هذه المساقات، فلن تكون تكاليفها في متناول العدید من وآاالت . تتعرض لطرق آشف المراقبة
ین یواجهون مخاطر دائمة التنبه ألي مراقبة قد یتعرضون على أیة حال، یجب على الصحفيين الذ. اإلعالم المحلية أو الصحفيين

 . الممكن تحریها قبل وقوع الهجوملها ألنها العالمة الوحيدة للخطر التي من
  

  خطط مواجهة الطوارئ
زاء أي هجوم عنيف، إال أن أفراد العائلة وغيرهم قد تكون لدیهم المقدرة على  یعجز الصحفي وأسرته عن فعل شيء أغالبًا ما

 لمواجهة الطوارئوتوصي لجنة حمایة الصحفيين بأن یضع الصحفيون المحليون دومًا خططًا . التصرف بعد عملية الخطف
. طارئ وذلك بترك عناوین من یمكن االتصال بهم في حال حدوث أمر ،بحيث یستطيع الصحفيون مساعدة أحبائهم وأقربائهم



 36

 المقربين للصحفي یمتلكون قائمة أسماء وعناوین الكترونية وأرقام ن على األقل منوینبغي أن یكون هنالك شخص أو اثنا
  . ذلك أرقام هواتف المنزل والهاتف النقال، ألناس ومؤسسات یمكن االتصال بهمبما فيهواتف، 

  
البلد  مةمن الواضح أن نجاح هذه الجهود یعتمد على ما إذا آانت هویة المختطفين معروفة أم ال، وما إذا آان المختطفون أو حكو

إن قيام الدبلوماسيين األجانب، والمنظمات غير الحكومية باالستعالم عن قضية . التي جرى بها االختطاف ستستجيب للضغوط
وعادة ما یكون نشر . صحفي مختطف، ستجعل المسؤولين المحليين والجهات األخرى یدرآون أن هناك اهتمامًا عالميًا بالقضية

وتقوم لجنة حمایة الصحفيين بنشر تنبيهات طارئة على .  مساعدًا، ولكن ليس في جميع الحاالتالمعلومات حول القضية عامًال
موقع اإلنترنت التابع لها حول اختطاف الصحفيين، وتعمل مع الصحفيين المحليين واألجانب للمساعدة على نشر األخبار حسب 

  .الحاجة عندما یختطف أي صحفي
  

ن، وهي قائمة بأسماء األشخاص الذین یمكن االتصال بهم للحصول على مساعدة في حال وال بد أن تتضمن قائمة المؤازری
التعرض ألي مكروه، موظفين حكوميين ودبلوماسيين أجانب یعيشون في نفس الدولة وصحفيين محليين وممثلين عن اإلعالم 

آلجنة حمایة الصحفيين، ومنظمة العفو  باإلضافة إلى جماعات من خارج الدولة الدفاع عن حریة الصحافة،المحلي وجماعات 
  . الدولية، ومنظمة هيومان رایتس ووتش

  
  الصحفيون المستقلون والمعاونون المحليون

 المحليين في التغطية الصحفية، أو المساعدة المساعدینتعتمد العدید من مؤسسات اإلعالم الغربية على الصحفيين المستقلين و
 ،إال أنهم ال یتمتعون بنفس المزایا التي یتمتع بها المراسلون األجانب.  بمعلومات محلية عامةلمقابالت، أو تزویدهماترتيب على 

وتؤآد لجنة حمایة الصحفيين ضرورة أن توفر منظمات األخبار األجنبية لهؤالء . حتى وإن آانوا یتقاضون أجورًا جيدة
اتهم الطبية عند الضرورة، وتحمل المسؤولية تجاههم في  وتغطية حاج، المحليين معدات أمانالمساعدینالصحفيين المستقلين و
  . تمامًا  آما تفعل مع مراسليها،حالة تعرضهم للخطر

  
 المحليين یتعاونون مع المراسلين األجانب بهدف المساعدینویجب أن نضع في اعتبارنا أن بعض الصحفيين المستقلين و
وخصوصًا حكومة الدولة التي ینتمي (فإذا ما شعرت القوى المعادیة . الحمایة الشخصية، وهذا ما تشجعه لجنة حمایة الصحفيين

، بأن الصحفيين المحليين مقربون من المراسلين األجانب، فإن الثمن الذي ستدفعه على مستوى سياسي )إليها الصحفي المحلي
  .  سيكون باهظًا، األمر الذي یمنع المهاجم من اتخاذ أیة إجراء

  
  خيارات أخرى 

ارات المتاحة أمام الصحفيين وعائالتهم الذین یواجهون خطرًا دائمًا هو االغتراب، آما فعل عدد آبير من الصحفيين أحد الخي
. من الجزائر وروسيا البيضاء والشيشان والصين وآولومبيا وأرتيریا ونيجيریا وبيرو وسيراليون وسریالنكا وأوزبكستان

ات متخصصة وجماعات حریة اإلعالم اإلقليمي لمساعدة الصحفيين على أن وتعمل لجنة حمایة الصحفيين بالتنسيق مع جماع
ویفّضل االنتقال المؤقت داخل حدود الدولة بدًال من االغتراب، عندما یكون هذا . یقيموا خياراتهم عند مواجهة أي خطر وشيك

 إذ غالبًا ما یواجه الصحفيون ، خيارًا مثاليًاوإذا آان االغتراب في بعض األحيان  أمرًا ضروریًا، فلن یكون أبدًا.  األمر متاحًا
آما أن االغتراب یخرس .  المضيفة حيث یبتعدون عن عائالتهم وال یتمكنون من إیجاد فرص عمل في الدولة،مشقة آبيرة

   .أصواتهم التي آانت تعلو باالنتقاد ویحد من تقدم حریة اإلعالم في بالدهم التي غادروها
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آيف : ، وهي محققة صحفية ومستشارة وفي شؤون منطقة وسط آسيادینا جابيثمایة الصحفيين سؤاالً  للصحفية وجهت لجنة ح
   ؟تعلمين أن حكومة بالدك تضمر لك الشر وأنِك في خطر منها

  
. نواتهذا النوع من التهدید بالخوف من الرصاص المتطایر فوق رأسك، بل هو تهدید صامت قد یالحقك شبحه عدة سلال عالقة 

وحتى بعد أن تدرك هذا التهدید في . وفي العادة، یظهر هذا التهدید بشكل مباغت في الوقت الذي تبدو فيه األمور هادئة تمامًا
ها السریين ، ألنها وحلفاءدول مثل أوزبكستان، وهي الدولة التي أنتمي إليها، فلن تحرك السلطات الحكومية ساآنًا لمساعدتك

  .وإذا أعلمت المسؤولين الرسميين، فإن ذلك قد یزید من خطر التهدید. وعًا لتحقيقات صحفيةغالبًا ما یكونون موض
  

وتقوم .  حكومات آحكومة بالدي تخصص موارد مالية وبشریة لتضليل الصحفيين أو ثنيهم عن تقصيهم أو حتى إیقافهمهناك
، أو الذین یتعاونون مع الذین یعملون بصفة مستقلةبمراقبة الصحفيين، وخاصة أولئك " آاألخ األآبر"الحكومات التي تتصرف 

، ویتمثل في شخصية القائد "1984"مفهوم من روایة جورج أورویل الشهيرة : األخ األآبر[ رضة أو اإلعالم األجنبيقوى المعا
  .] المترجم–الطاغية الذي یراقب رعایاه في آافة حرآاتهم وسكناتهم 

  
اع إلى المكالمات الهاتفية أو فتح الرسائل ومراقبة البرید اإللكتروني أو حتى إغالقه أو وقد تقوم السلطات الحكومية باالستم

 بغية ترویع ،مع الزمالء واألصدقاء والجيران ورفاق المدرسة وغيرهم" مقابالت"آما قد تلجأ إلى إجراء . التسلل إليه
 أو المرشد أو المترجم  لصالح الحكومة حيث وجدت وفي هذا المجال، قد یعمل السائق. الصحفيين أو جمع أدلة تستخدم ضدهم

  .  سيارتها ومكتبهاأجهزة تنصتإحدى الصحفيات في أوزبكستان 
  

أما الصحفيون الذین یواجهون . وعادة ما تنجح وسائل السيطرة هذه تدریجيًا بإحباط عمل الصحفيين غير المدرآين لوجودها
وال یوجد هنالك أي طریقة . یكونوا أآثر تيقظًا بشأن حمایة أوضاعهم في العملتهدیدًا واضحًا فذلك یشكل حافزًا آبيرًا ألن 

وال بد لنا آجماعة مهنية من تطویر إجراءات وقائية أفضل وأشمل . محددة تمكن الصحفيين من أن ترى قصصهم النور بأمان
  .في المستقبل لحمایة أنفسنا

  
باإلضافة .  الذي یتربص بك وبعائلتك وبمصادرك قبل البدء بأي تحريمحاولة تقييم حجم الخطر: لقد تعلمت بضعة أمور منها

ومثال ذلك الرواتب القليلة التي تدفع للموظفين . إلى دراسة النظام الذي تواجهه وآلية عمله واستغالل نقاط الضعف فيه
تقنية غير آافية تحد من قدرتهم وغالبًا ما یملكون أدوات . الحكوميين األمر الذي یترتب عليه ضعف الحماس واالحتراف لدیهم

  .على مراقبة الصحفيين طوال الوقت
  

وبعبارة أخرى، . آما وینبغي على الصحفيين تغيير أنماط سلوآهم آي ال یلفتوا النظر في األماآن التي قد یتعرضون فيها للخطر
ميع االتصاالت فالتشفير، على سبيل وآن حذرًا أیضًا في ج. اآبح من شهيتك للشهرة وابذل ما بوسعك حتى ال تثير االنتباه

خاصة مع أسماء السياسيين (ویفضل في معظم األحوال استخدام رموز متفق عليها، بدًال من التشفير . المثال، ليس دائمًا آمنًا
  .لتجنب خطر االنكشاف) واألحداث

  
  .ى قدر من الحكمة أیضًا بل وأن یكونوا عل،إن البيئة العدائية ال تتطلب من الصحفيين التحلي بالشجاعة فقط
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آيف : ، وهو منتج ومراسل سابق في هيئة إذاعة سيراليونإیرون رشيد دینوّجهت لجنة حمایة الصحفيين سؤاًال للصحفي 
 تمكنت من البقاء على قيد الحياة عندما آنت مختبئًا؟

 
منتشرین في جميع )  ECOMOG(يادة النيجریة  آان جنود قوات حفظ السالم تحت الق1999ینایر / آانون الثاني6بتاریخ 

.  باجتياح المدینة(RUF)أنحاء مدینة فریتاون، عاصمة سيراليون، وهذا قبل ليلة واحدة من قيام ثوار الجبهة االتحادیة الثوریة 
ات حفظ السالم آنت أعتقد أن قوات حفظ السالم ستشن هجومًا مضادًا، إال أنني آنت مخطئًا، إذ اآتشفت بعد ذلك أن معظم قو

  .  فيما قتل من لم یتمكن من الهرب على أیدي الثوار،الذت بالفرار
  

عندما اقتدت عائلتي إلى القبو في منزل . آنت أعلم أن الثوار یبحثون عني ألن تقاریري الصحفية آشفت عن جرائمهم الشنيعة
راودني شعور بأنني سأتمكن من اإلفالت رغم أن إلى حد ما بأن إقامتنا ستكون قصيرة، وآان ی صدیقي عبدول، آنت متفائًال
  .الثوار آانوا یبحثون عني

  
، (BBC) حيث آانت نشرات األخبار اليومية على هيئة اإلذاعة البریطانية ،مع مرور األیام، آانت األمور تزداد سوءًاولكن 

 تمدنا ، فكانتلدولية التي یمكن الوثوق بهاهي مصدرنا الوحيد لألخبار ا، وآانت هذه اإلذاعة تذآر محاوالت قليلة لصد الثوار
 .بالدعم وتربطنا مع العالم الخارجي

 
وفي اليوم .  بعيدًاواقتادوهنوصلت مخاوفي أوجها في الليلة السادسة من الغارة، عندما جمع الثوار ثالث عشرة امرأة وفتاة 

 هي ، وآانت خائفة بشدة،ي حامًال في شهرها الثالثالتاسع من االختباء، بدأ یساورني قلق شدید على عائلتي، فقد آانت زوجت
  . آان هدفي حمایتهم آما آنت أرى أن من واجبي مدهم بالشجاعة. وطفالي

  
اقترحت علي زوجتي الخروج من القبو والذهاب إلى منزل والدیها الذي یبعد عنا أقل من ميل، إال أن الذهاب إلى هناك آان 

فال بد أن العدید من الثوار یعرفونني أو أنهم رأوني على .  بل آانت خطرة جدًا، أنها آمنةیتطلب عبور طرق رئيسية لم أآن أرى
  .  وبالتالي سيتعرفون علي بسهولة،شاشة التلفاز المحلي

  
وآان یحرص على أن یقضي . آان عبدول لطيفًا معي ومع عائلتي، فقد وفر لنا الملجأ والطعام والماء والوقود وأعواد الثقاب

ربع ساعات على األقل آل مساء، ویخبرنا عما یجري في الخارج، مع أننا آنا نسمع ما یستجد من األخبار من هيئة معنا أ
آما آان دائمًا یغلق .  لطف عبدول ومقدرته على رفع معنویاتنا في أوقات الشدة أمرًا مساعدًا جدًاآان. اإلذاعة البریطانية

  . كن لئال یثيروا شكوك الثوارسمالبوابات ویمنع الناس من التجمع حول ال
  

إمكاننا لى من الشارع بأن ب یومًا إلى أن سمعنا أصواتًا تتعا25 على بقائنا أحياء مدة ، باإلضافة إلى صلواتي،لقد ساعد هذا آله
  .العودة إلى البيت بأمان
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VI -ادر مفيدة مواد للقراءة ومص  
  مصادر مقترحة

  :في ما یلي مواد مقترحة للقراءة، وخصوصًا للصحفيين المكلفين بتغطية النزاعات
  

وتتضمن الوثائق، . ، وهي متوفرة باللغة العربيةجامعة مينيسوتامن مصادر المعلومات المهمة، وثائق مكتبة حقوق اإلنسان في 
003a/arab/humanrts/edu.umn.1www://http-. (لحقوق اإلنسانالعربي   عن الميثاق2004نسخة محّدثة في العام 

html.2.(  
  

 تنشر على موقع اإلنترنت التابع لها معلومات باللغة العربية حول الشرق األوسط (ICRC)اللجنة الدولية للصليب األحمر 
  .وشمال إفریقيا

Middle_East_and_Nor:The_ICRC_worldwide/2iwpList/nsf.0siteara/ara/web/org.icrc.www://http
th_Africa?OpenDocument  

  
، ومنظمة ) org.cpj.www(نية بالدفاع عن حریة الصحافة، ومن ضمنها لجنة حمایة الصحفيين اتفقت عدة منظمات مع

وشبكة . إن. إن. ، إلى جانب منظمات إخباریة مثل هيئة اإلذاعة البریطانية، وشبكة سي)org.rsf.www(صحفيون بال حدود 
إن، ووآالة رویترز، اتفقت على اإلقرار بالغایات األمنية العامة التي وضعها المرآز الدولي ألمن العاملين بتغطية . تي. آي

، وهي مبادرة أشرف عليها االتحاد الدولي pdf.arabic/translations/stories/com.newssafety.www://httpاألخبار 
  .للصحفيين، بالتعاون مع المرآز الدولي للصحافة

  
  مصادر الدعم

  :ومن بينها. یمكن للصحفيين الذین یعملون في بيئات معادیة أن یلجأوا إلى العدید من المنظمات للحصول على الدعم
  

  لجنة حمایة الصحفيين
Committee to Protect Journalists 

330 Seventh Avenue,12th floor 
New York, NY 10001 

  1004-465-212 (1): هاتف
  9568-465-212 (1): فاآس

  info@cpj.org: البرید اإللكتروني
  org.cpj.www: موقع اإلنترنت

ية، انظر لالطالع على التقریر السنوي للجنة حمایة الصحفيين، باللغة العرب(
pdf.2004AttacksPressArabic/lang/04attacks/org.cpj.www://http  

  
  صحفيون بال حدود

Reporters sans Frontières 
5, rue Geoffrey-Marie 

75009 Paris, France 
  84-84-83-44 1 (33): هاتف
  51-11-23-45 1 (33): فاآس

   org.rsf@rsf: البرید اإللكتروني
  org.rsf.www: موقع اإلنترنت

  
 یوجد لدى . مساعدة األشخاص المعتقلين في النزاعات، بما في ذلك الصحفيين(ICRC) للجنة الدولية للصليب األحمریمكن 

رقم الهاتف الرئيسي في جينيف، سویسرا ). ara/org.icrc.www(اللجنة الدولية للصليب األحمر موقع إنترنت باللغة العربية 
، 3204-217-79 (41)ویمكن االتصال خارج أوقات الدوام الرسمي أثناء أیام الدوام، على الرقم . 6001-734-22 (41)هو 

ویمكن االتصال بالخط الهاتفي الساخن للجنة الدولية للصلب األحمر، . 3285-217-79 (41)وفي أیام العطالت على الرقم 
  .org.gva@icrc.pressبوساطة البرید اإللكتروني 
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 (www.apfw.org) المنظمة العربية لحریة الصحافة

Southbank House 
Black Prince Road 

London SE1 7SJ 
United Kingdom 

  158 120 7821 (44): هاتف
  898 000 7786 (44): فاآس

  info@apfw.org: البرید اإللكتروني
  www.apfw.org/indexarabic.asp: موقع اإلنترنت

  
ة األردنية، عمان، مقرًا لها، وتعرض معلومات هو منظمة لمناصرة الصحفيين تتخذ من العاصم حریة الصحفيينو حمایةمرآز 

یوجد في المرآز أیضًا وحدة للمساعدة القانونية، وخط ساخن ). org.cdfj.www(باللغة العربية على موقع اإلنترنت التابع لها 
  org.Melad@cdfj:  اإللكتروني للمرآزالبرید. )962 (516 6-0820للصحفيين الذین یواجهون قضایا قانونية 

  
  المنظمة المصریة لحقوق اإلنسان

   شارع متحف المنيل8/10
  منيل الروضة
  القاهرة، مصر

  6811-363 (202): هاتف
(202) 362-0467  

  1613-362 (202): فاآس
  org.info@eohr: البرید اإللكتروني

org.eohr@eohr  
   ar/org.eohr.www: موقع اإلنترنت

  
  المجلس الوطني للحریات في تونس

  ، نهج أبو ظبي4
  ، تونس1000تونس 
  5871-133 (216): هاتف

  org.98contacts@cnlt: البرید اإللكتروني
  cnlt/to.welcome://http: موقع اإلنترنت

  
  تنویهات

شارك في إجراء األبحاث أیضًا . آتب النسخة العربية من هذا التقریر فرانك سمایث، وأجرت زینة عشراوي أبحاث هذه النسخة
فرانك سمایث هو ممثل لجنة حمایة الصحفيين في واشنطن، ومنسق . فيا جونسون، وآریستين نيوبور، وبينجامين دونكانسيل

برنامج أمن الصحفيين، وقد نشر تغطيات صحفية في أخبار محطة سي بي أس، ومجلة اإلیكونومست، وصحيفة فيليج فویس، 
، بعد 1991في العام .  وآولومبيا، ورواندا، والسودان، والعراقوصحف أخرى، وقد عمل في تغطية نزاعات في السلفادور،

: جرائم حرب"وقد ساهم في آتابة فصل من آتاب .  یومًا18فترة وجيزة من بدء حرب الخليج، احتجزته السلطات العراقية لمدة 
عدة في برامج منح نایت زینة عشراوي تعمل مسا. ، وهو آتاب حرره روي غوتمان، ودیفيد ریف"ما یجب أن تعرفه الجماهير

، التابع المرآز الدولي للصحفيين األجانب (Knight International Press Fellowship)العالمية للصحافة 
(International Center for Foreign Journalists) . سيلفيا جونسون، تعمل على إتمام دراستها العليا في تخصص

آریستين نيوبور، تعمل منتجة في محطة تلفزیون رویترز .  الجامعة األميریكية في واشنطناألفالم الوثائقية والتنمية الدولية في
بينجامين دونكان، هو صحفي مستقل یعمل مع موقع اإلنترنت التابع للمحطة الفضائية الجزیرة . في واشنطن

)net.aljazeera.www(ن، وهو یعمل من واشنط.  
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Cover photo : وسط غمامة من الغاز المسيل للدموع، صحفي یلتقط صورًا لمتظاهرین في تظاهرة مناهضة للحكومة في
  )مارتين ميهيا/ أسوشيتد برس. (2000مایو / أیار25مدینة ليما، عاصمة بيرو، في 

  
Photo on page 1 :16 في العاصمة العراقية، بغداد، في أحد جنود مشاة البحریة األميریكية یفتش صحفيًا في نقطة تفتيش 

  )دوسان فرانيك/ أسوشيتد برس (2003إبریل /نيسان
  

Photo on page 5 : أحد عناصر حرس الحدود األلباني وصحفيان یحملون السيد آبنر ماتشوآو، وهو فني صوت یعمل مع
غطية مناوشات وقعت قرب الحدود بين آوسوفو تلفزیون تشيلي، لنقله إلى مكان آمن، بعد أن أصيب بعيار ناري في رأسه أثناء ت

  )ناصر ناصر/ أسوشيتد برس. (1999مایو / أیار27وألبانيا في 
  

Photo on page 7 : قنبلة صوتية إسرائيلية تنفجر بالقرب من مجموعة من الصحفيين یقفون خارج مقر القائد الفلسطيني
  )ناصر ناصر/ أسوشيتد برس. (2002إبریل /نیاسر عرفات في مدینة رام اهللا في الضفة الغربية في نيسا

  
Photo on page 24 : صحفيون وجنود یختبأون من قصف باآستاني بالقرب من طریق سریع في الجزء الذي تسيطر عليه

  )شيروین آراستو/ أسوشيتد برس. (1999یوليو / تموز6الهند من آشمير، في 
  

Photo on page 36 :لج في مستشفى من جراح أصيب بها بعد أن قام أشخاص خارجين الصحفي البنغالي تيبو سلطان یعا
عن القانون باختطافه وضربه بوحشية بوساطة مضرب بيسبول، ومضارب لعبة الهوآي، وقضبان حدیدیة، مما أدى إلى قطع 

ورط أحد المشرعين ، یشير إلى ت2001ینایر / آانون الثاني17وآان الهجوم انتقامًا من مقال آتبه هذا الصحفي في . یده اليمنى
  )بافيل رحمان/ أسوشيتد برس. (المحليين بهجوم تخریبي

  
Photo on page 41 : الصحفية آاثي غانون، من وآالة أسوشيتد برس، ترسل تقریرًا من طابق التسویة لمكتبها في آابول

  )بافيل رحمان/ رسأسوشيتد ب. (2001أآتوبر /عاصمة أفغانستان، أثناء ليلة من القصف العنيف في تشرین األول
  

  بولز-أماندا واطسون: المحررة
  برایان غيليغان: المصمم
 Photo Art Limited: الطباعة

تود لجنة حمایة الصحفيين أن تشكر األشخاص التالية أسماؤهم لمساهماتهم . ساهم العدید من الزمالء والخبراء في هذا التقریر
سوبرفيل، یانيس -سيلفا، أودري بيكر، آنا بارون-كار فرانسيسكو أیاالماریكوأیث، روزنتال آالمون آلفيس، أوس: القّيمة

قاسم . بيهراآيس، فيل بينيت، آولين بيكلر، جيریمي بيغوود، إیلين بوول، نورا بستاني، دیف بتلر، تينا آار، أناليا سيسبيدس، م
يرِو، جون دانيسفيسكي، بوب دروغين، سيندیمار، آارولين آول، نيل آونان، آریس آریمر، ساره دي جونغ، بيدرو دیاز روم

دوغالس فرح، ليندا فولي، باميال غالس، روي غوتمان، دیفيد هاندشو، جي هوران، آاثلين جاآسون، سالي جاآوبسون، ستيفن 
ليماتوال، هيالري ماآينزي، . جونز، ستيفن جوآس، آندرو آاین، دیفيد آابالن، بریدراغ آوسوفيك، أولغا آروبوروفا، مایكل ج

فاتح منصور، دونكان مارتش، آدم أولوقيوم، جون أوین، وليم بارا، بوول ریس، مونيكا ریدلر، بروس شابيرو، جون 
تازین مارتين تيرنر، ليونارد فينيزیا، ساندرا فيرغارا، سكوت واالس، إیدان وایت، ودیفد . سيسلوف، أليسون سمال، فيليب أ

  .وود
  

: حدیث ألي معلومات واردة في هذا التقریر، ویرجى إرسالها عبر البرید اإللكترونينرحب بأي اقتراحات، أو تعليقات، أو ت
org.info@cpj .  

  
  لجنة حمایة الصحفيين

Committee to Protect Journalists 
330 Seventh Avenue,11th floor 

New York, NY 10001 
  1004-465-212 (1): هاتف

  9568-465-212 (1): آسفا
  info@cpj.org: البرید اإللكتروني
  org.cpj.www: موقع اإلنترنت


