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حافة وحدات "جيمس و. فولي" لسالمة الصِّ

دروس للمناهج الجامعية في مجاَلي الصحافة واالتصاالت:

رة عامة ن

وحدات  بتطوير  "ماركيت"،  بجامعة  تصاالت  ل  " "ديدري كلية  مع  بالتعاو  ليغاسي"  فولي  و.  "جيمس  سسة  م قامت 
وتعتبر  واالّتصاالت.  الصحافة  لطلبة  الجامعية  المناه  ع  و االعتبار  في  ذ  األ مع  الصحافة  مة  لس فولي"  و.  "جيمس 
الصحفيين.  هدفنا  مة  الجامعيين في دليل "جيمس و. فولي" لس للطلبة  ابة قطعة مصاحبة  مة هذ بم الس وحدات 
مة الصحفيين في غاية  مة، كعنصر أساسي لمهنة الصحافة. ونعتقد أ س بالس هو تعريف طلبة الصحافة واالّتصاالت 
المهنية  حياتهم  تكو  أ  تاروا  ا ا  إ له،  والّتصدي  للخطر  االستعداد  كيفية  معرفة  الطموحين  الصحفيين  وعل  األهمية، 

. في هذا المجا

مة عند  ل ثقافة، تعّزز مفهوم الّس مة الصحافة، إل مساعدة المعّلمين في  وتهدف "وحدات جيمس و. فولي" لس
جميع طلبة الصحافة واالّتصاالت. وقد صممت الوحدات لكي تدرج في المناه التعليمية القائمة. واستنادا إل احتياجات 
حّصة  تكريس  أو  الدراسية،  الحصة  من  جز  في  الوحدات  دم  يمكن  التعليمّي،  المنهاج  يغطيه  الذي  والمحتو  المعلم 
مكا  مكا بع المعّلمين إدراج وحدة واحدة في منهاجهم الّدراسي، وب دراسية كاملة، أو عل مدار حص متعّددة. ب
إل االستفادة من جميع  المعّلمو  مة، قد يعمد  رين إدراج مواّد من وحدات متعّددة. وعند تطبي مواّد وحدة الس
لّي عند إدراج الوحدات، بل يجب عل  ، ينبغي عدم اّتبا نمط  ل افة إل  تيار منها. با ات والسيناريوهات أو اال القرا

المعّلمين دم الوحدات في المناه القائمة، استنادا إل كيفية تواف المواّد مع محتو المنهاج الدراسي.

الفترة  مة طوا  الس التفكير في  عل  والمعّلمين  الطلبة   ّ ح ، في  مة هذ الس إدراج وحدات  ل هدفنا، من   ّ يتم
 . ١ وحدة تتكّو من  النسخة األصلية  فة  ّ مة مدمجة ومك للس المترجمة هذ من  وحدات  النسخة  تتكّو  الجامعية. 
مية في  ع ا ال الحصر، إكما تقييم المخاطر، والتغطية ا وعات، منها، عل سبيل الم وتغّطي الوحدات مجموعة مو
 ، االحتجاجات ل  في  بما  المدنية  طرابات  اال وتغطية  األقّليات،  من  والصحفيين  الصحفيات  مة  وس الحالية،  الجائحة 
وحماية  األجنبية،  الصراعات  وتغطية  المعادية،  المصادر  مع  ت  مقاب وإجرا  المصادر،  ورعاية  الذاتية،  العاطفية  والرعاية 
مكونا  مة  الس اعتبار  الوحدات،  هذ  عبر  الطلبة،  يتعّلم  وسوف  بالطقس.  المتعّلقة  الحوادث  وتغطية  الرقمية،  البيانات 

ة صحية. ببي تتمّتع  قية  رئيسيا لصحافة قوية وأ

الذي  للصحافة،  "ميديل"  كلية  من  شيرر"  "إيلين  صّممته  الذي  الصحفيين،  مة  لس فولي"  و.  "جيمس  دليل  ة  قرا يمكن 
: . الرابط  هذا  عل  بالنقر  الجامعيين،  الصحافة  طلبة  دمة  إل  يهدف 

سسة "جيمس  مة الصحافة وم مة الصحفيين بالتعاو مع المبادرة الوطنية "ميديل" لس . تم إنشا دليل س
مة. مة مراسلو ب حدود واتفاقية تحالف ثقافة الس و. فولي ليغاسي" وبالشراكة مع من

عل  المحترفين  الصحفيين  وجمعية  هوارد"  "سكريبس  سسة  م إل  بالشكر  ليغاسي"  فولي  و.  "جيمس  سسة  م تتوّجه 
. المشرو السخي لهذا  دعمهما 

 

٣
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الوحدة األولى: اكتساب عادات صحفية آمنة (تخفيف المخاطر)

الهدف

م طلبة الصحافة واالتصاالت عل الدور المهم الذي تلعبه الصحافة في تسليط  برتهم الجامعية، يتعرف مع في بدايات 
م ليس أمرا  ع سكات الصحفيين والصحافة. فالهجوم عل ا . كما يتعرفو عل الجهود المبذولة  و عل الحقائ ال
يلي:  ما  المحترفين  الصحفيين  لجمعية  قي  األ القانو  ويقتر  متزايدة.  بصورة  عدائية  ة  بي الصحفيو  يواجه  بل  طارئا، 
وعادلين وشجعانا في جمع  يكونوا صادقين  أ  عليهم  "ينبغي  كما  عنها"  ب  وا الحقيقة  ورا  "السعي  الصحفيين  عل 
ر من أي وقت  مته، ا أك زمة لس ونقل وترجمة المعلومات". ولكي يكو المر صحفيا شجاعا ينبغي توفر األدوات ال

. م

عليهم  يجب  كما   ، عاد مجتمع  في  الحرة  الصحافة  ديه  ت الذي  المهم  بالدور  التفكير  الطموحين  الصحفيين  عل  ينبغي 
ومصادرهم  ئهم  زم مة  وس والعاطفية،  البدنية  متهم  س الصحافة:  مجا  في  مة  الس مفهوم  همية  ب التفكير 
لمواقف  استجابة  مجرد  من  ر  أك هي  مة"  "الس أ  الصحافة  طلبة  ويتعلم   . ل إل  وما  ومعداتهم،  الرقمية  وبياناتهم 
مة باكتسا عادات يومية تسمح للصحفيين بممارسة مهنتهم بفعالية وثقة. ويشمل  إ تبدأ الس طيرة أو غير مريحة. 
ل التعرف عل منطقة ما، بالتجو في المدينة، وزيارة أحيائها  مة"، م ل ممارسة مهارات، قد ال تنطوي تحت بند "الس
مة  س عل  الحفا  في  األساسيات  هذ  تساعد  وقد  فيها.  يعملو  التي  األماكن  عن  أكبر  فهم  الكتسا  الجديدة 

منة". الصحفيين حت في األماكن التي ال تبدو "

إ  رين.  ا مة  متهم وس المباشر عل س ثير قراراتهم  ت الصحفيو  أ يفهم  لتغطية قصة ما، يجب  فعند استعدادهم 
ومن  قّصة.  أية  تغطية  في  وجودها  إل  ر  بالن تخفيفها،  في  للمخاطر،  المدروس  والتقييم  الدقي  التخطيط  يساعد  قد 

المهم التفكير مليا بكيفية إدارة المخاطر واالستجابة ألي موقف.

طرا وفي نفس الوقت تقليل المخاطر،  ويا و ع فو ا أصبح الو ب الدقي والكامل إ هر األهداف المزدوجة: ا ثم ت
الصحفيين،  عل  يتعّين   . المسب عداد  ا عبر  تكو  المخاطر  للتقليل من  ل  الم أسوأ، فالطريقة  أو ما هو  صابة  ا لتجّنب 
دي  التي ت السياسية  ت  الحم أو  النار  الشرطة  رجا  أو إط  جها  للجد كا يرة  الم ايا  الق أ  ، توّقع  الحا بطبيعة 
ل  المتورطة في م الجماعات  إل أعما عنف. تصّور الخطا المستخدم، وأنماط  التجمعات، قد تتحّو  أو  إل االنقسام 
منة بمجرد  المهمة ستكو  أ  تفتر  أية قصة. وال  المخاطر قبل تغطية  تقييم  ، يجب استكما  ل تل األحداث. مع 
ير منوط بقدرة الصحفي عل التفاعل مع المواقف التي يمكن أ تتحو  طيرة. فالك المقارنة مع أحداث مماثلة لم تكن 
الصحيح  التفاعل  عل  المراسلين  يساعد  أ  للخطر،  االستجابة  لممارسة  حت  أو  المتقدم،  عداد  ل يمكن  إ  عين.  برمشة 
رأ  ا  ف والعاطفية.  الجسدية  بعتباتهم  األمر  يتعّل  حين  بالواقعية  التحّلي  الصحفيين  عل  ينبغي  كما  تفكير.  دو 
الصحفيين  عل  يجب  الوصمة.  أو  للعار  مصدر  أنه  عل  المصدر  مع  التعامل  عدم  فينبغي  جدا،  كبير  الخطر  أ  الصحفي 

ائفين، بل مستعّدين. بار أ يكونوا عل أهبة االستعداد دائما، وأال يكونوا  والعاملين في غرف األ

٤



راءات

مة مة في مهنتنا" من تحالف ثقافة الس : يجب أ نرّس ثقافة الس "المباد

واشنطن.  العاصمة  الصحافة في  مة  لس تمر مستقّل  م ٢٠١ في  يناير  اني ال كانو  مة في  الس ثقافة  تحالف  تشّكل 
تعزيز  وعل  فيها،  العاملين  أو  منهم  المستقّلين  فيها،  مو لحماية  بارية  ا سسات  الم تشجيع  عل  التحالف  ويعمل 
الصحفيين  مة  س "مباد  صدرت  وقد  مية.  ع ا مهمتهم  في  أنفسهم  لحماية  للصحفيين  ل  الم الممارسات 
بالصحفيين  المعنية  والممارسات  المباد  عل  الوحدة  هذ  في  التركيز  وينصب   .٢٠١ فبراير  شباط في  المستقّلين" 

بار. ومحرري غرف األ

: للنقا لة  أس

ما هي المباد والممارسات التي يج على الصحفيي ال سيما المستقلي منهم اتباعها لتقليل األخطار   ١
عدد ونا

المصابين. ئهم  أنفسهم وزم لرعاية  بالمهارات األساسية  التمّتع   

مة،  والس الرعاية  بمعايير  اّط  عل  والبقا  األولية  سعافات  ل حقيبة  وحمل  األولية،  سعافات  ل دورة  إنها   
للصحفيين. الصحي  مين  الت إل  افة  با والنفسية.  الجسدية 

ة العدائية  . وإنها دورة دراسية عن البي و ادة للرصا و ل سترات م ادة للتفجيرات، بما في  حيازة ثيا م  
للصحافة.

جرا تقييم دقي للمخاطر، وقياس القيمة الصحفية  بارية،  ا سسات  الزم في الميدا ومع الم العمل مع   
و المخاطر. مية ما، في  لمهمة إع

ع استراتيجية تواصل مع تسجيل  ، وو ت وجهات االتصا التخطيط المسب والمعرفة المفّصلة بالطر والمواص  
التنصت والتعقب. الرقمية من  مين االتصاالت  اليومي، وت ور  الح

المحترفين  الزم  من  السفر  ونصائح  مة  الس معلومات  الحسبا  في  ع  والو مية،  إع مهمة  أي  مخاطر  فهم   
تجّنب  في  للمساعدة   ، الزم مع  مة  الس معلومات  ومشاركة  األمن،  وأفراد  والسفارات  المحلية  االتصا  وجهات 

. ل هم  تعر

لديها  المذكورة  االتصا  جهات  أ  من  كد  الت مع  بارية،  ا سسات  الم لد  األقربا  عن  مفّصلة  معلومات  تر   
. تطاف أو القتل في الميدا صابة أو اال حة في حالة ا طط عمل وا تعليمات و

سسات اإلخبارية اتباعها لحماية الصحفيي ال  ما هي المباد والممارسات التي يج على المَحرري والم  ٢
المستقلي منهم عدد ونا سيما 

تتطّلب  التي  مية  ع ا التغطية  في   ، المصورو ومنهم  والمستقّلين،  المحليين  الصحفيين  دور  همية  ب االعتراف   
سفرا دوليا، السيما تغطية األحداث الخطيرة.

https://dartcenter.org/global/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9#.VTQnf5TF-20


بارية. ا سسة  الم في  يبدونها لمو التي  اتها  بالصورة  المحليين والمستقّلين،  بالصحفيين  هار االهتمام  إ  

تتعّل  ايا  ق بارية، في  ا سسة  الم في  بها مو يعاملو  التي  اتها  بالطريقة  المستقّلين،  الصحفيين  معاملة   
تطاف. ولية في حالة حدوث إصابة أو ا مة وتحّمل المس سعافات األولية ومعّدات الس مة وا بالتدريب عل الس

النفقات  ا الصحفي المستقّل، وما هي  مة، وتحديد ما سيتقا مين ومعّدات الس التدريب والت   حسا تكاليف 
مية. ع ا بالمهمة  تكليفه  ، قبل  التي ستغّط

عليها  المتف  النفقات  توفير  مية،  ع ا المهام  تحديد  وعند  المستقّلين.  للصحفيين  الفوري  الدفع  أهمية  إدرا   
مسبقا، أو فور انتها المهمة، وتسديد ثمن العمل المنجز في أقر وقت ممكن.

بارية  سسة ا ا اتفقت الم كر أسما جميع الصحفيين المستقّلين اعترافا بالعمل الذي يقومو به، إال إ ما   
كر اسمه قد يعر حياته وحياة أفراد أسرته للخطر. والصحفي المستقّل عل أ 

، من إنتاج شبكة "إت بي أو" للمخرج: "براين أوكس". ٢٠١ : "جيم: قصة جيمس فولي"  فيلم وثائقي بعنوا

"نيو هامشر"  بلدة  ابتدا من  "براين أوكس" صدي طفولة "جيمس فولي"، حياة "جيم"  راج  إ الوثائقي، من  الفيلم  يعر 
الخطوط  من  األحداث  تغطية  ورا  "جيم"  دوافع  "أوكس"  ويستكشف  وسوريا.  ليبيا  في  األمامية  الخطوط  إل  الصغيرة 
قد  الوحدة،  هذ  إل  بالنسبة  ليبيا.  في  واحتجاز  تطافه  ا بعد  الصرا  تغطية  إل  العودة  في  رغبته  وكذل  األمامية، 
 . كام الفيلم  عر  أو  جيم في سوريا،  تطاف  با ينتهي  الذي  الوثائقي،  الفيلم  من  األو  النصف  عر  المعّلمو  ي  يرت

. الفيلم الوثائقي "جيم: قصة جيمس فولي" متا عل شبكة إت بي أو وشبكة أمازو

: للنقا لة  أس

أو  عنيفة  مدنية  طرابات  ا أو  تاال  هد  ت منطقة  لى  الذهاب  بل  ها  اتخا ينبغي  التي  االستعدادات  ما   ١
ا الخطيرة وما هي المخاطر وكيف يم تخفيفها يرها م األو

المراسلو قبل  الذي يحتاجه  التدريب  الطلبة بقدر من  يزّودوا  الكافي، وأ  عداد  المعّلمو عل أهمية ا أ يشّدد  يجب 
مين  ا ال الحصر، طلب النصيحة من المراسلين المتمرسين، وت ، عل سبيل الم ل العمل في منطقة تشهد قتاال. يشمل 
اللغة  عل  والتعرف  قافات،  وال السكانية  التركيبة  ومعرفة  زمة،  ال السفر  وثائ  عل  والحصو  مة،  الس معّدات 

. ل مين، وما إل  والقوانين، والحصو عل الت

من  التخفيف  الصحفيين  عل  ينبغي  لذل  بالمخاطر،  محفوف  الصرا  مناط  في  كمراسل  العمل  أ  فيه  ش  ال  مما 
طيرة. ذ في االعتبار مخاطر ومكاسب متابعة القص في أماكن  ، عبر إجرا تقييم شامل، ي مكا المخاطر قدر ا

جيم فولي لتغطية األحداث م داخل ليبيا وسوريا كيف ينع صداها في دواف  ير في دواف  بالتف  ٢
الطلبة كي يصبحوا مراسلي في بلدا أجنبية

و عل الحقائ المختلفة التي يواجهها  ها "جيمس فولي" إل ليبيا وسوريا، في تسليط ال يساعد فهم السبب ورا 
لة  أس تساعد  أ  ينبغي   . مختلفا والخطر  الحياة  فنمط  الصحفيين،  من  غيرهم  دو  المحتدمة،  المناط  في  المراسلو 
هنية من يذهبو إل الجبهة. وعل الطلبة فهم أ كل منطقة صرا فريدة من نوعها،  من  ع الطلبة  النقا في و

وأ تغطية الصرا ال تعد تجربة موّحدة.



ع أهله  هب "جيمس فولي" إل ليبيا رغبة منه في توفير منبر لمن ال منبر لهم. وبعد إط سراحه من ليبيا، قا إ و
أصدقائه  احتجاجات  ورغم   ، ل بعد  لكن  المنطقة.  في  األحداث  تغطية  من  أكبر  كا  تطافه،  ا غط  تحت  وأصدقائه 
اها في موطنه، وانتقل في النهاية إل سوريا، قائ إنه أمر توجب عليه  إل ليبيا بعد عدة شهور ق وأهله، توّجه "جيم" 

به. القيام 

الذي  والمغامرة  بالنشاط  حساس  وا طيرة،  مواقف  في  مصيرية،  ايا  ق تغطية  سحر  هار  فرصة  التجربة،  هذ  توفر 
و فائدة  ، أمر مهم و يصفه الصحفيو في الفيلم الوثائقي، والشعور ب نقل المعلومات من المناط التي مّزقتها الحر

هلهم. المتعلقة ب وليات  طار والمس كبيرة، مع مراعاة األ

بها الثقوب السوداء وما هي عوا حي يتعل األمر بتغطية األحداث ما هي   ٣

ا  المحتدمة. ف المناط  الرئيسية للصحفيين في  الدوافع  حد  أ يكو اكتشافا  مل  الغر من الصحافة، ون هذا هو 
"ثقب  بحدوث  التهديد  ف  يها،  أرا عل  المتواجدين  الصحفيين  عل  كبيرا  طرا  تشكل  ا  الم سبيل  عل  سوريا  كانت 
، تفتقر  ر بار، أو غيا معلومات مباشرة وموّثقة وحيادية، احتما واقعي. وستساعد مقارنة سوريا ببلدا أ أسود" ل
عل  المستقّلين  الصحفيين  دو  الخطيرة. فمن  ات  البي بار في هذ  األ همية جمع  ب التفكير  عل  الطلبة،  حّر،  م  إع إل 
أر الواقع، يصعب جمع معلومات موثوقة تسمح باتخا قرار سليم، وتبقي المواطنين عل اط عل ما يجري. وكجز 

." ، يمكن اعتبارها "ثقوبا سودا ر ، يجب عل الطلبة التفكير بمناط أ من النقا

رأ الصفحة ٤٢) (ا المخاطر للصحفيي  تقييم 

للمخاطر  االستعداد  عل  بار،  األ غرفة  ومديري  الصحفي  الطاقم  ا  وأع الصحفيين  المخاطر،  تقييم  عملية  تساعد 
تخفيفها.  عل  وتساعد  الطاقم،  تواجه  قد  التي  المحتملة  المخاطر  العملية  وتحّدد  مية.  إع تغطية مهمة  عند  المحتملة 
مخاطر  تقييم  عند  الواجبة  العناية  بذ  بار،  األ غرفة  ومديري  الصحفي  الطاقم  ا  وأع الصحفيين  عل  يتعّين  تصار،  با
برة في أحداث مماثلة. ويمكن أ  ومكاسب تغطية قصة ما. ويجب عل الصحفيين التحدث مع زم أو معّلمين لديهم 

المتمرسين. الصحفيين  يشمل هذا، األقرا والمعّلمين وغيرهم من 

أ  تذّكر  المهم  ومن  مية.  ع ا المهمة  نو  إل  استنادا  مستقل،  سيا  عل  تعتمد  للمخاطر،  تقييم  عملية  فكل 
أل  المخاطر،  لتقييم  مستنيرة  مقاربة  اّتبا  الصحفيين  عل  ويجب   . الصرا مناط  عل  حكرا  ليست  طار  واأل المجازفات 
الصحفي  الطاقم  ا  وأع الصحفيين  عل  ويتعّين  طار.  األ وقو  احتمالية  طياتها  في  تحمل  مية  ع ا التغطيات  جميع 
المقترحة  النهاية  إل  البداية  من  المتخذة،  الخطوات  تغطي  التي  المخاطر  تقييم  عمليات  إكما  بار  األ غرفة  ومديري 

مية. ع ا للمهمة 

المخاطر  المحتملة، للمساعدة في تحديد وتصنيف  لو...؟"  ا  التفكير مليا في سيناريوهات "ما ينبغي  المخاطر،  في تقييم 
وفي  مية.  إع مهمة  تغطية  عند  هر  ت قد  التي  والمستبعدة  المحتملة  التهديدات   ، ل يشمل  أ  وينبغي  المحتملة. 
ا كانت المكاسب من تغطية قصة  جابة عنه، هو ما إ ر أهمية الذي يتعّين عل كل صحفي ا ا األك نهاية المطاف، الس

ّ مواجهة هذ المخاطر. ما وإنها المهمة، تستح

، مركز دارت للصحافة والصدمات النفسية  ني هيلتو مة والرعاية الذاتية في كل سب صحفي" بقلم  "استراتيجيات الس
٢٠١ نوفمبر  اني ال (٩ تشرين 

https://dartcenter.org/resources/panel-offers-strategies-on-safety-security-and-self-care


مية المتمرسة،  ع ث من الشخصيات ا النفسية، نصيحة من ث يقّدم هذا المصدر من مركز "دارت" للصحافة والصدمات 
مة واالحتياطات عل محمل الجّد. ويذّكر ب عل جميع الصحفيين اتخا تدابير الس

: للنقا لة  أس

داني سبريغ خبراَء في اإلع ار و دونا ديسي يامي ألسيندور و ما الذ يجعل   ١

" بوالية  غط "ألسيندور"، مراسل البيت األبي لبرنام "نيوز أور" في شبكة بي بي إس، االحتجاجات في مدينة "فيرغسو
وأفراد  الطبيعية  والكوارث  األهلية  الصراعات  عل  وثائقية،  مصورة  وهي  "ديسيزار"،  وركزت  "بالتيمور".  وفي  "ميزوري"، 
تينية والواليات المتحدة، وتدّرس صحافة في جامعة تكساس أوستن. فيما  العصابات وعوائلهم في جميع أرجا أميركا ال

أم "سبريغز"، نائب رئيس األمن العالمي في وكالة "أسوشيتد برس"، عقودا في الخدمة السرية.

ما يتعي على الصحفيي اتخا خيارات متعمدة باستمرار ما  مة ال تحدث بالمصادفة وكي يعملوا ب الس  ٢
سبريغ ار و ديسي ألسيندور و ها  ينا التي  مة  هي استراتيجيات الس

المناسبة،  المعّدات  ار  وإح  ، واالنتبا الذات،  ومعرفة  االستعداد،  وهي  المطروحة،  االستراتيجيات  من  العديد  يشّكل 
مكا  وب الصحفيين.  مة  بس األمر  يتعّل  حين  منة  عادات  الكتسا  األساس  الوجهة،  ومعرفة  المخاطر،  تقييم  وإتمام 

مة. التي تبدو بسيطة، بالممارسة العملية من أجل الس المعّلمين ربط هذ االستراتيجيات 

" لتشجيع الصحفيين عل  ، المعّد من صندو "روري بي في الصفحة ٤٢ استفد من تقييم المخاطر بالنسبة للصحفيين 
رين. ا مة  ئهم وس مة زم متهم وس التفكير بس

 ٢ ) الدوليين  الصحفيين  ويندلسبيكت"، شبكة  "ديفن  بقلم  الجائحة"  حاسما في وقت  دورا  يلعبو  المحليو  "الصحفيو 
٢٠٢٠ سبتمبر  أيلو

التي واجهتها  المحليو في وقت تفّشي جائحة كورونا. ورغم الصعوبات  الذي لعبه الصحفيو  الدور   ، المقا يتناو هذا 
طرار  ا ل  ويشمل  عليها.  مجتمعاتهم  وإط  كافة  األحداث  تغطية  إل  الصحفيو  سار  المحلية،  بار  األ غرف 
سّببتها  التي  العزلة  بسبب  ستواجههم  التي  الصعوبات  في  التفكير  مع  المجتمع  صحة  ايا  ق عل  التركيز  إل  المراسلين 
دوارهم  التفكير ب إل إعادة  طر الصحفيو  إل العمل من المنز ألوقات طويلة. وقد ا طرار  ل اال الجائحة، بما في 

بعد أ غّيرت الجائحة مهنة الصحافة.

: للنقا لة  أس

لى مجتمعاتها عدد ونا البالغة للصحافة المحلية بالنسبة  تي األهمية  أي ت م   ١

منة ومّطلعة عل كل ما يجري. وفي  إبقا مجتمعاتهم  الذي سيلعبونه في  المهم  الدور  درا  هذ فرصة للصحفيين 
يع الدور المحوري الذي تقوم به الصحافة المحلية. لكن هذ  ، ينصب التركيز عل القص "الكبيرة" وقد ي ير من األحيا ك

، وفي شكل الصحافة المستقبلي عل المد القصير والطويل. فرصة للتفكير في أسبا أهمية القص

٨

https://ijnet.org/en/story/local-journalists-play-critical-role-during-pandemic


يرت الجائحة نهج أولويات القص لدى الصحفيي نا هل   ٢

دي  هتمام، عن القص التي يجب تغطيتها. كما ي ير ل ا م ل إل طر س دي  ثير الجائحة. وي لم تن أية قصة من ت
قة. زمة بين المجتمعات والصحفيين المحليين، ومن ثّم الحاجة إل ديمومة هذ ال قة ال ل إل بنا ال

كيف أثرت الجائحة على الصحفيي ال سيما م حي صحتهم العقلية  ٣

يعتبر  أ  روري  ال الصحفيين، من  مة  بطر غير مسبوقة. وعند مناقشة س للصحفيين  تحّديا  الجائحة شّكلت  أ  ال ش 
أنها  عل  العقلية  الصحة  مناقشة  رورة  إدرا  إل  الصحفيو  سار  وكلما  طر.  عامل  العقلية  الصحة  النقا  أطراف 

ل لهم. وتتا للمعّلمين فرصة لبد تل المحادثة ومواجهة وصمات العار الباقية. ل أف مرتبطة بعملهم، كا 

٢٠١ أبريل  "قواعد صحافة الحر إ تتغير" بقلم "جنين دي جيوفاني"، لجنة حماية الصحفيين (٢٧ نيسا

ت من جّرا  مسين عاما، التي ق مانية و ات ال يرلندية األميركية  يتناو هذا المقا مقتل "ماري كولفين"، المراسلة ا
ير من  طر لك ابة ناقوس  انفجار صاروخ في سوريا. كانت "كولفين" صحفية متمّرسة في مجا الصراعات، ومقتلها كا بم
تغطية  كيفية  في  تغيير  عل  "كولفين"  مقتل  د  جيوفاني"،  "دي  قالته  ما  وبحسب  الصراعات.  يغّطو  الذين  الصحفيين 

الصراعات. الصراعات. فالخبرة والشجاعة لم تعودا كافيتين لحماية الصحفيين في 

: للنقا لة  أس

د جيوفاني ما التغييرات التي جعلت تغطية الصراعات أكثر خطورة نا كرت  وفقا لما   ١

قتل  تم  إ  معهود.  غير  ازدياد  في  تطاف  اال حاالت  عدد  أ  إال  دائم،  قل  مصدر  ل  ّ يم تطاف  باال التهديد  أ  رغم 
ر الذي  رين، بوحشية واستخدمت أشرطة الفيديو كدعاية. والتغيير ا الصحفيين، "جيمس فولي" و"ستيفن سولتوف"، و

أشارت إليه "دي جيوفاني" هو أ الصحفيين األجانب لم يعد بمقدورهم االعتماد عل ثقة السكا المحليين.

ديد هي الحصو على نظا اعتماد صحفي ما  بحذر  ترحتها د جيوفاني  الخطوة المثيرة للجد التي ا  ٢
على  للحفا  ها  اتخا للصحفيي  يم  التي  وجدت  الخطوات   هي  وما  األنظمة  م  النو  بهذا  الطلبة  رأ 

ايدة التي يواجهونها وء المخاطر المت متهم في  س

جرا نقا صريح وصاد حو  الطلبة عل استعداد  أ يكو  ة. يجب  اط ر  أ أو  رورة إجابة صحيحة  بال ليس هنا 
لة صعبة، وال توجد إجابات سهلة لها. د ما ورا البحار. إنها أس ها عند التغطية في ب الخطوات التي يمكن ويجب اتخا

٢٠١ مدينة ميلووكي   " " يغّطي أحداث شغب حّي "شيرما بار رو ما " : ثة أجزا لف من ث السيناريو يت

سينتينيل"،  جورنا  "ميلووكي  صحيفة  في  المتدر   ،" ما رو  " تعّر  الصحفيين.  مة  لس فولي"  و.  "جيمس  دليل  من 
" تجربته في مقا  ٢٠١. يصف "ما " بمدينة "ميلووكي" عام  للهجوم أثنا تغطيته ألحداث شغب في حي "شيرما بار
تغطية  أجزا حو  ثة  ث المكّو من   " "ما ة سيناريو  الطلبة قرا عل  يتعّين   ، المقا ة  "بوليتيكو". وبعد قرا له بصحيفة 
" في االستعداد لهذا  المخاطر، "ما تقييم  ربما ساعد فيها،  التي  الكيفية  ر في  الن أجل  " من  بار أحداث حّي "شيرما 

الموقف حي تطورت األحداث إل أعما شغب.

https://cpj.org/ar/2015/04/post-471/


ء األو الج

بها  مية سيوكل  إع مهمة  محرر  لد  لكن  الصيفية.  التدريب  فترة  من  ير  األ اليوم  أغسطس،  من  ال عشر  ال إنه 
عن  تقارير  وردت  إ  واجتماعيا.  اقتصاديا  والمحرومة  السودا  األغلبية  ي   " بار "شيرما  حي  إل  رسال  ب يقوم   . إلي
إط نار وقتل في المنطقة. وألن قمت بتغطية مسار لجرائم من قبل، دو وقو أي حوادث، تبدو المهمة روتينية. 
غفيرة  جماهير  تتجمع  المجتمع.  في  محبو  فرد  حية  ال وأ  شرطي  هو  النار  أطل  من  أ  علمت  وصول  لد  ولكن 
احتجاجات  الصيف في تغطية  أيام  م  يت مع ، ألن ق اهتمام المشهد  ير  ي الجريمة. ال  زقا حو مسر  بة في  غا

عل وحشية الشرطة، والتي كانت جميعها سلمية.

باط الشرطة الذين  اهرين ويبدأ برمي الحجارة عل  يساور الش بتحّو االحتجاج إل أعما عنف حين يتقدم أحد المت
حف  قوات  مع  االحتكا  من  نو  أي  كا  ي،  الما في  بتغطيتها  قمت  التي  اهرات  الم في  الجريمة.  مسر  يحرسو 
هيرة، في  . أجر جهاز الشرطة تحقيقه في مسر الجريمة طوا فترة ال اهرو طا أحمر، ال يتخطا المت األمن عادة، 

اهرين بصورة يصعب السيطرة عليهم.  أثنا زيادة تدريجية ألعداد المت

: ء األو ا للنقا حو الج س

طي ريبة م أحد النا ما البقاء على مسافة  هل كا يج على   ١

اهرو سيهاجمونه لو كفله أحد الناشطين. وقد  لونها، لذا ما كا المت يح النشطا عادة باحترام المجتمعات التي يم
الذين  اهرة،  الم أثنا  المحلية  المجتمعات  زعما  مع  كّونها  التي  قات  بالع السابقة  تغطيته  في  ا  و مح  " "ما كا 
هم الواسع. وفي  ل نفو ات، بف راجه سليما من االعتدا ارج المنطقة بعد حدوث الهجوم. إ حرصوا عل إ رافقو إل 
نفجار. ووجب  " أ يبق عل مسافة قريبة من أحد النشطا البارزين في المواقف القابلة ل المستقبل، ينبغي عل "ما
ا  اط أنه أول اهتمامه لتغطية األحداث بحسب قوله. كما افتر  . غير  طة طوار ع  " االتصا بمحّرر لو عل "ما

سيوية. من في حا اندال أعما الشغب، بسبب عمله كمراسل وأنه أميركي من أصو  أنه سيكو في م

الثاني ء  الج

ر  بالرحيل. وحين توش  سعاف، يركبو سياراتهم ويهّمو  ة في سيارة ا الج ع أفراد الشرطة  عند غرو الشمس، ي
رين عل  اهرين  ، يرك أحدهم ويحطم زجاجها الخلفي. ويشجع هذا العمل مت سيارات الموكب عل الخروج من الزقا
الحي.  الصغيرة عل طو شار  التجارية   ّ المركونة والمحا السيارات  شعا  اهرو ب المت يبدأ  ل، وسرعا ما  بالم القيام 

الخليوي. طرابات بواسطة هاتف  تهر لتصوير فيديو ل

عل  للمساعدة  البشرة،  أبي  هما  ك ومصور،  ر  بمراسل  فيبع  شغب.  أعما  باندال  وتخبر  محّرر  تهاتف  كما 
لفنا.  الشار  إل  المسلحين  الشرطة  رجا  من  كتيبة  تزحف  ات،  لح بعد  قريب.  للطر  تقاطع  عند  وتقابلهم  التغطية. 
ر من التقاطع. يتفر رجا الشرطة وتّتخذ وزم من سيارة  يري الشغب سبع طلقات نارية من الجانب ا يطل أحد م
لف  ر  ا والمراسل  تبق  بينما  الصور،  من  مزيد  اللتقاط  المصور  يخرج  النار،  إط  توّقف  وبمجرد  لكم.  مخب  مركونة 

السيارة.

لف من نحو ٢٠ رج  " ثم تر عصابة تت ل لكما أال تدعاني أمس بكما رجا من هنا من األف ، يصرخ أحدهم، "ا بعد دقائ
ورا  الرك  تقّرر  وحيدا.  زميل  تر  يمكن  ال  لكن  الموقف،  لتهدئة  طة  لدي  ليس   . الشار في  المصور  يطاردو 

. . ربما لم يكن قرار صائبا، لكن تصّرفت بغريزت عتدا لتحر عل أال يتعر ل

١



يا جميع  وفا من  خمة عن عنقه حت يتمكن من الرك بسرعة أكبر. فترك الستعادتها  يسقط المصور الكاميرات ال
التقاط  أ  تدر  ثم   . بالرك باالستمرار  وتخبر  صوت  عل  ب فتصرخ  الخلف،  إل  ر  لين يتوقف  التقطها.  التي  الصور 

. و بمطاردت انكما للخطر. ويدر أفراد العصابة ارتباط به فيبد الكاميرات والصراخ فع غير محسوبين قد يعر

ء الثاني: ا للنقا حو الج س

المخاطر  م  للتخفيف  ها  اتخا ما  على  وج  التي  االحتياطات  هي  ما  غ  ال أعما  بدأت  حي   ١
المحتملة

طة للهرو بمجرد  ع  رين موجودين في مكا الحادث لو " التواصل مع محّرر والتحدث مع مراسلين  كا عل "ما
. وبعد هروبه من المنطقة،  اهرو بالتعار مع رجا الشرطة ، حين بدأ المت م اهرة عن السيطرة  إحساسه بخروج الم
، ويطلب من  لتقا في حا تفر المراسلو " أ يحّدد مكانا ل " ال يعرف مكا زميليه. كا يجب عل "ما ما زا "ما
مع  التواصل  من  يتمّكن  حت  جماعية  محادثة  وينش  الجريمة،  بعيدا عن مسر  لينقله  قريبة  الجلوس في سيارة  أحدهم 
الممتلكات. فاالنفصا عّقد  بتدمير  اهرو  المت بدأ  البقا معا حين  ئه  " وزم الوقت نفسه. كا عل "ما رين، في  ا

مته. ما س ، كما صّعب مهمة محّرريه في  هم ببع أمر اعتنا بع

الثال ء  الج

اهرين ما  . رأ بع المت ربو ، رمو عل األر و مسا ب ، تمّكن أفراد العصابة من ا أل المصور كا أسر من
أ  بعد  م  ال في  المهاجمو  تف  ا  " سيوي هو  بل  البشرة  أبي  ليس  إنه  "توقفوا،   ، و يصر وا  فرك يحدث 
تي ناشط كا مصدرا للمعلومات في تغطية سابقة عن عنف الشرطة ليساعد عل الوقوف ويرافق إل  . ي تفّحصو
كد من  ا للت تو أي اهرات سابقة، ما حدث، وي ت في م رو كنت قد أجريت معهم مقاب حديقة قريبة. ويسمع أناس 
ا من الهر إل بر األما  . وقد تمّكن زمي أي . تّتصل بمحّررت وتطلب منها اصطحاب ر عدم تعّر للهجوم مرة أ

بار. ، وتلتقو جميعا في غرفة األ دو أ يصابا ب

: ء الثال ا للنقا حو الج س

أمر  وأصول هل هذا  وعر  جنس  على  بناء  تجاه  د  الح رد فعل  كيفية  ير في  التف لى  تحتا  هل   ١
يج مراعات عند تقييم المخاطر

التفكير أنت والمراسلو  . فعلي  رو يرا ا رورة ما  بال ، قد تعتبر نفس مراقبا حياديا، لكن هذا ليس  بصفت مراس
اهرو ويتفاعلو معكم. ّثر عل الطريقة التي يراكم فيها المت رو ب أصولكم قد ت والمصورو ا

١١



الوحدة الثانية: تغطية جائحة كورونا وتغطية األحداث األخرى أثناء الجائحة

الهدف

الصحفيين  عل  ويتعّين  األزمة.  أثنا هذ  والعقلية  البدنية  مة  الس أجل  واستراتيجيات من  الوحدة معلومات  تقّدم هذ 
وال  ومصادرهم.  ئهم  وزم أنفسهم  لحماية  زمة  ال حتياطات  ل هم  اّتخا من  كد  الت الجائحة،  أثنا   ، الميدا في  العاملين 

تزا معرفتنا بفيروس كورونا في ازدياد، لذل ف البقا عل اّط مع المصادر الحالية، أمر في غاية األهمية.

أحدث  عل  مّطلعين  الصحفيو  ل  ي أ  يجب  لذل  للصحفيين.  بالنسبة  مخاطر  بالصحة  المتعّلقة  األزمات  تغطية  ل  ّ تم
وينبغي  عمل.  طط  لتطوير  السابقة  الصحية  األزمات  من  ا  أي االستفادة  مع  كورونا،  فيروس  تخ  التي  المعلومات 
افية  إ مخاوف  وهنا  األهم.  األمر  هو  سليمة  وعقلية  جسدية  بصحة  البقا  أل  المخاطر  لتقليل  طوات  اتخا  عليهم 
را أل  التي تكاد تكو فارغة. ون بار  ثر الجائحة عل الصحافة، كعدد الصحفيين العاملين من منازلهم وغرف األ ب تتعّل 
مة الرقمية. تقّدم  ير هذا األمر مخاوف بش الس ، ي و وقتا أطو معزولين في منازلهم يكتبو القص الصحفيين يق

الواقع "المستجد". هذ الوحدة موارد للصحفيين للتكيف مع 

راءات وموارد

ه بصفة متواترة يجري تحدي مية لتفّشي فيروس كورونا" من لجنة حماية الصحفيين  ع مة: التغطية ا "تنبيه بش الس

طوة يخطونها عند  تقّدم لجنة حماية الصحفيين هذا المصدر الشامل والسهل، مع معلومات ونصائح للصحفيين عن كل 
األزمة  هذ  أثنا  التغطية  جوانب  بمختلف  الصحفيين  المتنو  المصدر  هذا  ويعّرف  كورونا.  جائحة  أثنا  بار  األ تغطية 
مة  الس  ٢ بالمهمة،  للتكليف  السابقة  التعليمات   ١ يلي:  عّما  معلومات  من  ويت  . ر أ صحية  أزمة  أي  أو  الصحية، 
أثنا  الجريمة  طر  و الشخصي  األمن  الرقمي،   األمن  رين،   ا إل  ونقلها  بالعدو  صابة  ا تجّنب   ٣ النفسية، 
الدراسية في الصف، يمكن  الحصة  المهمة. واعتمادا عل  انتها  ٧ بعد  التي تتطّلب سفرا دوليا،  المهمات  المهمة،  
استخدام هذا المصدر في حصة دراسية واحدة، أو توزيعه الستيفا المواد جميعها في عدة حص دراسية. كما توفر لجنة 

مة للصحفيين" المفيدة:  رابطا من أجل "مجموعة أدوات الس حماية الصحفيين 

: للنقا لة  أس

ها للتخفيف م  ص أثناء هذ الجائحة ما هي الخطوات التي يم للصحفيي اتخا عند التحضير لتغطية   ١
ل حماية صحتهم العقلية المخاطر بما في 

روا أنفسهم  ّ ة. ويجب عل الصحفيين أ يح مية أو تلغ في أي لح ع ل األزمة الحالية، يمكن أ تتغير المهام ا في 
من  السن  كبار  عل  يجب  الفيروس،  عدو  وبسبب  نترنت.  ا أو  الهاتف  عبر  ت  مقاب إجرا   ، مكا ا عند  وينبغي،   . لذل
األصو  وي  الصحفيين  وعل  للفيروس،  هم  تعر لمخاطر  الجدي  االنتبا  يعانو من مشاكل صحية  الذين  أو  الصحفيين 
، سوا كا يعمل بالقر  طط في حا إصابة أحد الصحفيين بالمر ع  سيوية، إدرا مخاطر استهدافهم. وينبغي و ا
أهمية عمل  و  ، في مو أو األصدقا األهل  للخو مع  المخاوف، كن مستعدا  وللتقليل من  بعيدا عنه.  أو  من منزله 

المخاطر. رغم 

١٢
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خري ها لتجن اإلصابة بالعدوى ونقلها ل ما هي االحتياطات التي يم للصحفيي اتخا  ٢

افة الشخصية في المكا الذي يغّطو  ، ينبغي عل الصحفيين أ يكونوا عل دراية كاملة بتدابير الن أوال وقبل كل شي

نقل  تجّنب  كيفية   ٢  ، بالعدو صابة  ا لتجّنب  الوقائية  التدابير   ١ يلي:  ما  وفهم  مراجعة  عليهم  ويجب  منه.  األحداث 
ل الكمامات. ٣ كيفية االستخدام الصحيح لمعّدات الوقاية الشخصية، بما في  الفيروس عن طري معداتهم، 

مي أثناء الجائحة ونوا على وعي خا باألم الر ا ينبغي على الصحفيي أ ي لما  ٣

شبكة  عل  العدا  من  مزيدا  الجائحة  بار  أ يغطو  الذين  الصحفيو  يواجه  قد  الرقمي.  األمن  يطا  الذي  التهديد  تزايد 
نترنت  ا مجرمو  يستهدف  وقد  الفيروس،  تفّشي  لتتبع  الرقابة  أجهزة  من  مزيدا  الحكومات  تستخدم  وقد  نترنت،  ا
عن  معلومات  من  تت التي  الروابط  فتح  عند  الحيطة،  ذ  أ الصحفيين  عل  يتعين  لذا  متطورة.  تصيد  بهجمات  الصحفيين 

التواصل االجتماعي. فيروس كورونا، وعند استخدامهم لوسائل 

و الجريمة ومخاوف على األم البدني عند تغطية أحداث الجائحة ايد لو هل هنا خطر مت  ٤

توفير  أجل  يكافحو من  الذين  العمل  العاطلين من  أكبر من  اجتماعية مع وجود عدد  طرابات  ا طر متزايد لحدوث  ثمة 
. وفي المناط  رية، وال تمل الشرطة موارد كافية في أغلب األحيا ، إ تم هجر العديد من المناط الح لقمة العي
افرة  مت جهود  بذ  الصحفيين  عل  ينبغي  المخاطر.  من  يزيدو  قد  الذين   " "الغربا من  وف  هنا  يكو  قد  الريفية، 
مية تتطلب سفرا دوليا. اصة عل الصحفيين في مهام إع ميا. وهذا ينطب بصورة  لمعرفة المناط التي يغطونها إع

مية ها بعد انتهاء المهمة اإلع و الصحفيو مستعدي التخا ما هي االحتياطات التي يج أ ي  

من  مية  ع ا بالتغطية  قيامهم  بعد  أنفسهم  لحجر  االستعداد  مع  صحتهم  مراقبة  في  االستمرار  الصحفيين  عل  ينبغي 
١ يوما  . وتوصي لجنة حماية الصحفيين ب يحتف الصحفيو بسجل يحتوي عل أسما من تعاملوا معهم لمدة  الميدا
إل  هب  وا بار  األ غرفة  أو  دارة  ا فري  أبل   ، المر أعرا  هرت  ا  ف مية.  ع ا المهمة  في  عملهم  انتها  بعد 
مة الصحة العالمية أو مراكز مكافحة األمرا  من. واحر عل اتبا إرشادات من المستشف أو العيادة الطبية عبر ممر 

منها. والوقاية 

مة بارية"، تحالف ثقافة الس ا مات  مة للمن "جائحة كورونا: بروتوكوالت الس

"جيمس فولي" و"ستيفن سوتلوف"،  للصحفيين  الوحشية  القتل  أعقا عمليات  الذي تشّكل في  مة،  الس ثقافة  تحالف 
بحرية  المعنية  الحكومية  غير  مات  والمن المستقّلين،  الصحفيين  وروابط  بارية،  إ سسات  من م غير مسبو  تحالف  "هو 
كل  في  والمحليين  المستقّلين  للصحفيين  ولة  والمس منة  ا الصحفية  الممارسات  عن  للدفا  معا  تعمل  التي  الصحافة، 
ا من  ، بد ١ صفحة في غاية األهمية لجميع الصحفيين، فهو يغطي كل شي ّلف من  أنحا العالم". ويعّد هذا المورد الم
بعد  ما  بالتقييم واالتصا ومرحلة  وانتها  المهمة  دية  ت أثنا  والتوثي  باالتصا  المهمة مرورا  ما قبل  المخاطر  تقييم 

. نشجع المعّلمين عل تعريف طلبتهم بهذا المورد. ما بعد المهمة النشر 

روف  مة تستجيب لل بارية، لتبّني بروتوكوالت س سسات ا مة، "يقّدم هذا المورد أداة للم وفقا لتحالف ثقافة الس
ممارسات  وتبّني  بتطوير  المكّلفين  المحّررين  تمكين  إل  الورقة  هذ  وتسع  كورونا،  جائحة  لقتها  التي  نائية  االست
الورقة  . وتولي هذ  الحد األدن إل  المخاطر  الجائحة بصورة مهنية عالية وبطريقة تقلل من  مة، بحي تتم تغطية  الس

ام  ن ل  المتعلقة بمسائل أساسية، م ل  الم ل الممارسات  بالعمل مع الصحفيين المستقّلين، بما في  اصا  اهتماما 
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إل مباد  الرجو  ترغب في  ، قد  ل إل  افة  با والنفقات.  مين  والت الشخصية،  الوقاية  الصحفيين، ومعّدات  اعتماد 
المستقّلين،  والصحفيين  بارية  ا سسات  للم مة  الس ممارسات  من  مجموعة  وهي  المستقّلين،  الصحفيين  مة  س
بارية تجا جميع  سسات ا ولية الم و عل مس يارا. كما تسّلط جائحة كورونا ال مة هو حاجة، وليس  يل الس فتف
يعني  مة  الس يل  تف ميا.  إع بتغطيتهم  تقوم  الذين  األفراد  تجا  واجباتها  م، ف عن  ع ا والعاملين في  الصحفيين 

حماية األفراد الذين نعّد تقارير عنهم".

: للنقا لة  أس

بالمهمة ليف  الت بل  المهمة للصحفيي  ما هي االعتبارات   ١

التركيز عل أهمية إجرا تقييم للمخاطر،  بالنسبة للصحفيين، سيرغبو في  ستكو هنا اعتبارات مختلفة يجب مراعاتها. 
الوقاية  معّدات  ل  في  بما  والمعّدات،  وانتهائها،  المهمة  بد  موعد  ومراعاة  التخطيط،  طوات  ل  وسيشمل 
التغطية  ل  م وعات  تناو مو فينبغي  المستقّلين،  للصحفيين  بالنسبة  أما  الطبية.  والفحو  والنقل،  زمة،  ال الشخصية 

مينية. الت

مهمتهم  أداء  أثناء  بها  دراية  على  ونوا  ي أ  الصحفيي  على  ينبغي  التي  المهمة  االعتبارات  هي  ما   ٢
مية اإلع

أو جهة اتصا في حا حدوث تغييرات  بارهم  حة مع غرف أ طوط اتصا وا كد من وجود  سيرغب الصحفيو في الت
بقائمة  االحتفا  الصحفيين  عل  ينبغي  الجائحة،  وأثنا   ، ل إل  افة  با التقارير.  إعداد  أثنا  لخططهم  متوقعة  غير 

. طر التعر للعدو مفصلة ألسما من يتواصلو معهم بصفة مباشرة، ألسبا 

انتهاء المهمة ما هي االعتبارات المهمة للصحفيي بعد   ٣

غاية  في  الذاتية  فالرعاية  طبيا،  ئهم  وزم أنفسهم  عل  نا  باالطم وراغبين  مستعدين  يكونوا  أ  الصحفيين  عل  يجب 
اتخذوها  التي  المخاطر  درا  استعداد  عل  يكونوا  أ  الصحفيين  عل  ينبغي  كما  الجائحة.  هذ  أثنا  ال سيما  األهمية، 
جهات  المخالطين  قائمة  متابعة  تنسوا  وال  المستقبلية.  المهمات  في  منها  االستفادة  أجل  من  يرة  األ مهمتهم  أثنا 

ر في مخاطر التعر المحتمل لفيروس كورونا. االتصا من أجل الن

الصحفيين  فيليب"، شبكة  "روا  بقلم  عالميا"،   ٠٠ ال  قاربت  الوفيات   ،٢٠٢٠ في  الصحفيين  أروا  يحصد  كورونا  "فيروس 
. ديسمبر ٢٠٢٠ نشر بتاري ٢ كانو األو الدوليين 

أثنا الجائحة. وبعد حصد فيروس كورونا ألروا  يتناو هذا المقا المخاطر التي يواجهها الصحفيو عند تغطية القص 
من  متهم  س ما  ل زمة  ال االحتياطات  اتخا  الصحفيين  عل  ينبغي   ، ل من  أكبر  العدد  األرجح  عل  صحفي   ٠٠
بار وتعري  األ الصحفيو لمواصلة عملهم في غرف  به  الذي شعر  غط  ال إل  ، يشير فيليب  المقا الفيروس. في هذا 
الصحفيين ومناقشة  ية مع طلبتهم  الق المعلمين عل معالجة هذ   ّ نح إننا  الخدمة.  للتسريح من  تجنبا  للخطر  حياتهم 

أنفسهم. سبل حماية 
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: للنقا ا  س

على  بالخطر  عروا  ا  لمو  يت هل  الجائحة  أثناء  أنفسهم  لحماية  الصحفيو  يفعل  أ  يم  الذ  ما   ١
متهم صحتهم أو س

وربما  صحتهم  تعري  قصة،  أي  تغطية  تستح  ال  إ  أنفسهم،  لحماية  زمة  ال االحتياطات  اّتخا  الصحفيين  عل  يجب 
ة إرشادات مراكز مكافحة األمرا والوقاية منها، كما نشّجعهم عل إبدا  ّ الصحفيين عل قرا حياتهم للخطر. وإننا نح

ا للخطر. متهم قد تتعر ا شعروا ب حياتهم وس مخاوفهم إ

نشر بتاري  "صحفي فيديو يشار نصائح لتغطية انتشار فيروس كورونا: علينا أ نكو مبدعين"، من لجنة حماية الصحفيين 
أبريل ٢٠٢٠ ٢ نيسا

برة  و  رم و "، وهو صحفي فيديو مخ ة عن الجائحة. ويعّد "جو غيربير يقّدم هذا المورد ر للتصدي للتحّديات الناش
التي  واالحتياطات  ها،  الح التي  التغيرات  ويشر   . نيويور مدينة  من  تقارير   ، وأفغانستا العرا  في  الصراعات  بتغطية 
ما األمن الرقمي، وكيفية التعامل مع المعلومات  اتخذها، والعراقيل والمخاوف عند تغطية قص حالية، وتطبيقات 
إعداد  مة في  الس إدراج  لكيفية   ، أعم فهم  الصحفيين في  المورد ستفيد  هذا  مناقشة  كورونا.  فيروس  حو  للة  الم

تقاريرهم.

: للنقا لة  أس

ثير الجائحة على تغطية حاالت السب الصحفي المنتظمة ما هو ت  ١

الصحفي.  ر عن سبقهم  الن بصرف  تقاريرهم،  جميع  عل  الجائحة  ثير  ت كيفية  الطلبة في فهم  شرا  رائعة  فرصة  هذ 
بار الجائحة ستكو لها حصة  م مشاريعه طويلة األجل، ويعتقد أ أ عادة التفكير في مع طرار  " إل ا ويشير "غيربير
التكّيف  همية  الصحفيين ب قنا  ، فرصة مناسبة  ور، تعّد هذ المن الزمن. ومن هذا  القادم من  األسد لفترة طويلة في 

. شرا المحّررين والزم تمرات الفيديو،  " إل مد اعتماد عل تطبي س وم السريع. كما يشير "غيربير

مة التي يم وينبغي أ يتخذها الصحفيو عند التحضير إلعداد التقارير أثناء الجائحة ما هي تدابير الس  ٢

كانت  ا  إ فيما  النزيه  التقييم  عليهم  ويتعّين   . ٢٩ ر  ان الجد  محمل  عل  المخاطر  تقييم  ذ  أ الصحفيين  عل  ينبغي 
تر المعّدات  التالية: ا مخاطر تغطية قصة ما، تستح المكاسب المحتملة. إ كا الجوا نعم، فاتخذ الخطوات العملية 
تعقيم جميع  كد من  االجتماعي، وت التباعد  عل  الحفا  عل  واحر  المناسبة،  الشخصية  الوقاية  وارتد معّدات  زمة،  ال
عها مباشرة في الغسيل. هذا ليس تصرفا مبالغا به، بل  بس و انز م اليومية،  المعّدات. وبعد االنتها من المهمات 

الصحفيين. ولية  إنها مس رين،  ا لحماية نفس وحماية 

اتصاالتهم للصحفيي حماية  يم  كيف   ٣

تطبي  ل  م االتصاالت،  تشفير  أدوات  استخدام  و  مو  " "غيربير يذكر  الرقمي.  األما  أهمية  لمناقشة  فرصة  هذ 
الرقمي.  األمن  لتوفير  إ  بي  في  الخاصة  ية  االفترا والشبكات  بي  جي  بي  تشفير  استخدام  عل  والحر   ،" "سيغنا
يكونوا مستعدين وقادرين  أ  ينبغي عليهم  يكونوا،  لم  أم  الرقمي  برا في مجا األمن  المعّلمو والطلبة  كا  وسوا 

يرة تعّد عن بعد. ، بما أ تقارير ك و عل مناقشة هذا المو

١
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أثناء الجائحة ولية الصحفيي عند التعامل م المعلومات المضللة  ما هي مس  ٤

رة المخاطر في الوقت " إل ك ، يشير "غيربير ل بار الصحيحة. مع  يجب أ يحر الصحفيو دائما عل الحصو عل األ

أنفسنا  أ نكو صادقين مع  لذا يجب  بالطب،  برا  أو  ة  أمرا األوب منا غير مختصين في  أ مع "بما  الراهن. ويقو   
التي  يع  الموا لمناقشة  مستعدين  يكونوا  أ  والطلبة  المعّلمين  عل  يجب  نجهله".  وما  نعلمه  ما  بش  وجمهورنا 
أنه يتجاوز إدراكهم بسبب الطبيعة الطبية والعلمية للفيروس. هذا  التقارير عنها، وما يشعرو  بارتيا عند إعداد  يشعرو 

رورية. طا غير  النو من التقييم سيمنع الصحفيين من ارتكا أ

الصحفيين  فاليس"، شبكة  "ألدانا  بقلم  والمزيد"،  جات  والع والمصادر  المفاهيم  كورونا:  بجائحة  المتعّلقة  بار  األ "تغطية 
أبريل ٢٠٢٠ الدوليين، (٣ نيسا

ليع في العلوم، بتغطية أزمة صحية،  يمكن تطبي هذا المقا الموجز عل جميع الصحفيين تقريبا. عادة ما يقوم صحفي 
الصحفي. في  ر عن سبقهم  الن بصرف  الجائحة،  التقارير عن  يعّدو  زمة،  ل الواسع  األثر  بسبب  الصحفيين،  م  ولكن مع
المفاهيم  عل  "التعرف  من  الصحفيين  تمّكن  نصائح  فاليس"،  "ألدانا  بالعلوم،  المتخصصة  الصحفية  تقّدم   ، المقا هذا 
وتدرس  الشهادات،  إدراج  عن  نصائح  وتقّدم  األساسية،  المفاهيم  يجاز،  ب "فاليس"  وتشر  الجديدة".  والبيانات  والمصادر 

دي إل نقا محتدم حو دور الصحفيين عند تغطية القص أثنا الجائحة. قية التي ينبغي أ ت ت األ المع

: للنقا لة  أس

ع  النظر  بصرف  كورونا  جائحة  حو  األساسية  المفاهيم  استيعاب  الصحفيي  على  الضرور  م  ا  لما  ١
الصحفي َسبقهم 

برة علمية، ال  الصحفيين  م  لد مع لم يكن  لو  ، وحت  القص بها جميع  التي تغط وتقرأ  الطريقة  الجائحة عل  ثر  ت
ّللة. ر وعيا وحرصا عند استخدام المصطلحات في قصصهم. من ش هذا أ يمنع انتشار المعلومات الم بد أ يكونوا أك

جائحة  م  رة  مبا خبرة  لديهم  م  هادات  ل دراجهم  يفية  ب دراية  على  الصحفيو  و  ي أ  يج  ا  لما  ٢
كورونا

عرقلة  عدم  عل  يحرصوا  أ  الصحفيين  عل  يجب  كورونا.  فيروس  تفّشي  من  الحّد  هو  العالم  أنحا  جميع  في  الهدف 
زائفا  أم  القص  بع  يعطي  قد   ، ا الم سبيل  عل   . الوبا انتشار  من  للحّد  ا  تطّب  التي  العامة  الصحة  ات  إجرا
أ التفا مبّرر. وعل المنوا نفسه، يجب أ  كد من  للعامة، لذل يجب أ يحر الصحفيو عل بذ ما بوسعهم للت

يحذر الصحفيو من إثارة مزيد من الذعر. وهذا يبرز أهمية الصحافة النزيهة.

شبكة   ،" إيتو "كريستي  بقلم  الجائحة"،  أثنا  تحّديات  يواجهو  الدوليو  المستقّلو  الصحفيو  المغادرة؟  أم  "البقا 
مايو ٢٠٢٠ نشر بتاري ٢١ أيار الصحفيين الدوليين 

في  العاملين  الصحفيين  عل  مهّما  اال  س يطر  لكنه  المستقّلين،  الصحفيين  األو  المقام  في  المقا  هذا  يستهدف 
 " مناط بعيدة عن أوطانهم أثنا الجائحة: هل تبق في المكا الذي تعمل فيه، أم تعود إل وطن األم؟ تجمع "إيتو

. ا ة لهذا الس اط ر  ردود صحفيين من كل بقا العالم وتبّين عدم وجود إجابة صحيحة أو أ

١
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: للنقا ا  س

التي  الدولة  أو  المنطقة  في  البقاء  الصحفيي  على  ينبغي  هل  المقا  لهذا  األساسية  ية  الفر على  بناء   ١
لى أوطانهم يعملو فيها أ العودة 

، ويجب عل كل صحفي أ يقرر بنفسه بنا عل مستو راحته. وعند اّتخا  ا ة لهذا الس اط ال توجد إجابة صحيحة أو 
تحت  هي  هل  الجائحة.  مع  دولة،  كل  بها  تتعامل  التي  الكيفية  اعتبارهم  في  عوا  ي أ  الصحفيين  عل  ينبغي  القرار، 
ومعّدات  الما  المتاحة  المصادر  حسبانهم  في  عوا  ي أ  الصحفيين  عل  ينبغي  كما  نطاقها؟  عن  تخرج  أم  السيطرة، 

ا كا عليهم البقا أو العودة إل أوطانهم. الوقاية الشخصية واألدوية عند تحديد ما إ

١



الذاتية والمضايقات عبر اإلنترنت واستهداف الصحفيات الرعاية  الثالثة:  الوحدة 

الهدف

ل  بما في  المهنية،  بد حياتهم  الذاتية عند  الرعاية  همية  التفكير ب الصحفيين عل  تدريب  الوحدة هو  الهدف من هذ 
د  محصنين  غير  والصحفيو  عملهم،  لتطوير  الصحفيو  يمارسها  التي  واالستراتيجيات  العاطفية  الذاتية  الرعاية  تقنيات 
عند  منهم  ا  جز يصبح  ويسمعونه  يشاهدونه  ما  أ  إدرا  الصحفيين  عل  يجب  لذل  ارقين.  أناسا  وليسوا  الصدمات 
س بالشعور بحجم القص التي يغّطونها. في الفيلم الوثائقي  . كما ينبغي عليهم إدرا وتقّبل أ ال ب تغطيتهم للقص
" أثر القصة الحميمي عل الصحفيين. إ يمكن أ ينت عن  "جيم: قصة جيمس فولي"، تصف المصّورة الصحفية "نيكو تن

أ تخرج للم صدمات نفسية وعقلية. ، قبل  المسافة اللصيقة بين الصحفيين والقص

وإثنيا  عرقيا  "متنّوعين  سنا  األصغر  بار  األ غرف  في  مو هور  ب المشجعة،  الميو  بع  هرت  المتحدة،  الواليات  في 
، هم  بار، من النسا والرجا في غرفة األ ة من مو وجنسانيا"، بحسب مركز بيو للبحوث. لكن المركز يذكر أ نحو ٧٧ بالم
عل  التنّو  إل  االفتقار  هذا  ّثر  وي  . ا البي البشرة  أصحا  من  التينيين  غير  رجا  ة  بالم  ٨ نحو  وأ  التينيين،  غير  بي 
مة تواجهها  بالس ، تنطوي عل مخاطر محددة تتعل  ر أ ية ملّحة  القص وحاالت السب الصحفي. وثمة ق تغطية 
من  ر  أك يستهدفو  األقّليات،  من  والصحفيين  الصحفيات  أ  إل  األدلة  وتشير  األقّليات.  من  والصحفيو  الصحفيات 

تينيين. ال غير  البي  ئهم  زم

نترنت، إ نش  ايقات والتنّمر عبر ا مة المرتبطة بالم كد من إدرا الطلبة لمخاطر الس ا إل الت وتهدف هذ الوحدة أي
بع  لديهم  وسيكو  حياتهم،  من  يتجّزأ  ال  كجز  االجتماعي  التواصل  وسائل  عل  سنا  األصغر  الصحفيين  م  مع
نترنت. لكن كيف ستكو ردة فعل الصحفيين حين تستهدفهم هذ  ايقات والتنّمر عبر ا المعلومات عل األقل عن الم
فا الهوية عل  ، شخصيا؟ يجب عليهم إدرا أ إ نترنت، الوحشية بطبيعتها، في أغلب األحيا ايقات والتنمر عبر ا الم
الّرّد، وما يجب عليهم  ينبغي عل الصحفيين  الجناة للخطر، ومت  الدني والخطير حت دو تعري  التصيد  يتيح  نترنت  ا
نترنت؟ باالعتماد عل التنو في  ا ايقات عبر  بار، أو حت السلطات، حو الم طار مدير غرفة األ تجاهله؟ مت يجب إ
 ، نترنت التي يتعر لها الصحفيو ايقات والتنّمر عبر ا الفصل وأهداف المعّلم، تقّدم هذ الوحدة مصادر ترّكز عل الم

ا عل الصحفيات والصحفيين من األقّليات. بصفة عامة، ف عن موارد تركز بشكل 

راءات

 ٣٠ بتاري  نشر  النفسية  والصدمات  للصحافة  "دارت"  مركز  من  بارية"  ا م  ع ا لوسائل  الذاتية  للرعاية  "نصائح 
٢٠٠٩ أبريل  نيسا

طرة.  أ تكو  التي يحتمل  مية  ع المهام ا الذين يغطو  ، للصحفيين  المفيدة هذ النصائح  يقّدم مركز "دارت" قائمة 
زمة.  ال االحتياطات  اتخا  طيرة، وعليهم  القص  اعتبار جميع  الصحفيين  عل  ينبغي  أنه  نعتقد  في عصر جائحة كورونا، 
أي  تولي  عند  متهم  س الدوام  عل  الصحفيو  ع  ي بحي  النصائح  ورقة  إل  طلبتهم  توجيه  عل  المعّلمين   ّ نح وإننا 

. الحسبا مهمة في 

١٨
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: للنقا ا  س

لى خم خطوات ما هي الخطوات الخم المذكورة وما هي  عداد التقارير  دارت عمليَة  يقسم مرك   ١
ر ها للتخفيف م المخاطر المحتملة عدد وا التي ينبغي على الصحفيي اتخا التدابير المحددة 

قبل توّلي مهمة يحتمل أ تتسّبب في صدمة  

المهمة دية  ت  

المهمة دية  ت أثنا  المراقبة   

ردود الفعل الشائعة لد التعّر لصدمة  

المهمة انتها  بعد   

الشبكة   ،" سيمانوفيت "أولغا  بقلم  كورونا"،  جائحة  تغطية  أثنا  النفسية  الصدمات  مع  التعامل  للصحفيين  يمكن  "كيف 
مارس ٢٠٢٠ ار  ٢ نشر بتاري  العالمية للصحافة االستقصائية 

حايا، مع االهتمام  افي لل ل في عدم التسّبب ب إ ، المتم يتناو هذا المورد التواز الدقي الذي يواجهه الصحفيو
 ، الهاد والمحيط  سيا  ب "دارت"  مركز  مديرة   ،" مكماهو "كيت  الدكتورة  وتذّكر  نفسه.  الوقت  في  العقلية  متهم  بس
ل  له في  يرا ما يلعب الصحفي دور الشاهد، م الصحفيين بما يلي: "عند وقو كارثة طبيعية أو نشو أحداث عنف، ك
حية".  س مشابهة لتل التي تمر بها "ال ب أو ي وف أو غ ل المعال النفسي، الذي يعي في بع األحيا مشاعر  م
ث مراحل مختلفة من عمله: أوال، كشاهد أو مشار  في تل العملية، "يخاطر الصحفي ب يتعر ل النفسي في ث
أ تمر من  ا: بسرد حكاياتهم، وبالسما لتجاربهم  هار تعاطفه معهم، وثال حايا وإ ال التواصل مع  ثانيا: عند  في الحدث، 
ث  ال المراحل  لتغطية  الصحفيين  إعداد  في  للمساعدة  المورد  هذا  إقرار  المعّلمين  مكا  ب الجمهور".  إل  المراسل 

ح ألهمية تطوير استراتيجية لصحتهم العقلية. ها وبعدها، من أجل فهم أو جميعها، قبل المهمة وأثنا

: للنقا لة  أس

عداد لتغطية مهمة ما أثناء هذ الجائحة ما الذ يم أ يفعل الصحفيو ل  ١

ع  طة عمل مو ع  كيد عل أهمية و الت المعلمين  . يجب عل  ٢٩ ر  ان انط جيدة  المخاطر نقطة  يشّكل تقييم 
التقارير، بما في  ا األوقات، عند التوقف عن إعداد  طط لق ع  التركيز عل حر الصحفيين، عل و التنفيذ. كما يجب 
البدنية  حدودهم،  يح  تو الصحفيين  عل  كيد  للت جيدة  فرصة  هذ  النوم.  إل  الخلود  قبل  وأجهزتهم  عملهم  تر  ل 
المخاطر  لتقييم  لة  األس من  قائمة   " "مكماهو الدكتورة  وتقتر  الجائحة.  أثنا  تقارير  إعداد  عند  والنفسية،  والعقلية 
انتصارات  ورا  "اسع  يلي:  بما  الصحفيو  يقوم  أ  اقتراحها  األهم،  األمر  ولعل  نهائها.  ب الصحفيين  جميع  ننصح  النفسية، 
فنحن  زم.  ال من  ر  أك أنفسهم  عل  الصحفيو  يقسو  أ  ينبغي  ال  والعملي".  الشخصي  المستويين  عل  تحقيقها  يمكن 

نائية. است وقات  ب نمّر 

١
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خري أثناء الجائحة لى معرفت ع سلوكياتهم وسلوكيات ا ما الذ يحتا الصحفيو   ٢

الدكتورة  تشير   ، ا الم سبيل  عل  الجائحة.  أثنا  التقارير  إعداد  عند  ممكن،  هو  وما  متوقع،  هو  ما  لمناقشة  فرصة  هذ 
، يجب  ل وة عل  ر قد يكو في غاية األهمية حين يكو التباعد الجسدي مطلوبا. ع " إل أ التواصل بالن "مكماهو
الطبيعي  من  أنه  تذّكر  أفعالهم.  ردود  في  ّثر  ست الجائحة  هذ  عن  الناتجة  الصدمة  أ  لحقيقة  االستعداد  الطلبة  عل 
اللتقاط  قلي  الغرفة  وتر  الورا  إل  طوة  اتخا  الطبيعي  من  أنه  معرفة  الطلبة  عل  يجب   . ي وال بالقل  الشعور 
دي إل سلوكيات  األنفاس. وسيكو األمر مماث عل األرجح بالنسبة لمصادرهم. أل هذ األوقات غير المعهودة، ست

متوقعة. غير 

نهاء المهمة ا الصحفيي فعل لحماية أنفسهم بعد  م ما الذ ب  ٣

ل جانب التحّق من أعرا فيروس كورونا،  ينبغي عل المعّلمين التشديد عل أ إنها المهمة ال يعني انتها القصة. ف
. ويمكن  ر مات أ س، من بين ع مات عل القل واالرتبا والخزي أو الذنب والي هور ع يجب عل الصحفيين توّقع 
ية، ويجب عل  بارهم ب ردود األفعا هذ طبيعية، أل تغطية القص قد تكو م للمعّلمين مساعدة طلبتهم عبر إ
"، عل  كد من مراجعة االستراتيجيات التي قدمتها الدكتورة "مكماهو الصحفيين أ يمنحوا أنفسهم الوقت الكافي، والت
ذ الوقت الكافي للتفكير في  ، وأ ، عدم التسر بالكتابة، وتغطية القصة من زوايا متعددة، والدعم المتباد ا سبيل الم

الردود.

أغسطس ٢٠١٨ نشر بتاري ١  د الصحفيين"، مراسلو ب حدود  لكتروني  "مراسلو ب حدود تنشر تقريرها: التنّمر ا

نترنت  ا ايقات عبر  الم اهرة  ح كيفية حدوث  . ويو المعلمي لى  موج  ب حدود  مة مراسلو  المورد من من هذا 
هتمام. يرة ل ات م في جميع أرجا العالم ويقّدم إحصا

: للنقا ا  س

ثة التي يواجهها الصحفيو ترونية الث ما هي أنوا الهجمات اإلل  ١

المزّيفة  بار  األ من  سيل  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  عل  الصحفي  المحتو  يغر  المضللة:  المعلومات   
للحكومات. الموالي  والمحتو 

من  جورين  م معّلقين  بواسطة  مصطنعة  بصورة  للحكومة  الموالي  المحتو  ثير  ت يتعزز  مي:  اإلع التضخيم   
الحكومة، مهمتهم نشر رسائل عل شبكات التواصل االجتماعي، أو برام حاسوبية تنش منشورات بصورة أوتوماتيكية.

: يتم استهداف الصحفيين بصفة شخصية، وإهانتهم وتهديدهم من أجل تشويه سمعتهم وإجبارهم عل  الترهي  
ر صلة بالوحدة. السكوت. ولعل هذ النقطة األك

نشر  نترنت"، بقلم أحمد العطار، شبكة الصحفيين الدوليين  ات لحماية الصحفيين من التحّر والتهديد عبر ا "نصائح وإجرا
أبريل ٢٠٢٠ بتاري ٢٢ نيسا

٢
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ذة في االزدياد ويمكن  نترنت، ال سيما الصحفيات،  ا التي يتعر لها الصحفيو عبر  ايقات  الم أ  المقا  ح هذا  يو
مزيدا من  أنهم سيواجهو  الرقمية، ال ش  االتصاالت  عل  الصحفيين  اعتماد  زيادة  وعاطفيا، فمع  نفسيا  أثرا  تحدث  أ 
ها لتخفيف التهديدات الناجمة عن  نترنت. يتناو هذا المقا بع الخطوات التي يمكن للصحفيين اّتخا ايقات عبر ا الم

نترنت. ا عبر  ايقات  الم

: للنقا لة  أس

ها للتخفيف م المضايقات عبر اإلنترنت عدد ونا أهمية  ما هي الخطوات التي يم للصحفيي اتخا  ١
كل خطوة وكيفية تنفيذها

نترنت ا الحد من كمية المعلومات الشخصية عل شبكة   

دارة كلمات المرور وإعداد مصادقة ثنائية للحسابات. االستعانة ببرام   

نترنت. ا المعلومات الشخصية من شبكة  زالة  االستعانة بخدمات وتطبيقات   

وا للمضايقات عبر اإلنترنت ا تعر ما الذ يج على الصحفيي فعل   ٢

ايقات عدم الرد عل رسائل الم  

لكترونية ا كا ينبغي إب الشرطة بالتهديدات ا ايقة، وتحديد ما إ سا والزم عن محتو الم طار الر إ  

التهّجمية المنشورات  وأرشفة  توثي   

ا ستهداف أي ة ل ، حّذر مصادر ألنهم قد يصبحو عر ترا حساب ا تّم ا إ  

الدوليين  الصحفيين  "تيلور مولكهي"، شبكة  بقلم  كورونا"،  جائحة  ل  بار في  باأل النسا  يل  تم النق في  حو  "دراسة 
نوفمبر ٢٠٢٠ اني نشر بتاري ٢٠ تشرين ال

نقاشا حو ما  المورد  أ يفتح هذا  ينبغي  بار.  األ النسائية في  يل األصوات  نق تم تتناو "مولكهي"   ، المقا في هذا 
يف وجهات  تو بار من حي  األ التنو في غرفة  لتعزيز  الجامعة،  بار  أ ل غرف  بما في  مية،  ع ا سسات  الم تفعله 
حصة  نسبة  في  التفاوت  هر  ي تقرير  إل  "مولكهي"  تشير   ، ل إل  افة  با وتشجيعها.  عليها  والحفا  متنوعة  ر  ن
هذا  "ويفتر  بالفيروس.  تتعل  ال  ايا  ق تغطية  في  حصتهن  عن  كورونا،  بفيروس  المتعلقة  ايا  الق تغطية  في  النسا 
ني الصحفيين عن إيجاد مصادر جديدة، ويعتمدو  إل الحالة الراهنة ينتصر في أوقات األزمات، مما ي االنحياز  التقرير أ 

ل عل المصادر القديمة التي في أغلب األحيا تكو رجاال". وفي هذ العملية، أصوات النسا ال تسمع. بدال من 

: للنقا لة  أس

ا يج أ تسم أصوات النساء في األخبار حا ل لما د يبدو وا م أ الجواب  ر  ١

أي  التنّو مهم في  أ  م. وكما  ع ا ر في  الن تعّدد األصوات ووجهات  أهمية  نقاشا حو  ا  الس يفتح هذا  أ  ينبغي 
تل  ري  التي ت التي نقرأها، والمصادر  القص  الذين يقومو بتغطية  التنّو مهم من حي الصحفيين  بار، كذل  أ غرفة 
ايقات  يواجه م افية لدعم من  إ بار متنوعة، فائدة  أ افية في غرفة  إ ة  ، قد تقدم مكاف ل إل  افة  با  . القص

الصحفيين. من 

٢١
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هذا  على  والحفا  متنوعي  في  مو لتعيي  متضافرة  جهودا  األخبار  رف  تبذ  أ  الضرور  م  ا  لما  ٢
ل باالستدامة التنو وكيف يرتب 

ور صحفي، يجب أ تخدم  . ومن من ور تجاري، يساعد التنّو في الوصو إل جمهور جديد، ال سيما جيل الشبا من من
. ل ات العمرية كافة من أجل المصلحة العامة. وتنّو األصوات مطلو لتحقي  ا المجتمع من الف الصحافة جميع أع

الدوليين  الصحفيين  بوزيتي"، شبكة  بقلم "جولي  نترنت"،  ا الصحفيات عبر  تواجهه  الذي  العنف  "دراسة جديدة تستكشف 
سبتمبر ٢٠٢٠ نشر بتاري ٢٨ أيلو

المجتمعية،  مة  الس تهديدات  إل  ويشار  الصحفيات.  تواجه  التي  المختلفة  التحّديات  "بوزيتي"  تصف   ، المقا هذا  في 
ايقات  الم من  التهديدات  وتتراو  نترنت".  ا عبر  الجنساني  "العنف  باسم  الجسدية،  مة  والس والرقمية  النفسية 
أنوا  ثة  ث المقا  ويتناو هذا  الجّد.  عل محمل  ذ  ت أ  الجنسي، ويجب  بالعنف  التهديد  إل  نترنت  ا عبر  ات  سا وا
تستغل  مدروسة  ليل  ت ت  حم  ٢  ، للنسا المعادية  ات  سا وا ايقات  الم  ١ المشتركة:  التهديدات  من  مختلفة 
، يتم الربط  ٣ تهديدات الخصوصية واألمن الرقمي التي تزيد من المخاطر الجسدية. ومن هنا  ، القص المعادية للنسا

نترنت أو في الواقع. د النسا سوا عل ا بين الهجمات 

: للنقا لة  أس

ما هي المخاطر التي تواجهها الصحفيات  ١

تغطية  المعّلمين  عل  ينبغي  ورقمية.  ونفسية  جسدية  بتهديدات  ل  تتم التي  المخاطر  من  العديد  الصحفيات  تواجه 
لجنة حماية  أجرته  مة  للس هر مسح  أ م.  ع ا التنّو في  ل عل  أثر  إل  التطر  الصحفيات مع  تواجه  التي  المخاطر 
يعتقدو  إنهم  ة، قالوا  بالم  ٨ األغلبية،  "أ  بالنو االجتماعي  المهتمين  الصحفيات ومن غير  ١١ من  الصحفيين وشمل 
ة  ّ الف والتعليقات  الميدا  العمل وحيدات في  ب  أجبن  مة،  الس لن عن  أمانا. وحين س أقل  أصبحت مهنة  الصحافة  أ 

ا من مخاوفهن". وقد تشّكل هذ المخاوف الحافز لمغادرة الصحفيات العمل الميداني. تشّكل شي

ها رف األخبار اتخا مة التي يم للصحفيات و ما هي تدابير الس  ٢

نائب رئيس أمن   ،" راي التي يمكن للصحفيات حماية أنفسهن بها، ينبغي اعتبار ما وصفه "جيسو  الكيفية  ر في  الن عند 
األحيا  أغلب  في  المحّررين  يجعل  والذي   ، ر أ تغطية  وأي  الصراعات  تغطية  بين  الزائف  بالفصل  تايمز،  نيويور  شركة 
اصة حين  ل بصفة  مة ببساطة. ويصد  يتم تجاهل مخاطر الس  ، لذل منة، ونتيجة  مية  ع التغطية ا أ  يعتقدو 
تواجهها  التي  تل  األمن، ومنها  ايا  وق ايقات  الم عل  يرّكز  الذي  "التدريب   " "راي يد  وي الفردي.  بالعمل  األمر  يتعل 

الطبيعية". والكوارث  المدنية  طرابات  ، واال النسا

ثير المضايقات عبر اإلنترنت على الصحفيات ما ت  ٣

الصحفيات  ة من  بالم  ٠ نحو  أ  النسائي  م  ع ل الدولية  سسة  والم باسترز"  "ترو  أجراها موقع  ة  دراسة حدي "وجدت 
بتر  فّكر  أنهن  إل  ة  بالم  ٣٠ نحو  وأشار  مشددا.  هجوما  تتلق  التي  القص  كتابة  عن  توقفن  مقابلتهن  تمت  تي  ال
عبر  ات  سا ا أثر  حو  حوار  بد  عل  المعّلمين   ّ نح إننا  عليهن".  نترنت  ا عبر  ات  سا ا ألثر  نتيجة  تماما  الصحافة  مهنة 
و  بتواتر وو األقّليات يستهدفو  والصحفيين من  الصحفيات  أ  األدلة  هر  ت  ، ل الصحفيين. مع  عل جميع  نترنت  ا

لة ينبغي معالجتها في وقت مبكر. . وهذ مس ئهم من الرجا البي أكبر من زم
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الرابعة: حماية المصادر والعمل معهم (الصدمة النفسية) الوحدة 

الهدف

يتحملو  ال  فالصحفيو  لمصادرهم،  النفسية  االحتياجات  مراعاة  همية  ب الصحفيين  إقنا  هو  الوحدة  هذ  من  الهدف 
مة مصادرهم  االعتبار، س بعين  ذ  األ  ، ل ا. ويشمل  أي مة مصادرهم  بل س الشخصية فحسب،  متهم  ولية س مس
حايا  ما تجّنب أو الحّد من تعري ال ، وبذ الجهود ل ع مصالح مصادرهم بالحسبا النفسية. ويجب عل الصحفيين و

ت معهم. للصدمات من جديد عند تغطية قّصة ما، أو إجرا مقاب

كيفية  حو  بمعلومات  تزويدهم  المعّلمين  عل  يتعّين  ت،  المقاب إجرا  في  مهاراتهم  في  قة  لل الطلبة  اكتسا  ومع 
ايقات.  للهجوم والم ة  ر عر أك الصحفيو  السياسي حي أصبح  المناخ  تغير  العدائية، ال سيما مع  المصادر  التعامل مع 
التفكير  عليهم  يتعّين  قصة،  أي  تغطية  قبل  المخاطر  الصحفيو  يقّيم  وكما   . المفتا هما  السليم  عداد  وا الحيطة  ذ  أ
و  الد المقابلة، ليس  الغر من  أ  المصادر عدائيا. يجب عل الصحفيين تذّكر  ا ما أصبح أحد  إ مسبقا في ردة فعلهم 

. مكا في نقا مع المصدر، بل الحصو عل معلومات. ينبغي عل الصحفيين أ يبقوا متوازنين قدر ا

راءات

للصحافة والصدمات  "دارت"  بقلم "جو هيلي"، مركز  بعد"،  الحساسة عن  ت  المقاب إدارة  تفّشي فيروس كورونا:  "تغطية 
أبريل ٢٠٢٠ نشر بتاري ٢٠ نيسا نشرته في األصل أكاديمية بي بي سي  النفسية 

باريات في شبكة بي بي سي، تقارير عن الصدمات وتطرحها عبر أكاديمية  تطّور جو هيلي، وهي من كبريات الصحفيات ا
ت  افية" تتجاوز الحساسيات االعتيادية عند إجرا مقاب بي بي سي. في هذا المورد، تشر هيلي سبب وجود "اعتبارات إ
ت قد يكونو في عزلة أو شبه عزلة،  ثرين بفيروس كورونا. وتشير هيلي إل أ من تجر معهم المقاب عن بعد مع المت
القليل عن  إال  نعرف  نزا ال  للموت والحداد، وال  الطبيعية"  "الطقوس  تغيرت  إ  أحبابهم ومات وحيدا،  أحد  وربما فقدوا 
رين الذين ال يزالو عل قيد الحياة، وبسبب جميع  مة أحّبائنا ا الفيروس، وربما ال يزا القل والخوف يعترياننا بش س
افيا قبل وأثنا وبعد االنتها من إجرا المقابلة. ، تقتر هيلي عل المراسلين أ يقّدموا دعما إ العوامل المحتملة هذ

 : للنقا لة  أس

جراء مقابلة ع بعد بل  ا يم للصحفيي فعل  ما  ١

حا وصريحا عند شر قصد من المقابلة قدر  حية، وكن وا تقتر "هيلي" عل الصحفيين القيام بما يلي: اعترف بحز ال
حية واحر عل أ المقابلة  قة مع ال ، ابن ع ، ودّق في الحقائ بمنته العناية أل الخط قد يسّبب الحز مكا ا

حية االستجابة بها. ، وتجّنب افترا طريقة يجب عل ال تدور حولها وليس حول

ع  مقابلة  إلجراء  المناسبة  نولوجيا  الت استخدا  عند  الحسبا  في  ع  و الصحفيي  على  يج  الذ  ما   ٢
بعد

كد من شر التكنولوجيا المستخدمة بصورة وافية، أل الناس يتمتعو بمستويات مختلفة من الراحة والخبرة حين يتعل  ت
حايا قادرو  كد من أ ال ، إ أمكن، إ يجب عل الصحفيين الت األمر باستخدام التكنولوجيا. أجر المقابلة في مكا هاد
بصار والسمع، واستخدام لغة جسد متعاطفة قد يوفر الراحة أثنا المقابلة، لذل تجّنب عر أي صور قد تشّو  عل ا

حية. ال

٢٣
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ع في الحسبا أثناء المقابلة ما الذ يج على الصحفيي و  ٣

ا "كيف تشعر؟"  حية، ال انتقادها. وتجّنب الس لة قصيرة وبسيطة، وتذّكر أ الغر هو االستما إل رواية ال اطر أس
حية،  كد من الحالة النفسية لل ": فليست مهمة الصحفي توفير الراحة وال يمكن له الت أو قو "أعرف تماما ما هو شعور
ا  حية إ لمة، وامنح مساحة ووقتا لل م المقابلة واحر عل إبعادهم عن الذكريات الم ّ لذل قد تبدو كلمات بليدة. ن

العواطف. تمّلكتها 

نهاء المقابلة وليات التي تق على كاهل الصحفيي بعد  ما هي المس  ٤

احر  المقابلة.  حين بكيفية استخدام هذ  التوقعات ويكونوا وا أ يحّد الصحفيو من  المقابلة، يجب  بعد االنتها من 
ها الصريح، لذل  عف بعد حدي حية قد تشعر بال ، وال تنه الحدي بسرعة بعد انتها المقابلة. وأل ال هار االمتنا عل إ
يعترف  أ  يجب  يرا،  أ المقابلة.  نشر  أو   ّ ب بعد  و  المو لمتابعة  معها  والتواصل  نتها  طم الصحفيين  عل  ينبغي 

قو به، عن تجاربهم. التحدث مع أحد ي العاطفية، وينبغي عليهم  هم للصدمات  باحتمالية تعّر الصحفيو 

نشر  الدوليين  الصحفيين  شبكة  ريتشياردي"،  "شيري  بقلم  الصدمات"،  حايا  مع  ت  مقاب إجرا  أثنا  للصحفيين  "نصائح 
نوفمبر ٢٠١٨ اني ال بتاري ٧ تشرين 

حايا الصدمات النفسية، ويقّدم نصيحة  يناق هذا المورد، من شبكة الصحفيين الدوليين، كيفية التعامل مع المصادر أو 
المورد عل  . كما يحتوي  و المو النقا عن هذا  با  ة مفيدة جدا في الصف، لفتح  ابة قرا أ تكو بم ممتازة يجب 
فيه  يناق  النفسية"،  الصدمات  من  ّررين  مت أناس  عن  تقارير  إعداد  الصحيحة،  "التغطية  بعنوا  مدم  فيديو  مقطع 

م معهم. ع حايا والناجو كيفية تعامل ا ال

: للنقا اال  س

حايا الصدمات  بالتعامل م  ستيف بتر في ما يتعل  مي  الخبير اإلع دمها  التي  تراحات  ما هي اال  ١
النفسية عدد ونا

و ال تفتر أبدا أنهم سيرف  
تحّر عنهم، وليس عّما حدث لهم فحسب  

ثال استعن بطرف   

حايا الصدمات النفسية عدد  ت م  جرائها لمقاب يارد عند  ير ريت ما هي القواعد التي اتبعتها   ٢
ونا

مكانية نشر المقابلة. برهم ب . وأ ا حايا، عّرف عن نفس بمنته األد قبل طر أي س عند تواصل مع ال  
. هر احترام لكل شخ أ  

هر اهتمام بهم. سف لما حدث معكم". أ سف لما مررتم به" أو "أت استهّل المقابلة بالقو "إنني مت  
جرا المقابلة أو الشخ الذي يريدو  ل لهم  ّ حايا الشعور بالسيطرة. اطلب منهم تحديد المكا المف امنح ال  

معهم. اصطحابه 
يذائهم. بيت القصيد: ال تتسّبب ب  
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"، مجلة كولومبيا جورناليزم ريفيو  ايا الحّساسة"، بقلم " فريدما لة الحّساسة حو الق ت: طر األس "فن إجرا المقاب
مايو ٢٠١٣ نشر بتاري ٣٠ أيار

ير للتعامل مع المصادر العدائية، بما في  ، المنشور في مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو"، كيفية التح يناق هذا المقا
لة جيدة. وعند مناقشة قيمة كل من هذ الخطوات،  طوات هامة لطر أس لة الحّساسة. ويقّدم ثماني  ل طر األس

الحّساسة. لة  جابة عن األس ا المصادر عن  يمكن للمعّلمين والطلبة مناقشة كيفية االستجابة لتمنع 

: للنقا ا  س

لة الحساسة هل تواف على هذ  يفية طر األس المقا في ما يتعل ب التي يقدمها هذا  النصيحة  ما   ١
الخطوات لَم ولَم ال نا

و الذي تود طرحه أسهب في التعّرف عل المو  

طة ع   

لة مسبقة، ولكن أعط األولوية للمحادثة اكتب أس  

لة الحّساسة دو مقدمات اطر األس  

الصمت ات  لح تقّبل   

فّكر في الجمل القصيرة التي تلفت االنتبا  

أب الميكروفو شّغاال بعد االنتها  

 ٨ بتاري  نشر  الدوليين  الصحفيين  شبكة  جيلوسو"،  بي  " بقلم  حايا"،  ال أقار  مع  ت  مقاب إجرا  كورونا:  وجائحة  "الحز 
٢٠٢٠ سبتمبر  أيلو

يين في جميع أرجا العالم،  بي جيلوسو" كيف كا للجائحة أثر عالمي وكيف أّثرت عل الم ، تستكشف " في هذا المقا
اهرة المستمرة، الصحفيين، إل التفكير في الحالة النفسية لمصادرهم أل كل امر يتعامل مع  وينبغي أ تدفع هذ ال
ل التعامل مع المصادر بشي من التعاطف. وينبغي أ يشعر الصحفيو بمصادرهم  الصدمات بطريقة مختلفة. ويشمل 
 " "الحز أ  إل  المقا  ويتوصل  واحدة.  مرة  ر من  المصادر ألك مع  ت  مقاب إجرا  ل  يتطلب  قة. وقد  ال بنا  ويحاولوا 
باألمر  ليس  عنه  التحدث  أو  بالحز  الشعور  أ  حين  رين. وفي  ا بطريقة مختلفة عن  فرد  ل في كل  يتم إنسانية  اهرة 
ت والمقا بعينه، بشي من  السهل أبدا، لكن الصحفيين يعملو عل سرد قص من فارقونا. احر عل مقاربة مقاب

تتطّلبها. التي  والمرونة  والصبر  التعاطف 

: للنقا ا  س

وا لصدمات نفسية ت م مصادر تعر جراء مقاب ما النصيحة التي يم للصحفيي االستفادة منها عند   ١

. ح ما لم تفهمه. وال تجاد لفيته. استمع جيدا واطلب منه أ يو ع عل  اطلب من المصدر إط  

يجاز، رغبت في فهم القصة بصورة دقيقة وشاملة. ح، ب أو  

كما بصورة شخصية، دو تصّنع. اق وقتا كافيا معه حت تتعرفا عل بع  

قة بين وبينه. ابن ال  
٢
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نشر  مايو،  عيادة   ،" . ساوشو إ "كري  الدكتور  بقلم  ؟"،  أحّبائ أحد  الصدمة: كيف تستطيع مساعدة  بعد  ما  طرا  "ا
يونيو ٢٠١٨ بتاري ٧ حزيرا

طرا ما بعد الصدمة الذي يعاني منه أحد المقّربين، لكن هذ االعتبارات قد تساعد الصحفيين   يركز هذا المورد عل ا
ساوية. حايا الحوادث الم ت مع  في إجرا مقاب

: للنقا اال  س

وا  خا تعر ت م أ جراء مقاب د تساعد الصحفيي في  ما هي النصائ الواردة في هذا المقا والتي   ١
نفسية لصدمات 

ستما دو أ تكو لجوجا كن مستعدا ل  

للتحدث تر وقتا مناسبا  ا  

ذ استراحة اعرف الوقت المناسب أل  

ا مات االكت احر عل البح عن ع  

ساوي ا عن الحدث الم ال تبدأ المقابلة بالس  

د الصدمات النفسية نت غير محّصن  ت حّساسة أو عاطفية، ف اعتن بنفس عند إجرا مقاب  

جراء  و حساسة  ص  تغطية  عند  اعتبارهم  في  عها  و الصحفيي  على  يج  التي  األخرى  األمور  هي  ما   ٢
ت تنطو على الصدمات النفسية نا مقاب

لمام بالصدمات النفسية؟ ، ما معن ا ر كن ملّما بالصدمات النفسية: من وجهة ن  

ا يعتبر هذا أمرا مهما عند اتخا القرار بمتابعة ونشر قص حّساسة من عدمها؟ رّجح اللطف عل القصة: لما  

٢
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مي الوحدة الخامسة: األم الر

الهدف

شخصية  بيانات  تخز  التي  لكترونية  ا أجهزتهم  ألمن  الصحفيين  ما  أهمية  مد  يح  تو هو  الوحدة  هذ  من  الهدف 
ومهنية. يجب عل الطلبة تطوير وعي متزايد حو كيفية حماية بياناتهم والبد في تحديد مستو األما المطلو في 
على  تماما  آمنة  مية  ر معلومات  توجد  ال  أنه  هي  الحسبا  في  عها  و يجب  التي  األمور  وإحد  مختلفة.  مواقف 
التشفير من  أدوات  تقلل  لوجه. قد  اللقا وجها  المعلومات وحمايتها، هي  عل  للحصو  أمانا  ر  األك . فالطريقة  اإلط

تمنعها. لكنها ال  المخاطر، 

راءات

يوليو ٢٠١٩ مجموعة أدوات األمن الرقمي من لجنة حماية الصحفيين (٣٠ تموز

الهجمات،  من  الرقمية  ومحتوياتهم  أنفسهم  حماية  في  الصحفيين  لمساعدة  الرقمي  األمن  أدوات  مجموعة  عت  و
األمن  بار  أ ر  مواكبة  عبر  معلوماتهم  ومصادر  أنفسهم  حماية  الصحفيين  عل  "يجب  الصحفيين،  حماية  للجنة  ووفقا 
التي  المعلومات  في  التفكير  بالصحفيين  ويجدر  والمراقبة.  والتصيد  كالقرصنة  الرقمي  ا  الف في  والتهديدات  الرقمي 
حساباتهم  لحماية  ات  إجرا واتخا  مناوئة،  جهات  أيدي  في  وقعت  ا  إ حدوثه  يمكن  الذي  وما  وليتهم،  لمس ع  تخ

نترنت".  ا وأجهزتهم واتصاالتهم ونشاطهم عبر 

: للنقا ا  س

عليهم  أ  الصحفيي  حماية  لجنة  تقتر  التي  الهامة  األمور  هي  ما  مي  الر باألم  األمر  يتعل  حي   ١
معرفتها عدد ونا

حسابات حماية   

لتّصيد ا  

الجهاز أمن   

المشّفرة االتصاالت   

نترنت ل من  استخدام   

الحدود تخّطي   

من  ترتادها"،  التي  الصحافة  مدرسة  في  تتعّلمها  ال  قد  األمن  في  دروس  للصحافة؟:  مدرسة  في  طالب  أنت  "هل 
ديفينس" سيلف  "سورفيلنس 

سسة "إلكتروني فرونتير"، "دروسا في األمن قد ال تتعّلمها  ة، من "سورفيلنس سيلف ديفينس" من م تغّطي هذ القرا
التخا  بمعلومات  الصحفيين  تزّود  منها  درس  كل  عل  النقر  يمكن  دروس   ١٠ ثمة  ترتادها".  التي  الصحافة  مدرسة  في 
تيار أي  و المحدد الذي يتم تدريسه، يمكن للمعّلمين ا زمة لحماية بياناتهم الرقمية. واعتمادا عل المو االحتياطات ال

قرارها عل طلبتهم. من الدروس 

٢
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https://ssd.eff.org/ar/playlist/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%9F


ي التي تمت تغطيتها: في ما يلي الموا

للمخاطر تقييم   .١

رين التواصل مع ا  .٢

ع كلمات سّر قوية و  .٣

منة عل أجهزة الما دليل: كيف تحذف بيانات بصورة   .

منة عل أجهزة ويندوز دليل: كيف تحذف بيانات بصورة   .

منة عل أجهزة لينوكس دليل: كيف تحذف بيانات بصورة   .

منة بيانات  الحفا عل   .٧

التواصل االجتماعي حماية نفس عل شبكات   .٨

نترنت ا دليل: كيف تتجّنب الرقابة عل   .٩

التشفير؟ ما هو   .١٠

الصحفيين  شبكة  بودكوفيروف"،  "كاتيا  بقلم  فعله"،  يجب  ال  وما  فعله  يجب  عّما  للصحفيين  إرشادات  الرقمي:  "األمن 
أبريل ٢٠٢٠ نشر بتاري ٢٣ نيسا الدوليين، 

القيود  د  ت لم  إ  العالم،  حو  الصحفيين  لجميع  الرقمي  األمن  أهمية  الدوليين،  الصحفيين  ، من شبكة  المقا يشر هذا 
نترنت. ويتعّين عل الصحفيين  ا إل زيادة االعتماد عل  ثير جائحة كورونا، إال  إل جانب ت ة عل حرية الصحافة،  المفرو
واحدة،  ساعة  لمدة  نترنت  ا عبر  وندوة  افية  إ موارد  ثمة  وعملهم.  معلوماتهم  ومصادر  أنفسهم  حماية  عل  الحر 
الدولي  المركز  زميل ساب في  "درو بوكس"، و"سيرجيو سباغنولو"،  كابور"، مدير األمن في موقع  "راجا  يشار فيها 
هذا  من  تحريرها،  ومدير   " ال ديتا  "فولت  أنبا  لوكالة  التنفيذي  الرئيس  بز،  لتروث  ساب  سس  وم وزميل  للصحفيين، 

. المقا

: للنقا اال  س

مي ما يج على الصحفيي فعل عدد ونا ير باألم الر عند التف  ١

بخطوتين التحّق  اصية  فّعل   

أثنا نقلها صوصا   ، بيانات شّفر   

في بي إ اصة  ية  احصل عل شبكة افترا  

. و إل حساب حيات الد حّدد عدد األشخا والتطبيقات التي تمل ص  

مي عدد ونا ما هي األمور التي يج على الصحفيي تجنبها لضما أمنهم الر  ٢

ال تشار روابط المستندات علنا، ال سّيما البيانات الحّساسة  

ال تستخدم كلمات المرور نفسها عبر الخدمات  

اتها البيانات بالطريقة  ال تعامل جميع   
٢٨

https://ssd.eff.org/ar/playlist/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%9F
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نشر بتاري ١٣  "الخصوصية في العصر الرقمي... ثقب أسود في حياة الصحفيين"، بقلم "أحمد حاج حمدو"، مجلة الصحافة، 
٢٠١٩ يونيو  حزيرا

، مستشار األمن الرقمي لد مشرو  في هذا المقا من مجلة الصحافة، أجر "أحمد حاج حمدو" مقابلة مع مهرا عيو
 ٣ رورية،  طوات   ٢ االجتماعية،  بالهندسة  ترا  اال  ١ تغطيتها:  تّمت  التي  يع  الموا المقا  من  ويت  ." مت "س
المقا  من  يت كما  المحمولة.  الهواتف  حماية  الخصوصية،   الصرا ومشكلة  مناط  منها،  صحافيو  بد  ال  تطبيقات 

العديد من الروابط التي تغّطي برام مكافحة الفيروسات وإدارة كلمات المرور والتشفير.

: للنقا لة  أس

مي عدد ونا كرها عيو حو األم الر ما هي المخاوف التي   ١

األمن  لتهديدات  أنفسهم  و  ويعّر وقائية  معايير  اتخا  في  يفشلو  الصحفيين  من  ير  الك أ  عيو  يعتقد   
الرقمي.

منة من القرصنة. ط أ مواّدهم إما ليست مهمة، أو  ير من الصحفيين  يعتقد الك  

إل إغفا التهديدات الحقيقية والمتصورة. سف،  دي، ل أ "ثقافة الخصوصية" لد الصحفيين ت يعتقد عيو   

مي ها للتخفيف م مخاطر األم الر ما هي الخطوات المهمة التي يم للصحفيي اتخا  ٢

أجهزتهم. التحّق بخطوتين عل  الصحفيين تفعيل  يجب عل   

ت مريبة من مصادر مجهولة. تجّنب النقر عل روابط وإيمي  

تراقه. طة طوار في حالة سرقة الجهاز أو ا ع  تشفير معلومات حّساسة وو  

مية أمرا  لخطة طوار ر ا يعتبر عيو و الصحفيي العاملي في مناط الصرا أو مناط خطيرة  لما  ٣
اية األهمية وكيف يم حماية الهواتف الذكية في 

تشمل  أ  وينبغي  ها.  اّتخا الصحفيين  عل  يجب  التي  الخطوات  أهم  أحد  طوار  طة  ع  و يعتبر   ، لعيو وفقا   
وا لمشاكل. ا ما تعّر إ بارية،  ا سستهم  سب للصحفيين للتواصل مع م

نقاط  عل  للمرور  ا  هاتف  باقتنا  عيو  "ينصح  لذل  األمنية.  للسلطات  ثمينا  صيدا  الذكية  الهواتف  تعتبر   
ار، وتجّنب تحميل  األن للفت  تجّنبا  الموجودة فيه ال تكو متطورة  السعر والتقنيات  الهاتف غير مرتفع  ، ويكو  التفتي

." تطبيقات التواصل االجتماعي عليه، وتكو المحادثات فيه عادية مع األهل واألصدقا

 ٩ بتاري  نشر  الدوليين،  الصحفيين  شبكة  ريتشياردي"،  "شيري  بقلم  الرقمي"،  األمن  أجل  من  للصحفيين  وموارد  "نصائح 
أكتوبر ٢٠١٧ تشرين األو

العشر  السنوات  مد  عل  الرقمي  األمن  و  مو تطّور  كيفية  إل  الدوليين،  الصحفيين  شبكة  من  المقا  هذا  يشير 
ها لتعزيز أمنهم  لة التي يجب عل الصحفيين طرحها والخطوات التي يمكنهم اّتخا افة إل تقديم األس يرة. با األ

٢

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/769
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التدابير  لجميع  هم  اّتخا من  كد  الت في  الراغبين  الصحفيين  تساعد  أ  يمكن  المدرجة  الموارد  من  عدد  ا  أي ثمة  الرقمي، 
ترا  اال في  ة  الخبي الفاعلة  الجهات  تطور  ومع  ومعّداتهم.  وقصصهم  معلوماتهم  ومصادر  أنفسهم  لحماية  الممكنة 

الرقمي. ين بغية صو أمنهم  ّ ّلوا متيق ي أ  القرصنة وسرقة المعلومات، يتعّين عل الصحفيين 

: للنقا ا  س

ونا  عدد  مي  الر باألم  األمر  يتعل  حي  طرحها  الصحفيي  على  يج  التي  األولية  لة  األس هي  ما   ١
التالية لة  األس

ل وكم هي ناجحة؟ ما هي الممارسات الم  

؟ من أين يبدأ المبتدئو  

أين يمكن أ يذهب الصحفيو الكتسا مزيد من المهارات كي يتقنوا استخدام التكنولوجيا؟  

٣



بالمنا المتعلقة  الطبيعية والقص  وارث  ال السادسة: تغطية  الوحدة 

الهدف

ر  األ الطبيعية، واألحداث  الكوارث  بتغطية  المتعّلقة  بالمخاطر  الصحفيين  كد من وعي  الت الوحدة هو  الهدف من هذ 
في  يعمل  من  لكل  الصعوبة،  غاية  في  بالطقس  المتعلقة  الكوارث  من  نو  أي  تغطية  تكو  قد  إ  بالطقس.  المتعّلقة 
ا  وإ األحداث.  هذ  حايا  مع  الدقي  تعاملهم  وكيفية  أنفسهم،  حماية  كيفية  تعّلم  الصحفيين  عل  يجب  بار.  األ غرفة 
ا. ة للخطر أي ا من المجموعة المعّر كانت األحداث محلية، فقد ال يغّطي الصحفيو القصة فحسب، بل قد يكونو جز

أغسطس  نشر بتاري ٣١  "حماية الذات وسط الكوارث"، بقلم "جو هايت"، مركز "دارت" للصحافة والصدمات النفسية، 
٢٠٠

األحداث  أو  المحلية،  الكوارث  تغطية  عند  يّتخذها  أ  بار  األ غرفة  لطاقم  يمكن  التي  الخطوات  عل  المورد  هذا  يرّكز 
من األمر تناو  بار معا كفري لتغطية القصة، وغالبا ما يت ل وجو اتحاد طاقم غرفة األ المتعّلقة بالطقس. ويعني 

الخاصة. ومشاغلهم  بمخاوفهم  هتمام  ل الصحفيين 

: للنقا ا  س

والمراسلي  المحرري  بجمي  يجدر  الذ  ما  بالطق  المتعلقة  األحداث  أو  الطبيعية  وارث  ال تغطية  عند   ١
فعل عدد ونا

ذ فترات استراحة قصيرة. ابتعد عن مكتب و  

. بعم تنّفس   

تحّدث عن مشاعر في هذ األوقات مع شخ ت به.  

ية. ريا تمرينات  مارس   

غوط. . قم بفعل ما يهّدئ أو يوفر ل الراحة من ال ح لة. ا ّ . مارس هوايت المف استمع إل الموسيق  

ر صعوبة بالنسبة ألي صحفي. تناو الوجبات في أوقاتها، وهو األمر األك  

نل قسطا كافيا من النوم، إ استطعت.   

مايو  أيار  ٢ بتاري  نشر  النفسية،  والصدمات  للصحافة  دارت  مركز  الموسمية"،  الربيع  عاصفة  تغطية  إعصار:  مسار  "في 
٢٠١١

برتهم الشخصية  برا من مركز "دارت" للصحافة والصدمات النفسية بكولومبيا، نصائح تستند إل  في هذا المورد، يقّدم 
الغابات. كما  انات واألعاصير والزالز وحرائ  العواصف والفي ل  الطبيعية، بما في  الكوارث  في تغطية مجموعة من 

ر من مركز "دارت" يمكن للطلبة مطالعتها. من هذا المورد العديد من المصادر المفيدة األ يت

٣١

https://dartcenter.org/content/self-care-amid-disaster
https://dartcenter.org/content/in-tornados-path-reporting-tragedy#.UZuXTIKELft


: للنقا ا  س

ما هي النصيحة التي يقدمها خبراء مرك دارت للصحفيي الذي يوثقو األثر العاطفي والنفسي والجسد   ١
وارث المتعلقة بالطق عدد ونا أهمية كل واحدة م النصائ المقدمة لل

المراسلين  وعل  بالفيديو.  تصويرهم  أو  لهم،  صور  التقاط  أو  مقابلة،  إجرا  رف  ما،  كارثة  من  ررين  للمت يح   
. . طّب مبدأ تفادي التسّبب بمزيد من األ ل الح بار احترام  الميدانيين والصحفيين في غرفة األ

هو  "ما  بد   ،" ل حصل  لما  سف  "أت ل  م داعمة  عبارات  استخدم  تزييفه.  يمكن  ال  إ  الرأفة،  شعور  تتصّنع  ال   
؟" أو "أعلم ما تشعر به". شعور

طا الواردة  ، لكن األ طا تحّق بصورة دقيقة من الوقائع واألسما واألوقات واألماكن. ال أحد يحب ارتكا األ  
غوطا ال لزوم لها. اصة عل األناس المنكوبين، وتسّبب لهم  بارية قاسية بصورة  في القص ا

ّثر مفرط. اعتمد عل الصحافة السليمة والصلبة والواقعية وعل جرعة بسيطة من  ال تحتاج تقارير الكوارث إل ت  
ّثر. الت

تشار  األحداث.  مسر  في  بارية  إ سسات  م عّدة  من  مراسلو  يتواجد  حين  سيما  ال  "القطيع"،  غريزة  قاوم   
ما أمكن، للحّد من إرها األفراد والمجتمعات. مصادر المعلومات حي

جدول  عليهم  تفر  ال  وشخصية.  مركزة  ومخاوفهم  وحزنهم  سارتهم  تكو  والناجين،  حايا  ال ألهل  بالنسبة   
. ّثرين بصورة مباشرة قلي رت المت ا انت ير إ ل بك الزمني: قد تحصل عل قصة أو صورة أف

تجربة  بعد  حيواتهم  عل  السيطرة  استعادة  أجل  من  يصارعو  هم،  وأصدقا وأهلهم  والناجين  حايا  ال أ  تذّكر   
ودعهم  التسجيل،  شريط  تشغيل  أعد  أو  قصتهم  ة  قرا أعد  المقابلة.  إجرا  وكيفية  ومكا  زما  يقررو  دعهم  مدّمرة. 

. يختارو صور أقاربهم الراحلين أو المصابين التي ستعر

إيقاف  أو  ات  ح الم دفتر  ع  و في  رغبوا  سوا  راحة،  فترة  ذ  أ وقت  تيار  با عفا،  ر  األك ّررين  للمت اسمح   
المسّجل حت يتحدثوا بصورة غير رسمية.

أ  وكيف  مية  ع ا العملية  لهم  اشر  م.  ع ا عن  ا  يعرفو شي ما  نادرا  لمة  م روف  تحت  الرازحين  أ  تذّكر   
القصة أو الصورة أو الفيديو قد تنشر. واشر إمكانية إعادة تشكيل المادة قبل النشر أو بعد أو أنها قد ال تنشر أبدا. وكن 

ر من مرة. ا كنت تعلم أ مادة ما قد تعر ألك صريحا معهم إ

بتاري  نشر  الدوليين،  الصحفيين  بودكوفيروف"، شبكة  "كاتيا  بقلم   ،"٢٠٢١ لعام  للمناخ  الصحفية  التغطية  النقاط في  "أبرز 
نوفمبر ٢٠٢٠ اني ال ٢٧ تشرين 

أ "المجتمعات  ة  ح ي مع م التغّير المنا ، تبح "كاتيا بودكوفيروف" في أهمية القص التي تغطي  في هذا المقا
ررا أثنا جائحة كورونا". ينقسم هذا المقا إل أربعة أقسام  ر المجتمعات ت ي، هي من بين أك التي سيطالها التغّير المنا
هذا  ويحتوي  المستقبل.  في  ية  المنا التغطية  وتطوير  ية،  المنا والتقارير  الجماهير،  مع  والتواصل  القصة،  زوايا  قصيرة: 
 "٢٠٢١ عام  تغطيتها في  يجب  التي  ي  المنا التغّير  أهم قص   : ٠ األنترنت  عبر  "ندوة  بعنوا  عل فيديو مدّم  المقا 

الدوليين. الصحفيين  لشبكة 

٣٢
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: للنقا اال  س

ا تعتبر القص حو التغير المناخي مهمة وكيف يم للصحفيي التواصل م جمهورهم لما  ١

من  أفراد  مع  وللتواصل  القص  عن  تقارير  عداد  فرصة  الصحفيين  ولد  العالم،  حو  ساوي  م أثر  المناخ  لتغّير  يزا  ال 
ل إعداد التقارير عبر  ي عل حيواتهم. يشير هذا المقا إل أ "األدوات المبتكرة م الجماهير ال يدركو أهمية التغّير المنا
ية  البي التقارير  عداد  فت ميزة  البيانية والمحاكاة، قد أ المسّيرة والخرائط والرسوم  الطائرات  النّقا واستخدام  الهاتف 

ككل، وتساعد عل إنشا جسر تواصل مع الجماهير".

المناخي التغير  همية  التغطية المحيطة ب عداد تقارير مناخية م تطوير  البدء ب كيف يم للصحفيي   ٢

ور عل اهتماماتهم الشخصية  اهرة جديدة إل حد ما، فرصا للصحفيين، للع ية ال تزا  تتيح حقيقة أ إعداد التقارير المنا
ي. وبطبيعة  وتطويرها. وفي هذ العملية، تتا للصحفيين فرصة تزويد جماهيرهم بالمعارف األساسية حو التغّير المنا

ي. التغّير المنا ثار  اللغة العلمّية والبح في أسبا و ل من الصحفيين اهتماما بتعّلم  ، سيتطّلب  الحا

نشر  الدوليين،  الصحفيين  شبكة  بورشيت"،  "ألديم  بقلم  البرية"،  الحياة  في  الشرعية  غير  التجارة  لتغطية  ومصادر  "نصائح 
سبتمبر ٢٠٢٠ ١ أيلو بتاري 

في  النقاط  "أبرز  بعنوا  "بودكوفيروف"  لمقا  افي،  إ مصاحب  مقا  ابة  بم يكو  أ  يمكن  الذي   ، المقا هذا  يربط 
التنّو  في  النق  دي  وي البرية.  الحياة  في  القانونية  غير  بالتجارة  المناخ  أزمة   ،"٢٠٢١ لعام  للمناخ  الصحفية  التغطية 
سسات  الم المقا "قائمة من  من هذا  البرية. ويت للحياة  الجمعي  االنقرا  إل   ، ر أ إل عوامل  افة  با البيولوجي 
يزّود هذا  ". وقد  القص ابة كنز من أفكار  البرية وهي بم الحياة  الشرعية في  التجارة غير  و عل  ال التي تسّلط  الدولية 
المقا  يذكر   ، ا الم سبيل  عل  متابعتها.  مكانهم  ب التي  القص  أنوا  مختلف  عن  مهمة  بمعلومات  الصحفيين  المقا 
القانونية في ما  غرات  وال الحكومات  عف  هار  المعلومات والتقصي  البح عن  للصحفيين  ر، يمكن  أك نتعّم  "لكي 
، ما هي الحيوانات التي يمكن االحتفا بها كحيوانات  ا يتعل بتصنيف األعما غير الشرعية بالحياة البرية. عل سبيل الم

؟". ا لم تكن في سو مفتو أليفة؟ وكم يبل عدد الحيوانات المصادرة سنويا؟ وأين تتّم عملية بيع الحيوانات إ

: للنقا ا  س

ير  ي ونا وكيف ترتب التجارة  ائمة للموا ما هي القضايا المهمة التي ترتب بالتغير المناخي    ١
المناخي بالتغير  البرية  الحياة  رعية في  ال

ايا العالمية المهمة. وفي حين يرّكز المقا  تعّد هذ فرصة للطلبة للتفكير في الدور الذي يلعبه الصحفيو في تناو الق
ي والتجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بيد أ الهدف بعد التعّم في هذا  قة بين التغّير المنا بصفة أساسية عل الع
ايا العالمية. وفي هذ العملية، قد يتعّين عل الصحفيين التفكير في سبل مختلفة،  ، هو إدرا األثر المحلي للق المقا

ايا المهمة في عصرنا هذا. و عل الق يمكنهم عبرها، الجمع بين عواطفهم واهتماماتهم في العمل الذي يسّلط ال

للصحفيي المخاطر  تقييم 

:" تّم تعديله من صندو "روري بي
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https://ijnet.org/ar/story/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://rorypecktrust.org/freelance-resources/safety-and-security/risk-assessment-get-started/


المهمة مخط 

. وقبل البد بتقييم المخاطر، يجدر ب كتابة مخطط للمهمة. حّدد  ح مشروع لتحديد المخاطر، يجب أ تو  

. الحيوية لخطط ات  جرا ت والسفر وا المقاب  : الرئيسية لمشروع العناصر  وعّدد 

مني القصير ال الموا والجدو  تحديد 

؟ ، وإل مت إل أين ستذهب، مت  

المهمة تفاصيل 

صوتية  ت  ومقاب وصور  م  أف من  ستسّجله  الذي  ما   . مهمت تمام  تغطيته  تنوي  عما  محّددة  تفاصيل  أعط   
لتقييم  الركيزة األساسية  ت واألماكن. هذ هي  والمقاب والمتابعات  االجتماعات  ل  بما في  ؟  تمام تغطيت وكتابة 

حة عما توّد تحقيقه وكيفية تحقيقه. المخاطر، وتقّدم فكرة وا

رو بالم الخاصة  المخاطر 

و حّساس؟ هل المو  

هل تغطي موقعا أو نشاطا أو حدثا عالي الخطورة؟  

؟ ا تحّدثوا إلي ة للخطر إ مع من ستلتقي، وهل سيكونو عر  

هل يهّدد أمن بالتحدث مع أناس محّددين أو زيارتهم أو العمل في منطقة معينة؟  

إطار  في  والعمل  جابات،  ا إل  واالستما  لة،  األس طر  حو  األو  المقام  في  الفاعلة  المخاطر  إدارة  تدور   
. ل إ أمكن  الممكن. التمس المشورة من الصحفيين المتمّرسين 

السفر مخاطر 

ّطط وابح في أسلم وسائل السفر. هل رّتبت للسفر؟   

طت األولية. ا لم تكن مرتاحا إزا  طة بديلة في حا احتجت إل تعديل ترتيبات السفر أو إ ع   

خصي ال الملف  مخاطر 

نترنت، االهتمام  . أعر صورت وتواجد عل ا رين إلي رة ا ، بل بن رت إل نفس ال تتعّل هذ المخاطر بن  
. التحذير نفسه عل من يرافقون الكافي. وينطب 

 ، ا عن الذين يرافقون ؟ وما هل يزداد الخطر بسبب جنس أو عمر أو أصول أو معتقدات الدينية أو جنسيت  
ّثر ملف الشخصي عليهم؟ ي وكيف 
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قصير  سمير  مؤسسة  إلى  تنسبه  أن  شرط  توزيعه،  أو  نسخه،  أو  التقرير،  هذا  إرسال  يمكنك 
يجوز  ال  تجارية.  ألغراض  التقرير  هذا  استخدام  يجوز  ال  ليغاسي".  فولي  و.  "جيمس  ومؤسسة  

تعديل هذا التقرير أو تحويله.
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