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ملخص البحث
فــي ظــل مــا يواجــه الصحفييــن مــن مخاطــر ،خصوصــا أولئــك الذيــن يغطــون فــي مناطــق النــزاع ،بــدأ العالــم منــذ
ســنوات بالتنظيــر لمــا أصبــح يعــرف بقواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة ،والتــي تتمحــور حــول اإلجــراءات التــي يجــب
علــى الصحفــي اتباعهــا عنــد التغطيــة فــي أماكــن النزاعــات ،وتشــمل هــذه التطبيقــات كافــة اإلجــراءات التــي يجــب أن
تتبــع مــن قبــل الصحفييــن مــن لحظــة تكليفــه بالســفر للتغطيــة إلــى حيــن عودتــه ،وكل الســيناريوهات المحتملــة منــذ
االنطــاق حتــى العــودة.
وفــي حالــة شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة ،وجــدت هــذه الدراســة أن الشــبكة تولــي أهميــة كبرى لتثقيــف صحفييهــا بتطبيقات
وقواعــد الســامة المهنيــة ،وأنهــا – أي الشــبكة – تمتلــك وعيــا كامــا بأهميــة تدريــب صحفييهــا علــى هــذه القواعــد
والتطبيقــات .كمــا وجــد الباحــث أن مراســلي الجزيــرة الذيــن عملــوا فــي ســوريا فــي الفتــرة بيــن  2016-2011كانــوا
جميعهــم يمتلكــون وعيــا عامــا حــول طبيعــة المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يتعرضــوا لهــا خــال تغطيتهــم فــي ســوريا،
وعمــد الباحــث علــى اختيــار مراســلين غطــوا فــي مناطــق جنــوب ســوريا وآخــرون فــي وســطها ومــن غطــوا فــي
شــمال ســوريا ،ووجــد أن هنــاك تباينــا فــي طبيعــة التعامــل مــع المخاطــر وكذلــك آليــات التخطيــط المســبق للتغطيــات.
يســتعرض هــذا البحــث ،أبــرز المخاطــر التــي تواجــه الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع ،واإلطــار النظــري الــذي تقدمــه
األدبيــات التــي ّ
نظــرت فــي تطبيقــات الســامة المهنيــة الصحفيــة ،ومقاربتهــا مــع الكيفيــة التــي تعامــل بهــا مراســلو قنــاة
الجزيــرة العربيــة مــع مخاطــر التغطيــة فــي ســوريا.
عمليات التضليل.

الفهرس
1
فجوة بين النظرية واملمارسة يف
وجه الرصاص

3
4

منطلقات نظرية

ثانيًا :اختيار مقر اإلقامة

13
18

التوصيات

تطبيقات السالمة املهنية لصحفيي
الجزيرة يف سوريا

9
11

ثالثًا :التعامل مع األخطار املختلفة يف
مناطق االشتباك

ثانيًا :تقييم الورشات التدريبية
يف الجزيرة

9
9

أوالً :التخطيط

اإلطار التطبيقي للبحث (السالمة
املهنية الصحفية يف شبكة الجزيرة)

6
8

ثالثًا :مراسلو الجزيرة يف سوريا

خطوات منهجية

5
6

أوالً :التصور املعياري للسالمة
املهنية الصحفية يف شبكة الجزيرة

مقدمة

استنتاجات

18
19

قائمة املصادر واملراجع

الجزيرة وسالمة املراسلين يف امليدان :سوريا نموذجا

مقدمة
يواجــه العاملــون فــي الحقــل اإلعالمــي خاصــة فــي ســوريا
منــذ عــام  ،2011شــتى أصنــاف المخاطــر مــن قتــل،
واختطــاف ،واعتقــال ،وإصابــات ،خــال القيــام بمهــام
التغطيــات الميدانيــة فــي مناطــق الصــراع .وتثيــر هــذه
المخاطــر تحدّيــات جديــدة أمــام المؤسســات اإلعالميــة
والصحفييــن لرفــع مســتوى جاهزيــة المراســل ومــدى
مالءمتهــا مــع إجــراءات الســامة المهنيــة وتطبيقاتهــا
فــي بُنيــة المؤسســات لضمــان نجــاح التغطيــات الصحفيــة
التــي يتــ ّم التخطيــط لهــا بأقــ ّل الخســائر الممكنــة ،فضــا
عــن ضــرورة حيــازة هــذه التطبيقــات مــن قِبَــل الصحفييــن
للحفــاظ علــى حياتهــم .وتصبــح التغطيــة الميدانيــة فــي
بعــض الحــاالت الخطــرة بمثابــة مجازفــة بيــن الحيــاة
والمــوت ،وحتــى تخطيــط المراســل لتفــادي تلــك المخاطــر
يســتدعي “التغييــر حســب الظــروف والتحديــات” .1
ومنــذ تأســيس الجزيــرة فــي شــقيها ،العربــي عــام ،1996
واإلنجليــزي عــام  ،2006اتســع حضــور مراســليها فــي
شــتى أرجــاء العالــم مــن أجــل تعزيــز منحــة التغطيــة
الميدانيــة ونقــل الخبــر ،خاصــة فــي مناطــق الحــروب
ســواء فــي أفغانســتان أو العــراق أو ســوريا أو الصومــال
وتعــرض صحفيــو
أو ليبيــا أو مناطــق ســاخنة أخــرى.
ّ
الجزيــرة ألصنــاف متباينــة مــن المخاطــر خــال تغطيتهــم
للصراعــات حــول العالــم ،األمــر الــذي اســتحضر
الســؤال الرئيســي :مــا مــدى الثقافــة المعرفيــة بقواعــد
الســامة المهنيــة لــدى المراســلين نظريــاً ،ومــا هــو
مســتوى الممارســة والتطبيقــات العمليــة لتلــك القواعــد؟
وتر ّكــز هــذه الدراســة علــى تقييــم تطبيقــات الســامة
المهنيــة الصحفيــة التــي تعتمدهــا شــبكة الجزيــرة
اإلعالميــة ،ومــدى توافقهــا مــع المعاييــر العالميــة.
وتهتــم الدراســة أيضــا بمــدى معرفــة صحفيــي الجزيــرة
بتطبيقــات الســامة المهنيــة وإجراءاتهــا ،وإلــى أي حــ ّد
يمكنهــم االلتــزام بهــا خــال تغطيتهــم داخــل مناطــق

الصــراع والمواجهــات المســلحة.
تعتمــد الدّراســة مــن النّاحيــة المنهجيــة علــى منطلــق
الحالــة الخاصــة  case studyبالتركيــز علــى تجــارب
صحفيــي القنــاة العربيــة فــي الجزيــرة بشــأن الســامة
المهنيــة الصحفيــة التــي يعرفــون قواعدهــا أو اتبعوهــا
عمليــا خــال تغطيتهــم لتطــورات األزمــة الســورية منــذ
عــام  .2011وطبيعــة المخاطــر وتعــدد جبهــات القتــال
فــي ســوريا يضعــان مراســلي الجزيــرة فــي وضــع غيــر
عــادي مقارنــة مــع بقيــة الصراعــات التــي تكــون فيهــا
جبهــة التطاحــن واحــدة بيــن معســكرين متناحريــن .وتعــد
الحالــة الســورية مالئمــة لتبنــي منهجيــة دراســة الحالــة
بالنظــر إلــى أنهــا تســمح بالقيــام باســتقصاء نوعــي“ ،فيمــا
تكــون النمــاذج النوعيــة واســعة ويمكــن أن تشــمل أهــداف
استكشــافية أو تفســيرية أو تفســيرية أو وصفيــة” .2
وتأمــل الدراســة فــي المســاهمة فــي ســبر فجــوة ظلــت
قائمــة منــذ وقــت طويــل فــي المجــال العربــي فــي تغطيــة
األزمــات والصراعــات ،وســط قلــة األبحــاث ســواء
النظريــة أو مــا يشــكل خالصــة الممارســات الميدانيــة فــي
المنطقــة العربيــة .وتأمــل هــذه الدراســة المقترحــة فــي أن
تقــدم مراجعــة تقييميــة لتجربــة مراســلي وصحفيــي القنــاة
العربيــة فــي الجزيــرة خــال تغطيــة األحــداث فــي ســوريا
بيــن عامــي  2011و ،2016مــع إجــراء مقارنــة مــع
ضوابــط وقواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة المتداولــة فــي
َ
كبيــر فــي أن تشــكل هــذه
الباحــث أمــ ٌل
العالــم .ويســاور
ٌ
الدراســة ،بش ـقّيها النّظــري والعملــي ،خطــوة إلــى األمــام
نحــو إصــدار عربــي قائم علــى تجــارب مراســلي الجزيرة.
ويأمــل أيضــا فــي إثــراء حقــل المعرفــة فــي هــذا المجــال
بالنظــر إلــى قلــة عــدد هــذا الصنــف مــن الدراســات ،ومنهــا
دليــل تدريبــي خــاص بالتغطيــة الصحفيــة فــي مناطــق
النزاعــات نشــره االتحــاد الدولــي للصحفييــن الــذي يتخــذ
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مــن العاصمــة البلجيكيــة بروكســل مقــرا ً لــه ،ويضــم تحــت
مظلتــه أكثــر مــن  60ألــف صحفــي حــول العالــم  .3وأيضــا
بعــض نشــرات شــبكة مراســلين بــا حــدود والتــي مقرهــا
باريــس وينتشــر مراســلوها فــي أكثــر مــن  130بلــدا ً حــول
العالــم .4
وتصبــو الدراســة كذلــك لتكــون مرجعــا للطلبــة فــي كليــات
الصحافــة واإلعــام فــي العالــم العربــي التــي تفتقــر
لمناهــج الســامة المهنيــة الصحفيــة بشــكل يدلــل علــى شــح
فــي الدراســات العربيــة التــي تطرقــت لتطبيقــات الســامة
المهنيــة الواجبــة فــي مناطــق الصــراع ،واقتصــار األدبيات
العربيــة التــي تطرقــت لهــذا الســياق ،علــى ســرديات
تعــرض قصــص الصحفييــن خــال تغطيتهــم للحــروب.
انطلــق الباحــث مــن الرغبــة فــي اختبــار فرضيــة عامــة
تفيــد بوجــود منطقــة رماديــة بيــن مــن وضــع خطــة ســامة
مهنيــة شــاملة ،نجحــت شــبكة الجزيــرة فــي بلورتهــا
لمراســليها الميدانييــن لكــي تكفــل لهــم الحفــاظ علــى
ســامتهم ،وبيــن طبيعــة ومــدى جــودة التدريبــات التــي
توفرهــا لهــم ومــدى مالءمــة هــذه اإلجــراءات الوقائيــة مــع
طبيعــة المخاطــر المحتملــة .ويســتند البحــث أيضــا إلــى
اختبــار مــدى وعــي هــؤالء الصحفييــن بتطبيقــات الســامة
المهنيــة فــي الميــدان .وتبعــا لهــذه الفرضيــة ،يكــرس
صــل إلــى إجابــات
الباحــث صفحــات هــذه الدراســة للتو ّ
واقعيــة لبعــض األســئلة الفرعيــة:
 -1مــا هــي خطــة الســامة المهنيــة الصحفيــة التــي تتبعهــا
قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة العربيــة؟.
 -2كيــف يتعامــل صحفيــو الجزيــرة فــي ســوريا مــع
المخاطــر التــي تواجههــم خــال التغطيــة الصحفيــة؟
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فجوة بين النظرية والممارسة
في وجه الرصاص
تكمــن أهميــة الدراســة فــي وجــود بيئــة ملتهبــة فُرضــت
علــى الصحفييــن العامليــن فــي الشــرق األوســط ،والــذي
يفتــرض وجــود وعــي لديهــم بآليــات التغطية داخــل مناطق
الصــراع ،وكيفيــة التعامــل مــع المخاطــر التــي تواجههــم
خــال أداء مهامهــم .ال ســيما فــي غيــاب الدراســات التــي
تتعاطــى مــع هــذه المعضلــة ،واســتمرار غيــاب الوعــي
لــدى عــدد مــن الصحفييــن الذيــن يغطــون النزاعــات حــول
العالــم .غيــر أن الحالــة الســورية علــى وجــه التحديــد تعــد
واحــدة مــن أخطــر البلــدان علــى الصحفييــن فــي العالــم.
وتشــير تقاريــر لجنــة حمايــة الصحفييــن ( ،)CPJإلــى

مصــرع  119صحفيــا فــي ســوريا منــذ عــام ،2011
جلّهــم تعرضــوا للقتــل خــال تغطيتهــم للمواجهــات
العســكرية الدائــرة هنــاك  .5وثمــة تســاؤل منطقــي حــول
مــدى وعــي الصحفييــن بتطبيقــات الســامة المهنيــة خــال
تغطيــة المواجهــات العســكرية.
تُظهــر البيانــات التاليــة (الجــدول  1و )2عــدد الصحفييــن
الذيــن قُتِلــوا فــي ســوريا خــال خروجهــم بمهمــات صحفيــة
خطيــرة ،أو خــال المواجهــات العســكرية بيــن الفصائــل
المتنوعــة:
8 Journalists killed in Syria

الجدول  :1عدد الصحفيين الذين
قتلوا خالل خروجهم بمهمات
خطرة يف سوريا منذ العام 2011
(مصدر :لجنة حماية الصحفيين
يف العالم) Committee to
)Protect Journalists (CPJ

between 1992 and 2018 / Motive Confirmed /
Killed on dangerous assignment

2014

2013

2012

2011

93 Journalists killed in Syria

الجدول  :2عدد الصحفيين الذين
قتلوا خالل تبادل إطالق نار بين
أطراف متنازعة يف سوريا منذ
العام ( .2011مصدر :لجنة حماية
الصحفيين يف العالم)
Committee to Protect
)Journalists (CPJ

2018

between 1992 and 2018 / Motive Confirmed /
Killed in crossfire

2017

2016

2015

2014

2013

2012
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وتأخــذ الدراســة بعيــن االعتبــار الحاجــة لالتســاق مــع
ســياق الدعــوة الدوليــة الشــاملة لترســيخ قواعــد الســامة
المهنيــة الصحفيــة ،كأولويــة أساســية فــي تدريــب وحمايــة
الصحفييــن حــول العالــم .فــا غرابــة أن المنظمــات
الدوليــة ســتراقب عــن كثــب الوضــع المتعلــق بســامة
الصحفييــن فــي الـــ  15عامـا ً المقبلــة ،كجــزء أساســي مــن
الجهــود االنســانية – المفترضــة -الهادفــة إلــى تحقيــق
تنميــة مســتدامة ،بمــا فيهــا أهميــة وصــول الجمهــور إلــى
المعلومــات .ومــن دون ضمــان أو تحقيــق ســامة الصحافة
والصحفييــن ،لــن يتمكــن الجمهــور مــن الوصــول إلــى
المعلومــات .وفــي عــام  2016أصــدرت منظمــة األمــم
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (يونســكو) تقريــرا
خاصــا يتعلــق بســامة الصحفييــن وخطــر اإلفــات مــن
العقــاب ،وذلــك لدعــم محاســبة المعتديــن علــى الصحفييــن
وتقديمهــم للعدالــة .6
ثمــة أيضــا منحــى دأبــت عليه أغلــب المؤسســات اإلعالمية
فــي تنظيــم دورات الســامة المهنيــة الصحفيــة ،وهــي أن
تعتمــد علــى ضباط عســكريين ســابقين أو موظفي شــركات
أمنيــة ،لتدريــب الصحفييــن علــى تطبيقــات الســامة
المهنيــة .لكــن هــذه الدراســة تجــد فــي ذلــك معضلــة
تعليميــة مــن منظــور باحــث يعمــل صحفيــا ومــدرب
ســامة مهنيــة فــي آن واحــد .وستشــمل الدراســة بعــض
مالحظاتــه الخاصــة مــن منظــوره الداخلــي بتجربــة القنــاة
العربيــة فــي الجزيــرة فــي الســامة المهنيــة الصحفيــة،
ومالحظــات عامــة للصحفييــن حــول العالــم.

خطوات منهجية
تســعى الدراســة إلــى قيــاس مــدى الوعــي لــدى صحفيــي
الجزيــرة بإجــراءات الســامة المهنيــة الصحفيــة ضمــن
معاينــة خطــة القنــاة فــي صياغــة برامــج التدريــب علــى
الســامة المهنيــة ،وإدارة ملفــات األزمــات الخاصــة

باالختطــاف أو االعتقــال ،ومــا توليــه مــن أهميــة لهــذا
الجانــب .وتبعــا لهــذا المنحــى ،تعتمــد الدراســة آليــة البحــث
الوصفــي فــي دراســة واقــع الســامة المهنيــة الصحفيــة
وتطبيقاتهــا فــي إطــار الجغرافيــة الســورية بنــاء علــى
تجــارب صحفيــي قنــاة الجزيــرة .كمــا اتّبــع الباحــث
المنهــج المســحي بهــدف الوصــول إلــى وصــف وتحليــل
للواقــع التطبيقــي والعملــي لمجتمــع البحــث ،بمــا فيــه عــدد
مــن األدوات البحثيــة مثــل المقابــات الفرديــة ،ومجموعــة
التركيــز ،والمالحظــة الميدانيــة.
وســاعد إجــراء مقابــات مــع مســؤولي اإلدارات المختصــة
داخــل القنــاة ،فــي الوقــوف علــى مســتوى الجاهزيــة
النظريــة علــى صعيــد الســامة المهنيــة ،ومنهــم مديــر
مركــز الجزيــرة للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان،
لالطــاع علــى الخطــة التدريبيــة الخاصة بالســامة المهنية
الصحفيــة التــي تتبعهــا قنــاة الجزيــرة العربيــة ،ومديــر قســم
حمايــة الصحفييــن فــي مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق
االنســان فــي شــبكة الجزيــرة.
ّ
غطيــا
وشــملت مجموعــة التركيــز صحفييــن اثنيــن
أحــداث ســوريا ،فضــا عــن المالحظــة الميدانيــة لــدورة
متخصصــة فــي الســامة المهنيــة عقدهــا مركــز الجزيــرة
للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان لصحفيــي شــبكة
الجزيــرة اإلعالميــة.
وتبنّــت الدراســة تقســيم الخريطــة الســورية إلــى أربــع
أجــزاء :الشــرق الســوري ،الجنــوب الســوري ،الشــمال
الســوري ،الوســط الســوري .ولتغطيــة هــذه المحــاور،
أجــرى الباحــث مقابلَت َيــن مــع صحفيَّيــن قامــا بالتغطيــة
فــي شــرق ســوريا ووســط ســوريا ،إلــى جانــب جلســة
تركيــز شــملت صحفييــن اثنيــن قامــا بالتغطيــة فــي مناطــق
الصــراع بالجنــوب الســوري وفــي العاصمــة الســورية
وريفهــا.
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منطلقات نظرية
هنالــك شــح ملحــوظ فــي الدراســات التــي تناولــت الســامة
المهنيــة الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع .وأغلــب مــا
يوجــد فــي المصــادر العربيــة ت َّمــت ترجمتــه مــن لغــات
أخــرى خاصــة مــن اللغــة اإلنكليزيــة إلــى العربيــة .بينمــا
تناولــت الكتــب الصــادرة مذكــرات و ِسـيَرا خاصــة لبعــض
الصحفييــن خــال التغطيــة فــي مناطــق الخطــر .وتجــدر
اإلشــارة إلــى كتــاب صــادر عــن معهــد الجزيــرة لإلعــام
بعنــوان “ الصحافــة فــي زمــن الحــرب” يتض َّمن مشــاهدات
لبعــض صحفيــي الشــبكة ومراســليها وغيرهــم فــي مناطــق
الحــروب .غيــر أنّــه لــم يحــدّد اإلجــراءات التــي ينبغــي
علــى الصحفــي ا ِت ّباعهــا خــال التغطيــة ،بــل اعتمــد علــى
ســرد تجــارب صحفييــن مــن غــزة وســوريا أو العــراق
وغيرهــا مــن البلــدان التــي شــهدت وتشــهد اضطرابــات
مختلفــة.
هنــاك كتــاب آخــر بعنــوان “مــن قلــب الخطــر” أصدرتــه
وكالــة األنبــاء القطريــة للصحفــي إبراهيــم صابــر الديــك،
وضــع فيــه خالصــة تجربتــه فــي تغطيــة مناطــق الصــراع
والنزاعــات المختلفــة بمــا فيهــا “الحــرب ضــد حركــة
طالبــان فــي أفغانســتان ،والغــزو األميركــي للعــراق،
مبوبــا
والصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني” ،وجــاء الكتــاب ّ
إلــى عــدة فصــول ركــزت علــى عــدة محــاور ،أبرزهــا؛
التغطيــة اإلعالميــة فــي المناطــق الخطــرة ،إجــراءات
الســفر لتغطيــة المناطــق الخطــرة ،التنقــل واإلقامــة داخــل
المناطــق الخطــرة ،التغطيــة الصحفيــة ألحــداث الجريمــة
المنظمــة والفســاد ،تغطيــة التظاهــرات واالحتجاجــات
وأعمــال الشــغب ،كيفيــة تفــادي التحــرش الجســدي
واللفظــي ،التعامــل مــع االختطــاف ،أمــن المعلومــات،
وغيرهــا.
ويســتعرض هــذا الكتــاب تجربــة المؤلــف ومــا تعــرض
لــه مــن تحديــات ومخاطــر خــال تغطياتــه الصحفيــة فــي
مناطــق الصــراع .لكــن كمــا هــو معــروف فــإن التحديــات
بتنــوع
وتتنــوع
والمخاطــر تختلــف مــن عــام آلخــر
ُّ
َّ
الجغرافيــا والشــعوب ،وتظــل هــذه الدراســة متمســكة

باســتخالص إجــراءات الوقايــة والتعامــل مــع التحديــات
والمخاطــر المختلفــة لمجموعــة مــن صحفيــي الجزيــرة
فــي ســوريا.
وتنطلــق الدراســة فــي التحليــل فــي ضــوء بعــض المراجــع
الخاصــة بالســامة المهنيــة الصحفيــة ،مــن أبرزهــا:
“الصحافــة علــى الخــط األمامــي ،دليــل الســامة المهنيــة
للصحفييــن الميدانييــن” الصــادر عــن االتحــاد الدولــي
للصحفييــن فــي بروكســل ،و “دليــل الســامة للصحفييــن،
المعرضــة للخطــر”
دليــل عملــي للصحفييــن فــي المناطــق
َّ
مــن تأليــف شــبكة مراســلون بــا حــدود ،وأيضــا “مقــاالت
صحفيــة منشــورة للكاتــب فــي حقــل الســامة المهنيــة
الصحفيــة” التــي نشــرها معهــد الجزيــرة لإلعــام ضمــن
أعــداد مجلــة الصحافــة.
يشــمل المرجــع األول  18فصــا تشــكل مرجعــا ً شــامالً
فــي الســامة المهنيــة الصحفيــة تحــت عنــوان “ الســامة
المهنيــة” .ويقــدم قــراءة مســتفيضة فــي التخطيــط للمهمــات
الصحفيــة الميدانيــة ،واألمــن الشــخصي فــي مناطــق
الصــراع ،واالعتمــاد علــى الــذات فــي الميــدان ،الســفر
والتحــرك فــي مناطــق الصــراع ،والتظاهــرات الشــعبية
وأعمــال الشــغب ،وأمــن الصحفيــات وســامتهن ،ســامة
أماكــن اإلقامــة والعمــل ،عمليــات الخطــف والمخاطــر
الخاصــة ،فضــا عــن مخاطــر األســلحة الناريــة وإجراءات
الحمايــة ،الوقايــة مــن األلغــام والعبــوات الناســفة ،الوعــي
بالغــارات الجويــة.
فيمــا تطــرق الدليــل فــي قســمه الثانــي إلــى الســامة الطبيــة
للصحفييــن فــي الميــدان ،حيــث يعــرض الدليــل فــي هــذا
القســم معــدات اإلســعاف األولــي الضروريــة للصحفييــن
وآليــة التعامــل معهــا ،إضافــة إلــى بعــض اإلجــراءات
التــي تســاعد فــي التعامــل مــع بعــض الحــاالت الطارئــة
كاإلنعــاش القلبــي الرئــوي ،أو العنايــة بحــاالت النزيــف
واإلصابــات بالعيــارات الناريــة ،العنايــة بالكســور ،العنايــة
بالحــروق ،عــاج إصابــات حــوادث الطــرق.
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فهــذا الدليــل يــد ُّل القــارئ علــى أحــدث االجــراءات التــي
يجــب علــى الصحفــي اتخاذها فــي حال حــدوث أي مخاطر
فــي مناطــق االشــتباك كمــا يســاعد الصحفييــن علــى تقييــم
األخطــار ،ويســاهم فــي التأســيس لثقافــة الســامة الطبيــة.
المرجــع الثانــي وهــو “ دليــل الســامة للصحفييــن ،دليــل
المعرضــة للخطــر”،
عملــي للصحفييــن فــي المناطــق
َّ
ينقســم لســتة فصــول ،ويتطــرق لعــدد مــن المحــاور المهمــة
فيمــا يتعلــق بالســامة المهنيــة للصحفييــن فــي الميــدان،
كإرشــادات التحضيــر قبــل الســفر للتغطيــة فــي مناطــق
المخاطــر ،وإجــراءات الســامة الســيبرانية للصحفييــن
(أي تلــك اإلجــراءات المتعلقــة بحمايــة الصحفــي أثنــاء
اســتخدامه لوســائل تكنولوجيــا المعلومــات) ،كمــا أن الدليــل
ـرق لنصائــح حــول أبــرز الممارســات التــي يجــب علــى
تطـ ّ
إدارات التحريــر فــي وســائل اإلعــام اتخاذهــا فــي حــال
قــررت إرســال صحفييــن للتغطيــة فــي مناطــق صــراع،
إضافــة إلــى بعــض النصائــح واإلرشــادات لكيفيــة التعامــل
مــع الحــاالت الطبيــة الطارئــة الجســدية منهــا والنفســية .

اإلطار التطبيقي للبحث (السالمة
المهنية الصحفية في شبكة
الجزيرة)
أ -التصــور المعيــاري للســامة المهنيــة الصحفيــة
فــي شــبكة الجزيــرة:
يــرى الباحــث أن شــبكة الجزيــرة أدركــت من خــال مركز
الحريــات وحقوق االنســان أهمية دورات األمن والســامة،
وتعزيــز هــذه الثقافــة لــدى ُمنت َســبي الشــبكة والعامليــن فــي
مكاتبهــا المنتشــرة حــول العالــم ،فبــدأ مركــز الحريــات
وحقــوق اإلنســان منــذ عــام  2008بتنظيــم دورات خاصــة
باألمــن والســامة ،حيــث بلغــت هــذه الــدورات عبــر عشــر
ســنوات ،أي بيــن عامــي  ،2008-2017أربعـا ً وأربعيــن

ـدرب واحــد.
دورة مختصــة ،قدَّمهــا مـ ِ ّ
“ منــذ إنشــاء مركــز الجزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنســان
فــي عــام  2008تــم تأســيس قســم حمايــة الصحفييــن الــذي قام
بيــن األعــوام  2008- 2017بتنظيــم أربــع وأربعيــن دورة
تدريبيــة مهنيــة خاصــة باألمــن والســامة ،حيــث تــم التنســيق
مــع جهــات مختلفــة للتأســيس لمشــروع تدريبي خاص بشــبكة
الجزيــرة ،بــدأ هــذا البرنامــج بثالثــة أيــام تدريبية ثم تــم تطويره
ليشــمل االســعافات األوليــة بالتنســيق مــع الهــال األحمــر
القطــري ،باإلضافــة إلــى الجانــب العملــي عبــر التدريــب على
الوقايــة مــن مخاطــر األســلحة الناريــة والمتفجــرات باســتخدام
معــدات الحمايــة والوقايــة الصحفية من خــال تدريبات عملية
بالتنســيق مــع الجهات المعنيــة” .7
قبــل الدخــول بتفاصيــل الــدورات التــي تنظمهــا شــبكة
الجزيــرة ،يمكــن النظــر إلــى شــكل هــذه الــدورات التــي
يتــم تقديمهــا فــي مختلــف دول العالــم ،فـ َّ
ـإن تقســيمها يقــوم
علــى اثنــي عشــر فصــاً ،وهــي؛ التخطيــط للمهمــات
الصحفيــة الميدانيــة وإدارة المخاطــر ،األمــن الشــخصي
فــي مناطــق النــزاع بمــا يشــمل مــن تخطيــط لألمــن
والجاهزيــة والتحضيــر الشــخصي ومعــدات الوقايــة
الشــخصية ،االعتمــاد علــى الــذات فــي الميــدان قبــل
االنطــاق وأثنــاء المهمــة ،الســفر والتحــرك فــي مناطــق
الصــراع واالشــتباك ،التعامــل مــع التظاهــرات الشــعبية
وأعمــال الشــغب ،أمــن الصحفيــات وســامتهن ،ســامة
أماكــن اإلقامــة والعمــل ،التعامــل مــع االختطــاف ومخاطــر
االختفــاء القســري ،مخاطــر األســلحة الناريــة وإجــراءات
الحمايــة منهــا ،الوقايــة مــن األلغــام والعبــوات الناســفة،
الوعــي بالغــارات الجويــة ،الســامة الطبيــة وإجــراءات
التعامــل مــع إصابــات فريــق العمــل .8
األمــر الــذي يشــير إلــى التــزام شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة
بالقالــب العالمــي للــدورات التــي يتــم تقديمهــا فيمــا يخــص
األمــن والســامة للصحفييــن الذيــن يقومــون بالتغطيــة فــي
أماكــن تحــوي أخطــارا ً مختلفــة ،وحيــن أطلقــت الشــبكة
مشــروع التدريــب الخــاص باألمــن والســامة منــذ عــام

 7مقابلة مع سامي الحاج ،رئيس مركز الحريات وحقوق االنسان في شبكة الجزيرة .بتاريخ  22نيسان .2018
 8الصحافة على الخط األمامي ،دليل السالمة المهنية للصحفيين الميدانيين ،صادر عن االتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل.
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 ،2008تــم تصميــم الــدورات عبــر نموذجيــن ،األول يمتــد
لثالثــة أيــام والثانــي لعشــرة أيــام فــي مقــر شــبكة الجزيــرة،
بإشــراف مختصيــن أمنييــن ومختصيــن باإلســعافات
األوليــة باإلضافــة إلــى تضميــن الجانــب النفســي فــي
الــدورة المنعقــدة بنهايــة أبريل/نيســان مــن عــام ،2018
وبشــكل عــام فــإن تطويــر هــذه الــدورات يتــم مــن خــال
البنــاء علــى خبــرات تراكميــة للصحفييــن الذيــن ّ
غطــوا فــي
أماكــن النــزاع المختلفــة ،فالتجربــة الميدانيــة تم ِث ّــل حالــة
إضافــة لمعــارف الســامة المهنيــة الصحفيــة مــن خــال
التوثيــق ال ُمصـ َّـور ليكــون نموذج ـا ً فــي التدريبــات .9
“ الحــرب الســورية هــي واحــدة مــن أكثــر الحــروب التــي
عانــى بهــا الصحفيــون نتيجــة لألخطار المختلفــة والمتنوعة
التــي صادفوهــا فــي المناطــق الســورية المختلفــة” .10
لهــذا ونتيجــة للمخاطــر المترتبــة علــى التغطيــة فــي ســوريا
ومناطقهــا المختلفــة ،فقــد صــدر عــام  2016قــرار مــن
إدارة شــبكة الجزيــرة يقضــي بضــرورة إخضــاع جميــع
الصحفييــن والمرشــحين للتغطيــات فــي مناطــق تشــهد
أزمــات وصراعــات مختلفــة لــدورات خاصــة بالســامة
المهنيــة الصحفيــة ،كمســاقات إجباريــة يخضــع لهــا
الصحفيــون العاملــون فــي غرفــة األخبــار أو المكاتــب
التابعــة لشــبكة الجزيــرة حــول العالــم .11
وينقســم المنهــج التدريبــي بمالمحــه العامــة الــذي تتبعــه
شــبكة الجزيــرة فــي التدريــب علــى الســامة المهنيــة ،إلــى
ثالثــة محــاور أساســية  12هــي:
 -1الحمايــة القَب ِليــة :تتضمــن كل مــا يقــوم بــه الصحفــي
قبــل الشــروع فــي التغطيــة ،وتُعتَبَــر هــذه المرحلــة األولــى
األساســية فــي التدريــب ،حيــث تتضمــن وضــع الخطــة
التــي تشــمل دراســة الجغرافيــة وخارطــة الصــراع،

التعــرف علــى العــادات والتقاليــد فــي المجتمــع ،إلــى جانــب
اختيــار فريــق العمــل.
 -2الحمايــة أثنــاء تنفيــذ المهمــة :تتضمــن اختيــار مقــر
اإلقامــة ،والتنقــل فــي مناطــق االشــتباك والنــزاع ،والتعامل
مــع نقــاط التفتيــش ،والتعامــل مــع مخاطــر األســلحة
الناريــة والقصــف الجــوي واأللغــام ،إضافــة إلــى مراحــل
االختطــاف أو االعتقــال وآليــات التعامــل معــه.
 -3الحمايــة بعــد انتهــاء المهمــة :تتضمــن التخطيــط لخطــة
الهــروب أو الخــروج مــن منطقــة النــزاع.
إال أن شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة ال تملــك دليــا تدريبيــا
خاصــا باألمــن والســامة صــادر عــن الشــبكة ،بالرغــم مــن
الخبــرات التراكميــة الموجــودة لــدى صحفيي الجزيــرة الذين
قامــوا بالتغطيــة فــي كل مــن أفغانســتان ،العــراق ،ليبيــا،
اليمــن ،ســوريا ،لبنــان ،وفلســطين ،حيــث يتــم اآلن (عــام
 )2018االشــتغال علــى دليــل تدريبــي نابــع مــن تجــارب
الصحفييــن الذيــن قامــوا بالتغطيــة فــي مناطــق االشــتباك،
تحــت عنــوان “ شــراع الجزيــرة” ،وهــو دليــل تدريبــي
يحتــوي علــى القواعــد الخاصــة بمواجهــة األخطــار التــي
تصــادف الصحفييــن فــي مناطــق النــزاع واالشــتباك ،يعتمــد
فــي جوهــره علــى تجــارب صحفيــي قنــاة الجزيــرة .13
ســأل الباحــث عــن وجــود غرفــة خاصــة باألزمــات
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون ،مهمتهــا متابعــة حــاالت
صــل
االختطــاف أو االعتقــال أو االختفــاء القســري ،فتو َّ
إلــى وجــود أشــخاص يتابعــون هــذه الملفــات ب ِفعــل الخبــرة
اإلداريــة ،بينمــا هنــاك مشــروع لــم يبــدأ تنفيــذه بعــد يقــوم
علــى تدريــب الكــوادر اإلداريــة فــي شــبكة الجزيــرة علــى
التعامــل مــع ملفــات االختطــاف أو االعتقــال أو االختفــاء
القســري .14

 9مقابلة مع سامي الحاج ،مصدر سابق.
 10مقابلة مع الصحفي محمود الزيبق الذي قام بالتغطية في سوريا بين عامي  ،2015—--2011تمت المقابلة بتاريخ  26نيسان .2018
 11مقابلة مع سامي الحاج ،مصدر سابق.
 12مقابلة ياسر أحمد علي مدير قسم الحماية في مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان ،بتاريخ 25نيسان .2018
 13مقابلة سامي الحاج ،مصدر سابق.
 14مقابلة سامي الحاج ،مصدر سابق.
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ب -تقييم الورشات التدريبية في الجزيرة
حضــر الباحــث أيامـا ً مــن دورة خاصــة باألمــن والســامة
التــي قــام مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق االنســان
بتنظيمهــا فــي مبنــى معهــد الجزيــرة لإلعــام فــي نهايــة
شــهر أبريل/نيســان مــن عــام  ،2018قدَّمهــا المــدرب
البريطانــي « ديفيــد بافــن» ،وحضرهــا اثنــان وعشــرون
صحفيــا ً ومصــورا ً صحفيــا ً مــن مختلــف أقســام شــبكة
الجزيــرة (الجزيــرة اإلخباريــة العربيــة ،الجزيــرة
اإلخباريــة اإلنكليزيــة ،موقــع الجزيــرة نــت ،مكتــب
الجزيــرة فــي غــازي عنتــاب ،مكتــب الجزيــرة فــي رام هللا
بفلســطين المحتلــة) .15

ق ـدَّم المــدرب “ديفيــد بافــن” خــال هــذه الــدورة أساســيات
قواعــد الســامة المهنيــة الصحفيــة ،والتعامــل مــع المخاطر
وتقييمهــا ،التخطيــط للمهمــات الصحفيــة وضمــان األمــن
الشــخصي وتأميــن مقــر اإلقامــة ،والتعامــل مــع القصــف
عــرض فيديوهــات
الجــوي ومخاطــر األســلحة ،حيــث
َ
مصــورة تب ِيّــن أنــواع األســلحة ومخاطرهــا واألخطــاء التــي
ارتكبهــا صحفيــون خــال عملهم الميداني فــي أماكن مختلفة
حــول العالــم ،كمــا َّ
نظــم المركــز زيــارة ميدانية بالتنســيق مع
الجهــات األمنيــة فــي الدوحــة إلــى أحــد المراكــز األمنيــة
الخاصــة لتعريــف الصحفييــن بأنــواع األســلحة ومخاطرها،
كمــا تضمنــت الــدورة تدريبــات حيَّــة علــى اإلســعافات

األوليــة والتعامــل مــع اإلصابــات الميدانيــة التي قــد يتعرض
لهــا الصحفيــون فــي الميــدان .16
وخلــص الباحــث ،إلــى أن هنــاك اهتمــام داخــل شــبكة
الجزيــرة اإلعالميــة بالســامة المهنيــة الصحفيــة؛ حيــث
أصــدرت الشــبكة عــدة قوانيــن إداريــة ّ
نظمــت التدريبــات
المعنيــة بهــذا المجــال ،وهــو مــا ينعكــس عــن وعــي بأهميــة
تدريــب الصحفييــن علــى تطبيقــات الســامة المهنيــة
الصحفيــة.
وبعــد المالحظــة الميدانيــة التــي أجراهــا الباحــث علــى
إحــدى الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالســامة المهنيــة
الصحفيــة داخــل شــبكة الجزيــرة ،اســتنتج أن تدريبــات
الشــبكة تتطابــق والمواصفــات العالميــة لمثــل هــذا النــوع
مــن التدريبــات ،والــذي يمكــن إرجاعــه إلــى اعتمــاد
الجزيــرة علــى مدربيــن دولييــن متخصصيــن فــي
الســامة المهنيــة الصحفيــة فــي تلــك التدريبــات ،األمــر
الــذي يطــرح تســاؤال فــي ذات الوقــت ،حــول عــدم وجــود
مدربيــن للســامة المهنيــة الصحفيــة مــن قبــل العامليــن فــي
شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة يختصــون بالســامة المهنيــة
الصحفيــة ،ال ســيما أن الجزيــرة تعقــد هــذه الــدورات
لصحفييهــا منــذ العــام  ،2008إال ّ
أن تلــك الــدورات لــم
تســهم فــي إخــراج أي مــدرب ســامة مهنيــة مــن ضمــن
العامليــن داخــل الجزيــرة ،ويمكــن اعتبــار هــذه الحالــة
ـردة مقارنــة بالــدورات التدريبيــة التــي تعنــى بمواضيــع
متفـ ّ
أخــرى فــي اإلعــام ،حيــث أنشــأت الشــبكة معهــد الجزيــرة
لإلعــام (مركــز الجزيــرة للتدريــب ســابقا) والــذي تمكنــت
فيــه الشــبكة مــن إخــراج مدربيــن متخصصيــن مــن ضمــن
العامليــن فيهــا وعلــى عــدة مواضيــع ،كإخــراج األفــام
الوثائقيــة وصحافــة الموبايــل وغيرهــا ،باســتثناء دورة
الســامة المهنيــة الصحفيــة.
كمــا أن الجزيــرة ،ولغايــة كتابــة هــذا البحــث ،لــم تصــدر
أي دليــل ينعكــس مــن خبرتهــا حــول الســامة المهنيــة
الصحفيــة ،علــى الرغــم مــن تطــور تلــك الخبــرة مــع تطور

 15مالحظة ميدانية ،معهد الجزيرة لإلعالم ،دورة األمن والسالمة التي َّ
نظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان.
 16مالحظة ميدانية ،معهد الجزيرة لإلعالم ،دورة األمن والسالمة التي نظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان.
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األحــداث التــي غطاهــا صحفيــو القنــاة منــذ نشــأتها ،األمــر
الــذي يشــير إلــى وجــود خبــرة كبيــرة فــي التعامــل مــع
قضايــا الســامة المهنيــة الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع،
ـدون حتــى اليــوم.
لكــن تلــك الخبــرة لــم تـ ّ

ج -مراسلو الجزيرة في سوريا

محــاور ثقافــة األمــن والســامة ،وهــي ،أوال ،التخطيــط
للمهمــة؛ ثانيــا ،اختيــار مقــر اإلقامــة؛ ثالثــا ،التعامــل مــع
األخطــار المختلفــة.

تطبيقات السالمة المهنية
لصحفيي الجزيرة في سوريا

عقــد الباحــث بتاريــخ  12نيســان ،أبريــل من عــام ،2018
فــي معهــد الجزيــرة لإلعــام بمقــر شــبكة الجزيــرة فــي أوالً :التخطيط
العاصمــة القطريــة الدوحــة ،جلســة تركيــز مــع صحفييــن
قامــوا بالتغطيــة فــي ســوريا بيــن عامــي  ،2016 ،2011أ -التخطيط للمهمات الصحفية في مناطق النزاع:
حيــث اختــار الباحــث لجلســة التركيــز بشــكل عشــوائي تبــدأ عمليــة التخطيــط للمهمــة مــن لحظــة إبــاغ الصحفــي
ً
َ
مرا ِســلين اثنَيــن ،أحدهمــا “ محمــد نــور” كان مقيمــا بالمهمــة الصحفيــة ،وهــذه المرحلــة تعتبــر إحــدى المراحــل
ً
فــي جنــوب ســوريا ،تحديــدا فــي محافظــة درعــا ،وقــام األساســية قبــل تنفيــذ المهمــة ،فنجــاح أي تغطيــة داخــل
بالتغطيــة بمناطــق الجنــوب الســوري إلــى جانــب محافظــة
مناطــق االشــتباك أو الصــراع يعتمــد فــي جوهــره علــى
القنيطــرة المحاذيــة للجــوالن الســوري المحتــل ،سيُشــير إحــكام عمليــة التخطيــط التــي تضــع كل المخاطــر المحتملة
لــه الباحــث بالمراســل رقــم ،1والمراســل الثانــي “ محمــود فــي ســياق حدوثهــا ،ووضــع اآلليــات النظريــة للتعامــل
الزيبــق” تــم ايفــاده مــن المقــر الرئيســي فــي الدوحــة إلــى معهــا مــن قبــل الصحفــي .17
مناطــق الصــراع فــي ســوريا ،حيــث قــام بالتغطيــة فــي
حلــب وإدلــب والعاصمــة دمشــق والغوطــة الشــامية “ أماكــن االحتجاجــات أو النزاعــات أو االشــتباكات هــي
ريــف دمشــق” ،وسيشــير لــه الباحــث “ المراســل رقــم  .”2أماكــن مفتوحــة علــى كل احتمــاالت المخاطــر ،وبالتالــي
كمــا أجــرى الباحــث مقابلــة مــع المراســل الصحفــي عبــد فــإن عمليــة التخطيــط تبــدأ مــن لحظــة اســتالم المهمــة
القــادر محمــد الــذي قــام بالتغطيــة في ديــر الزور والحســكة والشــروع بتنفيذهــا ،لهــذا تعتمــد الجزيــرة فــي افتتاحيــات
والرقــة -شــرقي ســوريا -وبعــض مناطــق حلــب –شــمالي برنامــج التدريــب علــى الســامة المهنيــة الصحفيــة،
ســوريا -بيــن عامــي  2011و ،2013قبــل انتقالــه إلــى علــى تقديــم دراســات واســعة لعمليــة التخطيــط مــن حيــث
الجزيــرة مباشــر فــي شــبكة الجزيــرة بالدوحــة ،سيشــير لــه المفهــوم والبنــاء وتقييــم المخاطــر ،فهــذه المرحلــة كمــا
الباحــث بالمراســل رقــم .3
يراهــا برنامــج التدريــب علــى الســامة المهنيــة الصحفيــة
الــذي يقدمــه مركــز الجزيــرة للحريــات العامــة وحقــوق
كمــا أجــرى الباحــث مقابلــة مــع المصــور التلفزيونــي خالــد اإلنســان ،تقــوم علــى إدراك الصحفــي ألهميــة مفهــوم
ليــوش الــذي قــام بالتغطيــة فــي ريــف حمــاه بيــن عامــي التخطيــط وضرورتــه قبــل البــدء فــي أي مهمــة صحفية .18
 ،2013- 2011ثــم انتقــل إلــى الشــمال الســوري بيــن
إدلــب وحلــب قبــل انتقا ِلــه إلــى مكتــب شــبكة الجزيــرة فــي يــرى دليــل الســامة المهنيــة للصحفييــن الميدانييــن
غــازي عنتــاب ،سيشــير لــه الباحــث باســمه.
(الصحافــة علــى الخــط األمامــي) ،الصــادر عــن االتحــاد
ســارت جلســة التركيــز والمقابلتــان ِوفــق ثالثــة محــاور
َ
رئيســية ،تــم تقســيمها مــن قِبَــل الباحــث لضمــان تغطيــة

الدولــي للصحفييــنَّ ،
أن عمليــة التخطيــط تقلــل مــن
الحــوادث الخطيــرة التــي مــن الممكــن أن تقــع؛ ألنهــا تدفــع
صــح الصحفي
الصحفــي التخــاذ تدابيــر إضافيــة ،لذلك ال يُن َ

 17مالحظة أنظر :دليل السالمة المهنية للصحفيين الصادر عن مراسلين بال حدود ،الصحافة على الخط األمامي «دليل السالمة المهنية للصحفيين الميدانيين»؛ تدريبات في السالمة المهنية عقدها االتحاد الدولي
للصحفيين في بروكسل.
 18مقابلة مع ياسر علي أحمد ،مدير قسم حماية الصحفيين في مركز الحريات وحقوق االنسان بشبكة الجزيرة.مصدر سابق.
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باالعتمــاد علــى خطــة نفّذهــا زميــل آخــر ألن المخاطــر
تتغيــر بتغيــر طبيعــة الصــراع؛ وعمليــة التخطيــط تنطلــق
مــن العــام إلــى الخــاص حيــث يكــون لهــا بدايــة واضحــة
ونهايــة واضحــة لتســير بشــكل دائــري ،ويمكــن قراءتهــا
مــن أي نقطــة فيهــا .19
اعتمــادا ً علــى هــذا الطــرح ،فــإن عمليــة التخطيــط عنــد
المراســل رقــم  1تُبنــى قبــل االنطــاق إلــى المهمــة،
اعتمــادا ً علــى طبيعــة مشــروع التغطيــة ،وكان الجنــوب
الســوري فــي عــام  2013خــال تغطيــة المراســل رقــم،1
مســتهدفا ً بالمطلــق ،يفتــرض هنــا المراســل رقــم  1أن
دراســة الجغرافيــا ال تدخــل ضمــن الخطــة ألنــه ينتمــي إلــى
المنطقــة فــي محافظــة درعــا ،بينمــا تبــرز أهميــة االطــاع
علــى تفاصيــل الجغرافيــا لــدى المراســل رقــم  1عندمــا
يخــرج فــي مهمــة صحفيــة خــارج محافظــة درعــا ،يشــير
هنــا إلــى قيامــه بالتغطيــة فــي محافظــة القنيطــرة علــى
الحــدود مــع الجــوالن الســوري المحتــل ،حيــث كان يقــوم
بالتنســيق مــع قــادة عســكريين فــي المــكان ،لرســم الطريــق
وقيــاس مــدى المخاطــر الموجــودة وتقييمهــا .20
عمليــة التخطيــط عنــد المراســل رقــم  2تبنى قبــل االنطالق
إلــى المهمــة ،اعتمــادا ً علــى طبيعــة مشــروع التغطيــة
الصحفيــة ،وهــذا يشــمل مــدة الرحلــة ومــا تســتغرقه
المهمــة للتنفيــذ ،المواقــع التــي ســيقوم بزيارتهــا وماهــي
القــوى ال ُمســيطرة عليهــا ،ومــا هــو نــوع الســاح الموجــود
مــع القــوات المســيطرة ،للتوضيــح أكثــر تحــدث المراســل
رقــم 2عــن رحلتــه إلــى حلــب فــي األشــهر األولى مــن عام
 ،2013حيــث وجــد عنــد دراســته للقــوى المســيطرة أن
“لــواء التوحيــد” هــو أحــد أقــوى الفصائــل المســيطرة علــى
المدينــة فــي ذلــك الوقــت ،فقــام بالتنســيق مــع فصائــل اللواء
إلجــراء تغطيــة صحفيــة داخــل مناطــق االشــتباك ،وبالرغم
مــن هــذا التنســيق ،إال أنــه وقــع فــي فــخ االختطــاف مــن
قِبَــل “جيــش المهاجريــن واألنصــار” المعروفيــن بجماعــة

“عمــر الشيشــاني” بالقــرب مــن مطــار “م ِنّــغ” الــذي كان
مقســوما ً إلــى مجموعــة جبهــات ،حيــث رغــب المراســل
باالقتــراب أكثــر مــن المطــار بهــدف تغطيــة ســقوط “كتيبــة
العلقميــة” ،ومــع اختــاط القــوى المتصارعــة وقــع الفريــق
الصحفــي فــي دائــرة ســيطرة مقاتلــي “جيــش المهاجريــن
واألنصــار” ،حيــث اســتمر االحتجــاز لمــدة أربــع ســاعات،
لــم يتواصــل خاللهــا المراســل رقــم  2مع المركز الرئيســي
فــي شــبكة الجزيــرة بالدوحــة ألن هــذا يشـ ِ ّكل خطــرا ً عليــه
وعلــى الفريــق العامــل بالدرجــة األولــى علــى حــد قولــه،
وألن “الظــروف لــم تكــن تســمح بذلــك” .21
ب -معايير عملية التخطيط:
عمليــة التخطيــط للمهمــة الصحفيــة ال تُبنــى اعتباطيــا ً أو
عشــوائياً ،بــل ترتكــز إلــى جملــة مــن المعطيــات الرئيســية
التــي تبــدأ مــن ضــرورة امتــاك معــدات الســامة المهنيــة
الصحفيــة ،الــدرع الواقــي مــن الرصــاص ،الخــوذة الواقيــة
مــن الرصــاص ،حاميــة الركبتيــن واليديــن ،حاميــة الرقبــة،
حيــث تشــكل هــذه المعــدات الخطــوة األولــى فــي عمليــة
التحكــم بــإدارة المخاطــر ،كمــا تخضــع عمليــة التخطيــط
لمعرفــة الجغرافيــا وتفاصيــل الصــراع وتشــكيالته
المختلفــة ،وهــذا مــا يســاعد الصحفــي علــى إدارة المخاطــر
لتنفيــذ مهمــة صحفيــة ناجحــة بأقــل الخســائر الممكنــة .22
معاييــر التخطيــط لتنفيــذ المهمة فــي الدخول والخــروج كانت
تقــوم علــى دراســة المخاطــر وتقييمهــا ِمــن وجهــة تقديــر
المراســل رقــم  ،2والــذي عــزاه إلــى وجــود فريــق متكامــل
يتــم توزيــع األدوار فيــه بيــن الحمايــة والتنســيق وترتيــب
تفاصيــل الرحلــة المتعلقــة بالطريــق الــذي سيســلكه الفريــق
والقــوى المتصارعــة إلــى جانــب الجغرافيــا ،هــذه المعلومات
بأكملهــا قــام المراســل رقــم  2بدراســتها ،ومقاطعتهــا مــع
المعلومــات األخــرى مــن مصــادر مختلفــة لتقييــم المخاطــر
والتحديــات قبــل انطالقــه ،فالتخطيــط عنــد المراســل “ 2كان
قابــا للتغييــر حســب الظــروف والتحديــات” .23

 19أنظر :الصحافة على الخط األمامي ،دليل السالمة المهنية الصحفية للصحفيين الميدانيين.
 20جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة لإلعالم بالدوحة.
 21نفس المصدر.
 22أنظر :دليل السالمة المهنية للصحفيين الصادر عن مراسلين بال حدود ،الصحافة على الخط األمامي «دليل السالمة المهنية للصحفيين الميدانيين»؛ تدريبات في السالمة المهنية عقدها االتحاد الدولي
للصحفيين في بروكسل.
 23مصدر سابق
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عنــد المراســل رقــم 3؛ اعتمــدت فكــرة التخطيــط لتنفيــذ
المهمــة علــى قــدرة الصحفــي الحصــول علــى ضمانــات
مــن إحــدى الفصائــل العســكرية لحمايتــه وتأمينــه بهــدف
إتمــام المهمــة الصحفيــة ،فالعمــل فــي ســوريا – مــن وجهــة
نظــر عبدالقــادر محمــد -يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى
ســيطر فــي المنطقــة
التنســيق مــع الفصيــل العســكري ال ُم
ِ
ال ُمــراد التغطيــة فيهــا ،كذلــك الحــال بالنســبة للتواجــد فــي
منطقــة اشــتباك مســلح ،فــإن هــذا يفــرض علــى الصحفــي
التواجــد مــع أحــد الفصائــل العســكرية ،فــا يمكــن التواجــد
بشــكل مســتقل بيــن طرفــي النــزاع ،فالتخطيــط يقــوم
بالدرجــة األولــى علــى التنســيق والعالقــات مــع الفصيــل
ـيطر علــى الجغرافيــا فــي أرض المهمــة ،علــى حــد
ال ُمسـ ِ
قولــه .24
مالحظات:
يمتلــك صحفيــو الجزيــرة فهمـا ً عامـا ً يســتند علــى ّ
أن عملية
التخطيــط للمهمــة الصحفيــة تبــدأ مــن خطوتيــن ،األولــى
تحديــد المخاطــر والتعامــل معهــا ،وهــذا يتعلــق بالمــكان
والبيئــة وظــروف المهمــة .بينمــا كانــت الخطــوة الثانيــة
تحــت عنــوان “ األمــن الذاتــي” ،وفــي هــذا التفصيــل
تــرى عينــة البحــث أنــه علــى الصحفــي امتــاك المعــدات
الشــخصية األساســية الخاصــة بالســامة المهنيــة الصحفيــة
قبــل االنطــاق إلــى المهمــة ،نتحــدث هنــا عــن معــدات
الســامة المهنيــة وهــي “ :الــدرع الواقــي ،الخــوذة،
القفــازات ،النظــارات ،الحقيبــة الميدانيــة ،حقيبــة الهــرب”،
وبالتالــي فــإن وضــع أيــة خطــة ميدانيــة أو خطــة بديلــة
تتطلــب معرفــة تامــة بجغرافيــا المــكان وطبيعــة ســاكنيه
وبعــض عاداتهــم ،إضافــة إلــى تحديــد النقــاط الرئيســية
التــي يمكــن اللجــوء إليهــا فــي حــال حــدوث أي طــارئ،
كالمشــافي ،النقــاط األمنيــة ،المالجــئ الرســمية أو األهليــة.
كمــا يدخــل فــي هــذا اإلطــار كل األمــور اللوجســتية التــي
تتعلــق بالمهمــة ،والمقصــود مــن هــذا “الســيارات ،الهواتف
المحمولــة ،األجهــزة االلكترونيــة ،وغيرهــا”.
أمــا فيمــا يتعلــق بدراســة الجغرافيــا ،فــإن عينــة البحــث
انقســمت إلــى قســمين؛ بحســب االنتمــاء إلــى مــكان
التغطيــة ،فالصحفــي الــذي يتــم إيفــاده إلــى مدينــة غيــر

مدينتــه التــي عــاش فيهــا ،فإنــه يقــوم بعمليــة دراســة
ميدانيــة للمــكان ،بينمــا ال يقــوم الصحفــي الــذي يغطــي
فــي منطقتــه بدراســة الجغرافيــا ،كمــا الحــظ الباحــث قيــام
صحفيــي الجزيــرة باالعتمــاد علــى الفصائــل العســكرية
لترتيــب غالبيــة الخطــة فيمــا يتعلــق بالتحــرك أو الوصــول
إلــى أرض الميــدان ،وهنــا يقتــرح الباحــث تنظيــم جلســات
خاصــة أو دورات مكثّفــة بهــدف إرســاء ثقافــة دراســة
المــكان الجغرافــي ووضــع الخطــوط العامــة التــي تضــع
الصحفــي أمــام مفاتيــح دراســة المــكان الجغرافــي فضــاء
التغطيــة.

ثانياً :اختيار مقر اإلقامة
يُمكــن تعريــف مقــر اإلقامــة بأنــه المــكان الــذي يتخــذه
الصحفــي مكانــا ً ينطلــق منــه لتنفيــذ المهمــة أو للراحــة،
وعمليــة اختيــار المقــر تقــع ضمــن التخطيــط للمهمــة ،فهــذه
الخطــوة هــي التــي تنطلــق منهــا الخطــوات األخــرى فــي
تنفيــذ المهمــة داخــل منطقــة الصــراع أو االشــتباك.
وبنــاء علــى هــذا يمكــن اعتبــار عمليــة اختيــار المــكان
المالئــم لإلقامــة أو لالســتخدام كمكتــب ميدانــيِ ،مــن أهــم
الخطــوات األساســية لتنفيــذ أي مهمــة ،فالمعاييــر األساســية
التــي يقــع علــى عاتــق الصحفــي أخذهــا بعيــن االعتبــار
تكمــن فــي التالــي ،أوالً ،القــدرة علــى مغــادرة المبنــى أو
المقــر بســهولة فــي حــال حــدوث أي طــارئ أو أخطــار؛
ثانيـاً ،إن اختيــار مــكان اإلقامــة يخضع لمعيــار القدرة على
العمــل بأمــان ،فالنقطــة الرئيســة فيــه أنــه يم ِث ّــل مــأوى آمنــا
للصحفــي وفريقــه ،ولضمــان هــذا البــد أن يقــوم الصحفــي
بدراســة جغرافيــا المــكان المحيــط ،وجغرافيــا المســكن مــن
حيــث المداخــل والمخــارج فيــه ،وتقييــم المخاطــر قبــل
اتخــاذ قــرار الســكن فيــه .25
 معاييــر اختيــار المقــر عنــد صحفيــي الجزيــرة عينــةالبحــث:
تتضمــن دورات الســامة المهنيــة الصحفيــة التــي ِ ّ
ينظمهــا

 24مقابلة أجراها الباحث مع عبد القادر محمد في شبكة الجزيرة بالدوحة .بتاريخ 26نيسان .2018
 25دليل السالمة للصحفيين ،دليل عملي للصحفيين في المناطق المعرضة للخطر ،إصدار مراسلون بال حدود ،الفصل الثالث.
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مركــز الحريــات وحقــوق االنســان فــي شــبكة الجزيــرة،
بابــا ً خاصــا ً باختيــار مقــر اإلقامــة وتأمينــه ،يشــمل هــذا
المســكن الممثّــل ببيــت عــادي أو غرفــة فــي فنــدق ،فلــك ٍّل
منهمــا آليــة خاصــة بالتأميــن وضمان ســامة الســكن فيــه .26
ســأل الباحــث ع ِيّنــة البحــث حــول اختيــار مقــر اإلقامــة،
فتمحــورت اإلجابــات حــول النقــاط التاليــة:
أوالً :يــرى المراســل رقــم  1خــال تغطيتــه الصحفيــة
فــي محافظــة درعــا بالجنــوب الســوريّ ،
أن اختيــار مقــر
اإلقامــة بعيــدا ً عــن المدنييــن يعــد أكثــر أمنـاً ،وذلــك يعــود
إلحساســه بــأن التواجــد مــع المدنييــن أو بينهــم؛ سيســبب
لهــم – أي المدنييــن  -مخاطــر إضافيــة وســيكون عبئــا ً
عليهــم ،لذلــك نجــد أنــه سـ َكن فــي بيــت واحــد لمــدة خمــس
ســنوات متواصلــة ،بيــن عامــي  2012حتــى ،2017
وكان هــذا البيــت بالقــرب مــن مناطــق االشــتباك ،محاط ـا ً
س ـ َكن
ببيــوت أخــرى ،ويتألــف مــن أربعــة طوابــق حيــث َ
فــي الطابــق الثانــي مــن البنــاء .27
ثانيــاً :المراســل رقــم 2الــذي قــام بالتغطيــة فــي ريــف
العاصمــة الســورية و شــمال ســوريا ،يشــترط فــي البنــاء
الــذي يســكنه خــال أداء المهمــة ،أن يكــون بعيــدا ً عــن
المدنييــن بحيــث يقــع فــي منطقــة ال تُعتَبَــر وجهــة للســكان،
إضافــة إلــى تميُّــز مقــر اإلقامــة بمخــارج متعــددة تس ـ ّهل
الهــروب فــي حــال حــدوث أي طــارئ ،ويهتــم المراســل
رقــم  2بالموقــع الجغرافــي للبيــت بحيــث يكــون قريبـا ً مــن
ُ
ــرق ســريعة تتيــح لــه الخــروج مــن أي خطــر يداهــم
ط ُ
المــكان ،ويعتبــر المراســل رقــم  2أن “ معيــار الســامة
أهــم مــن أي لقــاء أو خبــر” ،إضافــة إلــى أن المراســل
رقــم  2ال يقــوم بإعطــاء عنــوان ســكنه ألحــد بالمطلــق،
فاللقــاءات التــي كان يجريهــا فــي حلَــب –شــمالي ســوريا؛
مثـاً -كانــت تتــم بترتيــب مســبق في مــكان يحدده المراســل
للضيــف وفــي حــال تعـذُّر ذلــك أو اشــتراط الضيــف مكانـا ً
آخــرا كان المراســل رقــم  2يُلغــي المقابلــة .28

ثالثــاً :يــرى المراســل رقــم  3مــن واقــع تجربتــه خــال
التغطيــة فــي محافظــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا؛ َّ
أن مقــر
اإلقامــة األكثــر أمان ـا ً هــو “ األقــرب إلــى نقطــة اشــتباك،
ألن الطيــران ال يقصــف خــط االشــتباك األول أو المناطــق
المحيطــة فيــهّ ،
ألن هامــش الخطــأ هنــا كبيــر جــداً”،
فالقاعــدة التــي اتبعهــا المراســل رقــم  3هــي االقتــراب
مــن خــط الجبهــة والســكن إلــى جــواره بعيــدا ً عــن أماكــن
تواجــد المدنييــن ،يســتحضر هنــا إقامتــه فــي مدينــة الرقــة
قبــل ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســامية عليهــا ،حيــث كان
يقيــم إلــى جانــب مقــر فــرع أمــن الدولــة وهــو مقــر أمنــي
تابــع للدولــة الســورية“ ،هــذه المناطــق ال تقــع ضمــن
األهــداف الحقيقيــة ألطــراف الصــراع ،وال تتعــرض
لقصــف جــوي” .29
 مالحظات:الحــظ الباحــث َّ
أن دورات الســامة المهنيــة التــي يق ّدِمهــا
مركــز الجزيــرة للحريــات وحقــوق اإلنســانّ ِ ،
تغطــي قســم
اختيــار مقــر اإلقامــة وتأمينــه وهــي تتوافــق مــع معاييــر
اختيــار مقــر اإلقامــة الــواردة فــي الــدورات العالميــة
صلــة بــذات االختصــاصّ ،
وأن صحفيــي الجزيــرة
المت ِ ّ
عينــة البحــث -يتّبِعــون معاييــر عامــة تتقاطــع مــع المعاييرالعالميــة األساســية فــي اختيــار مقــر اإلقامــة وتأمينــه.
لقــد تمحــورت األســئلة األساســية التــي يطرحهــا صحفيــو
الجزيــرة -عينــة البحــث -علــى بعــض الســكان المحلييــن
قبــل اختيــار مــكان اإلقامــة ،حــول النقــاط التاليــة :ماهــي
طبيعــة المــكان؟ هــل معظــم المقيميــن فــي المنطقــة مــن
الســكان المحلييــن؟ مــا هــو تاريــخ الصــراع والمواجهــات
الموجــودة ومــا أضرارهــا التــي تحــدث؟ ماهــي نســبة
االعتقــاالت أو المداهمــات التــي تنفذهــا الســلطة القائمــة أو
أيــة قــوات مســلحة أخــرى فــي المنطقــة التــي تــم اختيارهــا
للســكن؟

 26مقابلة أجراها الباحث مع ياسر علي أحمد مدير قسم حماية الصحفيين في مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان.
 27جلسة تركيز ،مصدر سابق.
 28جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة للتدريب بالدوحة.
 29مقابلة مع عبد القادر محمد ،مصدر سابق.
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ووجــد الباحــث ّ
أن صحفيــي الجزيــرة -عينــة البحــث-
اســتندوا إلــى معرفتهــم الســابقة بأهالــي المنطقــة التــي تــم
اختيارهــا للســكن ،ســواء فــي المناطــق التــي ينتمــون إليهــا
بحكــم الــوالدة أو النشــأة ،أو تلــك التــي غطــوا األحــداث
فيهــا ،حيــث اعتمــدوا خــال تواجدهــم علــى مســاعد محلي،
قـ َدم لهــم معلومــات رئيســية تمثّلــت باإلجابــة عــن األســئلة
التاليــة :هــل يثيــر الغربــاء حفيظــة ســكان المنطقــة؟ ماهــي
طبيعــة الســلطة المحليــة والخدمــات التــي تق ّدِمهــا؟ أيــن
يعيــش المتن ِفّــذون أو الوجاهــات االجتماعيــة؟ هــل هنــاك
مالجــئ عامــة ألهــل الحــي؟ هــل هنــاك مالجــئ خاصــة
فــي البيــوت؟ هــل هنــاك تاريــخ فــي االعتــداء علــى
الصحفييــن فــي المنطقــة؟ هــل هنــاك مواقــع عســكرية،
مراكــز شــرطة أو مقــرات لمســلحين ممكــن أن تكــون هدفـا ً
خــال المواجهــات؟ ماهــي نســبة الجرائــم فــي المنطقــة وما
دوافعهــا؟ بعــد الحصــول علــى اإلجابــات ومقاطعتهــا مــع
بعضهــا البعــض ،تبــدأ أســئلة مــن نــوع آخــر :هــل أســكن
منفــردا ً أم مــع ســكان محلييــن يمكــن اتخاذهــم مســاعدين
لــي؟

ثالثـاً :التعامــل مــع األخطــار المختلفــة فــي مناطــق
االشتباك
آ -مخاطر األسلحة النارية:
كمــا ذكــر الباحــث فــي مقدمــة البحــث ،فــإن األخطــار التــي
تواجــه الصحفييــن فــي الميــدان ،تبــدأ بتعطيــل أداء المهمــة
أو مصــادرة المعــدات ،وتنتهــي بالقتــل أو االختطــاف أو
اإلصابــة ،وغيرهــا مــن التحديــات ،فالتعامــل مــع األخطــار
المختلفــة يفرضــه الواقــع الــذي يواجهــه الصحفــي فــي
مناطــق اإلشــتباك أو الصــراع.
إن معرفــة الصحفــي بالوضــع األمنــي فــي البــاد التــي
ينــوي التغطيــة بهــا تم ِث ّــل عامــاً حاســما ً وأساســيا ً فــي
تقليــص المخاطــر ،اإلشــارة هنــا إلــى مخاطــر األســلحة
الناريــة ،كمــا أن التنقــل فــي مناطــق االشــتباك أو الصــراع

يخضــع لكثيــر مــن القواعــد ،خاصــة التنقــل بالســيارات،
والتعامــل مــع نقــاط التفتيــش ،والتأكــد مــن صالحيــة
الســيارة و ُخلُ ّ ِوهــا مــن المخاطــر التــي تهدد حياة الصحفــي .30
يــرى صحفيــو الجزيــرة –عينــة البحث -أنّه علــى الصحفي
العامــل فــي ميــدان المهمــات التــي تكــون فــي بــاد تشــهد
اضطرابــات أن يكــون علــى اطــاع تــام بأنــواع األســلحة
الخفيفــة والثقيلــة و مخاطرهــا ،هــذه المعــارف تشــ ِ ّكل
ضــرورة حيويــة للصحفــي كــي يضمــن تقليــل مخاطرهــا
واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للنجــاة ،فمعرفــة
أنــواع األســلحة المختلفــة والذخائــر واأللغــام المســتخدمة
فــي ســاحة المواجهــات فــي حــال تعــرض الصحفــي أو
الفريــق العامــل إلطــاق نــار تم ِ ّكنــه مــن اختيــار نــوع
الحمايــة التــي يجــب أن تقــوم بهــا مثــل :حائــط مــزدوج،
ســاتر ترابــي ،شــجرة ،حفــرة أو غيرهــا ،كمــا تفــرض
الظــروف التــي تواجــه الصحفييــن فــي الميــدان إجــراءات
أخــرى .31
فــي الــدورة التدريبيــة التــي تابعهــا الباحــث بمقــر معهــد
الجزيــرة لإلعــام بتنظيــم مــن مركــز الجزيــرة للحريــات
وحقــوق االنســان ،أعطــى المــدرب تصــورا ً نظريـا ً كامـاً
عــن األســلحة الخفيفــة والثقيلــة وأنــواع الطائــرات التــي
يتــم اســتخدامها فــي القصــف الجــوي ،ومخاطرهــا ،كمــا
ّ
نظــم المركــز زيــارة ميدانيــة إلــى أحــد الجهــات األمنيــة
فــي دولــة قطــر بغــرض تعريــف الصحفييــن المتدربيــن
بشــكل مباشــر علــى أنــواع الســاح ،لتكــون المعرفــة
آن واحــد .32
نظريــة وعمليــة فــي ٍ
تختلــف مخاطــر األســلحة الناريــة الثقيلــة والخفيفــة بحســب
أنواعهــا ،اآلليــة وغيــر اآلليــة ،وبحســب وقــوع الصحفــي
فــي المــدى ال ُمجــدي لنيرانهــا ،فالبنــادق الهجوميــة “
الكالشــينكوف ،إم  ،16اس اي  ،80جــي  ،36اف ان
اف  ،”2000يزيــد مــدى تأثيــر نيرانهــا علــى  300متــرا ً
لألفــراد و 600متــرا ً للمجموعــة .بينمــا يكــون تأثيــر
البنــادق القناصــة  100متــر أو أقــل لــدى الشــرطة ،وقــد

 30مقاالت منشورة في السالمة المهنية الصحفية للباحث على موقع معهد الجزيرة لإلعالم.
 31جلسة تركيز عقدها الباحث في معهد الجزيرة لإلعالم.
 32من مالحظة الباحث للدورة التدريبية التي َّ
نظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان في معهد الجزيرة لإلعالم.
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تصــل إلــى كيلــو متــر أو أكثــر فــي االســتخدامات الحربيــة
أو العمليــات الخاصــة .33
ب -اختيار واستخدام وسائل النقل في مناطق الصراع:
الحــظ الباحــث خــال الــدورة التدريبيــة الخاصــة بالســامة
المهنيــة التــي ّ
نظمهــا مركــز الجزيــرة للحريــات العامــة
وحقــوق اإلنســان فــي معهــد الجزيــرة لإلعــام ،أن
المــدرب قــام بإعطــاء معلومــات كافيــة وكاملــة عــن التنقــل
فــي مناطــق االشــتباك أو الصــراع ،بحيــث قــام بتغطيــة
النقــاط التاليــة:
أوالً :اختيــار الســيارة ،ثانيـاً :تأميــن الســيارة ،ثالثـاً :القيادة،
رابع ـاً :الســيارة واألمــن علــى الطريــق ،خامس ـاً :الحمايــة
مــن الســرقة ،سادسـاً :تفتيــش الســيارة .34
عــن هــذه المخاطــر وآليــات اختيــار واســتخدام وســائل
ُ
الباحــث الصحفييــن –عينــة البحــث:-
النقــل ،ســأل
أوالً :يــرى المراســل رقــم  1الــذي قــام بالتغطيــة فــي
الجنــوب الســوري؛ ّ
أن التنقــل فــي مناطــق الصــراع أو
االشــتباك ،يخضــع لكثيــر مــن المعاييــر“ ،المراســل رقــم
 1فقــد ذراعــه األيمــن عقــب اســتهداف الســيارة التــي كان
يقودهــا” .واختيــار وســيلة النقــل التــي اســتخدمها تُبنــى
بالدرجــة األولــى علــى طبيعــة التقريــر المطلــوب تنفيــذه
نهايــة المهمــة ،فالتقاريــر اإلنســانية التــي تتطلــب وجــودا ً
فــي داخــل التجمعــات الســكنية وبيــن ال ُكت َــل البشــرية،
تتطلــب وجــود ســيارة تشــبه تلــك التــي يســتخدمها النــاس
فــي المنطقــة ،لكــي ال تثيــر انتبــاه اآلخريــن ،أمــا إذا كان
التقريــر المطلــوب تنفيــذه فــي نهايــة المهمــة يشــرح ســير
عمليــات عســكرية أو يرافــق حالــة اشــتباك ،فــإن هــذا
يتطلــب وجــود ســيارة دفــع رباعــي ألن منطقة االشــتباكات
التــي تقــع فيهــا التغطيــة كانــت تحدث فــي منطقــة صخرية،
فــي مهمــات أخــرى كان المراســل رقــم  1يســتخدم ســيارة

ال يســتخدمها الصحفيــون أو الناشــطون عــادة ،كمــا أنــه
كان يضطــر فــي أحيــان أخــرى إلــى تمويــه هــذه الســيارة
باســتخدام “ خــزان مــاء إضافــي مثـاً علــى ظهرهــا” ،وكل
هــذه األشــكال مــن الســيارات كان يخضــع لعمليــة تفتيــش
دقيقــة قبــل كل اســتخدام تحســبا ً مــن العبــوات الناســفة .35
خــال التغطيــة الميدانيــة فقــد المراســل رقــم  1ذراعــه
اليمنــى بالكامــل حيــن انتقالــه بالســيارة داخــل مدينــة درعا،
حيــث كان متجهـا ً لتغطيــة تداعيــات مؤتمــر آســتانة وداهــم
المنطقــة التــي كان يقــود بهــا قصــف جــوي ،ذلــك دفعــه
إليقــاف الســيارة ومغادرتهــا واالنبطــاح علــى األرض،
ظـ ّ
ـن المراســل رقــم  1أن القصــف الجــوي انتهــى فســارع
إلــى قيــادة الســيارة واللجــوء إلــى مــكان قريــب ،وهــذا مــا
وضعــه –بســبب الحركــة المباشــرة -فــي مرمــى هــدف
الطيــران ،فأصيــب وبُتــرت ذراعــه األيمــن بالكامــل ،بينمــا
“نجــى جســده بســبب ارتدائــه للســترة الواقيــة” .36
ثانيــاً :يُشــ ّدِد المراســل رقــم  2علــى ضــرورة العنايــة
باختيــار الســيارة أو وســيلة النقــل المناســبة خــال التغطية،
ومناســبتها لطبيعــة المهمــة ،يــروي هنــا عــن مشــروع
تغطيــة كان يتطلــب منــه االنتقــال فــي عــام  2013مــن
محافظــة إدلــب شــمال ســوريا إلــى ديــر القصــب بالقــرب
مــن منطقــة الضميــر بريــف دمشــق ،ترتيــب الطريــق هنــا
كان يمــر عبــر طريــق الباديــة فــي ديــر الــزور شــرق
ســوريا ،وهــذا مــا تطلــب وجــود ســيارة دفــع رباعــي،
يســتحضر أيضـا ً مهمــة أخــرى فــي محافظــة حلــب شــمالي
ســوريا حيــث أحضــر الفريــق المرافــق ســيارة دفــع رباعي
فرفــض المراســل رقــم  2اســتخدامها ألنهــا تلفــت األنظــار
وتثيــر الشــبهات فــي المجتمــع الــذي ال يســتخدم هــذا النــوع
مــن الســيارات فــي الحــاالت الطبيعيــة ،المســألة هنــا تبــدو
عنــد المراســل رقــم  2متعلقــة بطبيعــة المهمــة أوالً وبمــدى
انتشــار وســيلة التنقــل فــي منطقــة التغطيــة .37

 33أنظر :الصحافة على الخط األمامي ،دليل السالمة المهنية للصحفيين الميدانيين ،اصدار االتحاد الدولي للصحفيين.
 34من مالحظة الباحث للدورة التدريبية التي َّ
نظمها مركز الجزيرة للحريات وحقوق االنسان في معهد الجزيرة لإلعالم
 35جلسة تركيز ،مصدر سابق.
 36نفس المصدر.
 37نفس المصدر.
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ج -الحماية الذاتية:
أوالً :تبــدأ مســألة الحمايــة الذاتيــة عنــد كال المراســلَين
1و 2مــن جانــب شــخصي ،فاقتنــاء معــدات الســامة
المهنيــة ،الــدرع الواقــي مــن الرصــاص ،الخــوذة الواقيــة
مــن الرصــاص ،تشــكل إطــار الحمايــة الشــخصية وخــط
الدفــاع األول ،تأتــي بعــد ذلــك الجغرافيــة التــي يتيــح تذليلهــا
تحقيــق خطــوات حمايــة إضافيــة خــال االشــتباك ،بينمــا
تقســم الجغرافيــة عندهمــا إلــى قســمين :األول ثابــت كالجدار
أو الحفــرة أو الملجــأ والشــجرة والصخــور الكبيــرة ،الثانــي
متحــرك :الســيارات المصفحــة ،الســاتر الترابــي ،الســيارات
المتوقفــة حيــث يمكــن االختبــاء تحــت قــوس العجــات .38
ثانيــاً :يحــرص المراســل رقــم  2علــى تفتيــش الســيارة
يوميــا ً وقبــل كل اســتخدام ،شــكل عمليــة التفتيــش يقــوم
علــى االبتعــاد عــن الســيارة مــا يقــارب  150متــرا ً
واســتخدام النظــر مــن األســفل فــي عمليــة التفتيــش قبــل
االقتــراب إليهــا ،وفــي حــال اســتطاع المراســل رقــم  2أن
تكــون الســيارة داخــل مقــر اإلقامــة لتبقــى أمــام ناظريــه
فإنــه يفعــل ذلــك كمــا حــدث معــه فــي حلــب وإدلــب شــمال
ســوريا ،كذلــك يفعــل المراســل رقــم  1بحيــث يقــوم بتفتيش
الســيارة بشــكل ذاتــي مــن كل الجهــات .39
ثالثـاً :يــرى المراســل رقــم  3الــذي لــم يخضــع ألي دورات
خاصــة باألمــن والســامة قبــل انتقالــه مــن أرض التغطيــة
فــي ســوريا إلــى مقــر شــبكة الجزيــرة فــي الدوحــة ،يقــول
بمــا يتعلــق باالنتقــال ضمــن مناطــق الصــراع أو االشــتباك:
“ المســألة تعتمــد خــال التغطيــة فــي ســوريا علــى التنقــل
بســيارات الفصائــل العســكرية ،فالتواجــد مــع المقاتليــن كان
صمــام األمــان بالنســبة للصحفــي خــال تغطيتــه وتنقلــه
بيــن المــدن الســورية ،ضمــن هــذا كانــت عمليــة دراســة
الطريــق وحــال الكمائــن الموجــودة تعتمــد بالدرجــة األولــى
علــى المعلومــات الموجــودة لــدى الفصيــل العســكري الــذي
يقــوم بحمايــة الصحفــي ،مث ـاً الخــروج مــن مدينــة ديــر
الــزور بدايــة عــام  2013كان يتــم بطريقــة الزحــف ألن
المــكان مرصــود بالقناصيــن” .40

د -خطة الهروب:
خطــة الهــروب أو الخــروج مــن أرض الميــدان تخضــع
عنــد المراســل رقــم  2لــكل مــا مــر معــه خــال أداء
وتنفيــذ المهمــة ،فالعامــل األول الــذي يحكــم رســم خطــة
الخــروج هــو خطــة الدخــول ،إضافــة إلــى طبيعــة المنطقــة
وتغيُّــر تشــكيالت الفصائــل المتصارعــة وقــوات االشــتباك
الموجــودة علــى األرض ،يتحــدث هنــا المراســل رقــم2
عــن الخــروج مــن منطقــة العتيبــة الواقعــة فــي الغوطــة
الشــرقية لمدينــة دمشــق فــي عــام  ،2013هــذه المنطقــة
كانــت تخضــع لحصــار مــن قــوات النظــام الســوري
ويتواجــد فيهــا تشــكيالت عســكرية تتبــع لفصائــل متنوعــة،
عنــد رســم عمليــة الخــروج منهــا قــام المراســل رقــم 2
بدراســة خطــة الدخــول لهــا والتــي اســتغرقت مــا يقــارب
 15يومــا مــن المحــاوالت المســتمرة ،فالخــروج تطلــب
تخطيطـا ً طويـاً اضطــر المراســل فــي مــرات عديــدة إلــى
إلغــاء بعــض الخطــوات فيهــا وإدخــال خطــوات أخــرى،
هــذا خضــع حينهــا إلــى جملــة مــن العوامــل أبرزهــا
التواصــل مــع الســكان المحلييــن والقــادة العســكريين فــي
المــكان ،بالرغــم مــن هــذا وجــد المراســل نفســه أمــام
بحيــرة “العتيبــة” الطبيعيــة التــي تشــتهر بحالتهــا البريــة
البِ ِكــر ،االختفــاء فــي هــذه المنطقــة اســتمر ألربــع ســاعات
متواصلــة بعــد انفجــار لغــم أثــار انتبــاه القــوات العســكرية
الموجــودة بالقــرب ،يقــول المراســل “ :2إن الخطــة
خاضعــة للتغييــر تبعــا ً للمخاطــر التــي تواجــه الفريــق،
فمثــاً فــي عمليــة الخــروج مــن العتيبــة بريــف دمشــق
عــام  2013بعــد حصــار اســتمر  90يــوم ،كانــت الخطــة
تقضــي باتجــاه الفريــق نحــو منطقــة “الضميــر” وســلوك
ذات الطريــق الصحــراوي عبــر “ديــر الــزور” فــي الشــرق
الســوري وصــوالً إلــى “حلــب” ومنهــا إلــى تركيــا ،لكــن
المخاطــر التــي حدثــت أن مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية
كانــوا مســيطرين علــى مناطــق فــي ديــر الــزور وهــذا
مــا فــرض االتجــاه شــرقا ً وجنوب ـا ً نحــو الحــدود األردنيــة
حيــث تــم ترتيــب الخــروج بطريقــة ســرية بالتنســيق مــع
المكتــب الرئيســي لشــبكة الجزيــرة فــي عمــان .41

 38نفس المصدر.
 39نفس المصدر.
 40مقابلة مع عبد القادر محمد ،مصدر سابق.
 41جلسة تركيز ،مصدر سابق.
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مــن المخاطــر التــي تواجــه الصحفييــن أيض ـا ً فــي أرض
الميــدان خــال التنقــل ،عــدم القــدرة علــى اســتخدام الســيارة
فــي أماكــن تتواجــد بهــا حواجــز عدائيــة ،هنــا يكــون
المشــي صعب ـا ً بســبب وجــود الصحفــي فــي مرمــى النــار
للمقاتليــن ،فيضطــر للزحــف لمســافات طويلــة أو االختبــاء
كجــزء مــن تفاصيــل المــكان.

كنــا نســتقلها ،وبدأنــا بالمشــي بيــن األشــجار الزراعيــة،
فبــدأَت الك َّ
شــافات الضوئيــة التابعــة للحاجــز بمالحقتنــا
وت ِبعهــا قصــف مدفعــي مــن جهــات مختلفــة ،فــي تلــك
اللحظــة كان الخيــار الوحيــد للنجــاة هــو الزحــف ،اســتمر
الزحــف ألكثــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة ،والقصــف
المدفعــي مــن حــول الفريــق ،حتــى نجونــا بأعجوبــة .44

يشــير المراســل رقــم  2إلــى حادثــة وقعــت معــه فــي
الغوطــة بريــف دمشــق خــال خطــة الخــروج ســيرا ً علــى
األقــدام ،حيــن تفاجــأ بوجــود حقــل ألغــام بــدأت ألغا ُمــه
باالنفجــار ،فاختبــأ الفريــق مــع المراســل رقــم  2ضمــن
أعشــاب طويلــة لمــدة أربــع ســاعات متواصلــة ،ومــع
مراقبــة الوضــع العــام ،قــام المقاتلــون بالتقــدم نحــو حقــل
األلغــام ورفعــوا الجثــث وزرعــوا تحتهــا ألغــام جديــدة،
الســتهداف َمــن يحــاول أخــذ الجثــث ،يشــير هنــا المراســل
صــل لهــا بالخبــرة
إلــى قاعــدة فــي األمــن والســامة تو ّ
التراكميــة“ :ال تقتــرب مــن جثــة قُتِـ َل صاحبُهــا فــي منطقــة
حقــل ألغــام” .42

يُجــري الباحــث مــن خــال الجــدول رقــم  3مقارنــة بيــن
إجابــات ع ِيّنــة البحــث ،حيــث تــم تقســيم جــدول البيانــات
وفق ـا ً للمحــاور التــي تضمنهــا البحــث:

المراســل رقــم  1يشــير إلــى ضــرورة االحتفــاظ بخارطــة
ذهنيــة مبســطة عــن المدينــة أو منطقــة التغطيــة لتحاشــي
المناطــق التــي تقــع فيهــا الجريمــة المنظمــة ،مــع ضــرورة
االنتبــاه الدائــم إلــى البيئــة المحيطــة ،خاصــة عنــد التنقــل
بالســيارة مــن مــكان إلــى آخــر .43
المصــور التلفزيونــي خالــد ليــوش الــذي قــام بالتغطيــة
فــي ريــف حمــاه بيــن عامــي  ،2013- 2011ثــم انتقــل
إلــى الشــمال الســوري بيــن إدلــب وحلــب قبــل انتقا ِلــه إلــى
مكتــب شــبكة الجزيــرة فــي غــازي عنتــاب ،اضطــر إلــى
الزحــف علــى بطنــه ألكثــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة
فــي المنطقــة الواصلــة بيــن شــمال “ط ِيّبــة االمــام” و
“المصاصنــة” فــي الريــف الشــمالي لمدينــة حمــاه “ ،بعــد
انســحابنا مــن طيبــة االمــام عبــر الطريــق الزراعي شــماالً،
مررنــا بالقــرب مــن حاجــز عســكري ،كان الحاجــز يبعــد
أقــل مــن  150متــر ،ممــا أجبرنــا علــى تــرك الســيارة التي
 42نفس المصدر.
 43نفس المصدر.
 44مقابلة أجراها الباحث مع المصور خالد ليوش في الدوحة ،بتاريخ 2ايار .2018
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أوالً :واقــع الســامة الصحفيــة فــي شــبكة الجزيــرة مــن
حيــث الــدورات.
ثانياً :التخطيط للمهام.
ثالثاً :اختيار مقر اإلقامة.
رابعـاً :التعامــل مــع األخطــار المختلفــة ،التنقــل فــي مناطق
االشتباك.
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بعــد البحــث ومقاطعــة تجــارب الع ِيّنــات التــي تــم اختيارهــا
فــي عينــة البحــث ،فقــد وجــد الباحــث ّ
أن جميــع مــن
التقاهــم مــن الصحفييــن مقتَنِعيــن أن الخبــرة التراكميــة
هــي األســاس فــي مجــال تغطيــات الحــروب واألزمــات
فــي مناطــق االشــتباك أو الصــراع أو النــزاع ،وأن دورات
األمــن والســامة المهنيــة ال تســاهم بزيــادة فــرص النجــاة
مــن المــوت.
نالحــظ مــن الجــدول الســابق َّ
أن عمليــة التخطيــط للمهمــات
الصحفيــة فــي مناطــق الصــراع أو االشــتباكات ،ال تخضــع
عنــد غالبيــة الصحفييــن -عينــة البحــث -إلــى منهجيــة
واضحــة تقــوم علــى تقييــم المخاطــر أوالً ،بــل تميــل إلــى
التنســيق مــع الفصائــل العســكرية ال ُمســيطرة وإلقــاء مهمــة
تقييــم المخاطــر علــى عاتــق تلــك الفصائــل ،نالحــظ أيضـا ً
أن جميــع الصحفييــن –عينــة البحــث -يمتلكــون الوعــي
التــام بآليــات اختيــار مقــر اإلقامــة ،واالنتقــال فــي مناطــق
الصــراع أو االشــتباك.

استنتاجات
بعــد أن أجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة معمقــة داخــل مقــر
شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة لمــدة ثالثــة أشــهر ،أجــرى
خاللهــا عــددا مــن المقابــات والمالحظــات الميدانيــة،
خلــص إلــى أن شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة تمتلــك علــى
الصعيــد النظــري والعملــي ،إداريــا ،وعيــا كامــا بأهميــة
التدريــب علــى إجــراءات وتطبيقــات الســامة المهنيــة
ـدرب
الصحفيــة ،إال أن الشــبكة مــا تــزال تفتقــد لوجــود مـ ِ ّ
خــاص باألمــن والســامة مــن كوادرهــا ،كمــا تفتقــر إلــى
وجــود دليــل نابــع مــن تجربــة صحافييهــا الذيــن غطــوا فــي
مناطــق الصــراع واالشــتباك واالضطرابــات ،واقتصــار
ذلــك التدويــن علــى جهــود معهــد الجزيــرة لإلعــام الــذي
أصــدر كتــاب الصحافــة فــي زمــن الحــرب ،كمــا الحــظ
الباحــث إلــى االعتقــاد بضــرورة تطويــر قســم حمايــة
مدربــة علــى
الصحفييــن وإيجــاد خليــة “أزمــة” تكــون ّ
طفيــن أو ال ُمخت َفيــن قســريا ً
متابعــة ملفــات الصحفييــن المخت َ َ
أو المعتقَليــن .وعلــى صعيــد المراســلين الصحفييــن الذيــن
غطــوا فــي ســوريا خــال فتــرة الدراســة ،هنــاك انطبــاع
بعــدم جــدوى تدريبــات الســامة المهنيــة وتطبيقاتهــا ،وأن
18

المعرفــة فــي هــذا المجــال تبنــى بالخبــرة التراكميــة النابعــة
مــن التغطيــة فــي الميدان ،إال أن المراســلين عينة الدراســة،
أظهــروا وعيــا جيــدا تجــاه تطبيقــات الســامة المهنيــة ،مــع
وجــود بعــض نقــاط القصــور فــي التطبيــق ربمــا يمكــن
إرجاعهــا لطبيعــة الســاحة الســورية وتعقيداتهــا العســكرية.

التوصيات
أوال :يــرى الباحــث أنــه مــن الضــروري تحليــل طبيعــة
العالقــة مــا بيــن الصحفييــن وأطــراف النــزاع للوقــوف
علــى أبــرز اإلشــكاليات التــي مــن الممكــن أن تحدثهــا هــذه
العالقــة علــى طبيعــة التغطيــة الصحفيــة.
ثانيــا :هنــاك ضــرورة لتوثيــق خبــرات الصحفييــن الذيــن
غطــوا فــي مناطــق نــزاع مختلفة ،وفق عدة أشــكال ،بشــكل
يؤمــن للباحثيــن ســهولة الوصــول إلــى كافــة المعلومــات
المتعلقــة بطبيعــة التغطيــات الصحفيــة فــي مناطــق النــزاع.
ثالثــا :يوصــي الباحــث بضــرورة توســيع العينــة البحثيــة
لتشــمل كافــة مناطــق التــي غطــى بهــا صحفيــو الجزيــرة
منــذ نشــأتها.
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وخطــر اإلفــات مــن العقــاب الصــادر عــام  ،2016اخــر
تحديــث  ،25/04/2018مــن خــال الرابــط التالــي:
https://goo.gl/KiAEus
الصحافــة علــى الخــط األمامــي ،دليــل الســامة المهنيــة
للصحفييــن الميدانييــن ،صــادر عــن االتحــاد الدولــي
للصحفييــن فــي بروكســل.

دليــل الســامة للصحفييــن ،دليــل عملــي للصحفييــن فــي
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جلســة تركيــز عقدهــا الباحــث فــي معهــد الجزيــرة لإلعــام
بالدوحــة ،بتاريــخ  20نيســان .2018
مقابلــة مــع ســامي الحــاج ،رئيــس مركــز الحريــات وحقوق
االنســان فــي شــبكة الجزيــرة .بتاريخ  22نيســان .2018
مقابلــة مــع الصحفــي محمــود الزيبــق الــذي قــام بالتغطيــة
فــي ســوريا بيــن عامــي  ،2011—2015تمــت المقابلــة
بتاريــخ  26نيســان 2018
مقابلــة ياســر أحمــد علــي مديــر قســم الحمايــة فــي مركــز
الجزيــرة للحريــات وحقــوق االنســان ،بتاريــخ  25نيســان
.2018
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عبــد القــادر محمــد فــي شــبكة
الجزيــرة بالدوحــة .بتاريــخ  26نيســان .2018
مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع المصــور خالــد ليــوش فــي
الدوحــة ،بتاريــخ  2ايــار .2018

دليــل الســامة المهنيــة للصحفييــن الصــادر عــن مراســلين
بــا حــدود ،الصحافــة علــى الخــط األمامــي «دليل الســامة
المهنيــة للصحفييــن الميدانييــن»؛ تدريبــات فــي الســامة
المهنيــة عقدهــا االتحــاد الدولــي للصحفييــن فــي بروكســل.
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