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ا�صتهالل

يواج���ه ال�سحفي���ات وال�سحفي���ون العاملون يف الع���امل العربي وال�س���رق الأو�سط  
خماط���ر القت���ل، والختط���اف، والقت���ل، والرتهيب اأثن���اء تاأديته���م لعملهم طوال 
ال�سن���وات املا�سي���ة. واإن���ه من املفجع عن���د مراجع���ة الح�سائي���ات ال�سنوية التي 
ي�سدرها الحتاد ال���دويل لل�سحفيني عن مقتل ال�سحفيني حول العامل اأن نطالع 
باأن���ه خ���الل ال�سن���وات الث���الث املا�سي���ة 2010-2012 وثق الحت���اد الدويل 
لل�سحفي���ني مقت���ل 105 �سحفيني وعامليني اعالمي���ني يف املنطقة، وهو ما يزيد 

عن ثلث الذين قتلوا حول العامل خالل هذه الفرتة.

وملواجه���ة اأزمة العنف املت�ساع���د منذ �سنوات، عمل الحت���اد الدويل لل�سحفيني 
بال�سراك���ة م���ع نقابات ال�سحفي���ني يف املنطقة على ت�سميم برنام���ج "بناء ثقافة 
ال�سالمة املهنية يف العامل العربي وال�سرق الأو�سط". وهو برنامج يت�سمن عدد من 
املكون���ات منها: ن�صر الوعي حول ال�صالم���ة املهنية يف او�صاط ال�صحفيني وادارات 
املوؤ�س�س���ات الإعالمية وال�سلطات املخت�سة، وكذل���ك تنظيم حمالت لل�سغط على 
ال�سلط���ات لتتحم���ل م�سئولياتها يف حماي���ة ال�سحفيني والقي���ام بتحقيقات جدية 
و�سفاف���ة يف ح���وادث العتداء عليه���م وجلب قتلتهم اأم���ام العدال���ة، والعمل على 
تاأ�سي����ض �سبك���ة مدربي �سالمة مهنية م���ن املنطقة. وهذه ال�سبك���ة املميزة هي يف 
اأوج ن�ساطه���ا الآن، وت�سم مدرب���ات ومدربي �سالمة مهنية يعملون الآن مع نقابات 
ال�سحفي���ني يف فل�سطني، ولبنان، والع���راق، واليمن، وتون�ض، واجلزائر، واملغرب. 
وقد مت تدريب ما يزيد على 800 �سحفية و�سحفي منذ �سنة 2010 ولغاية هذه 
اللحظة، وكان ثلث املتدربني على الأقل من ال�سحفيات. وميكن للمهتمني الطالع 
على مزيد من املعلومات عن تدريب ال�سالمة ب�سكل خا�ض وحملة ال�سالمة املهنية 
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ب�سكل عام، على موقع الحتاد الدويل لل�سحفيني باللغة العربية  

 http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-34.html

وه���ذا الدليل عن ال�سالم���ة املهنية هو عن�سر اآخر من عنا�س���ر برنامج ال�سالمة 
املهني���ة وهو موج���ه لل�سحفي���ني والعامليني الإعالمي���ني ويه���دف مل�ساعدتهم يف 
فه���م التحديات التي تواجه ال�سحفيني امليداني���ني. كما ميكن لدارات املوؤ�س�سات 
الإعالمي���ة، باعتباره���ا اجله���ة امل�سئولة قانوني���ا واخالقيا عن �سالم���ة العاملني 
لديه���ا، ال�ستفادة من���ه لتبني اجراءات داخلي���ة هدفها تقدمي الدع���م وامل�ساندة 
ملوظفيه���ا، وتقليل احتمالية تعر�سهم لالأذى. يوزع هذا الدليل بن�سخته الورقية اأو 
اللكرتوني���ة جمانا،  ونتاأمل ان تتاح الفر�سة لكل اإعالميي املنطقة بالطالع عليه 

وال�ستفادة منه. 

وجت���در الإ�س���ارة اإل���ى اأن قراءة ه���ذا الدليل ل تغني ب���اأي �سكل م���ن الأ�سكال عن 
احل�س���ول عل���ى التدريب ال�سالم���ة املهنية العمل���ي الذي يقدمه الحت���اد الدويل 
لل�سحفي���ني ونقابات ال�سحفيني يف عدد كبري من دول املنطقة. حيث اأنه من حق 
جمي���ع الإعالميني الذين يقومون بتغطية ميداني���ة ان يح�سلو على هذا التدريب، 

للتقليل من املخاطر والتهديدات التي يواجهونها. 

وختام���ا، اأود ان اتوج���ه بال�سك���ر والتحي���ة ل���كل الزمي���الت والزم���الء يف �سبك���ة 
مدرب���ي ال�سالمة املهني���ة، ويف نقابات ال�سحفيني، والعامل���ني يف الحتاد الدويل 

لل�سحفيني، وكل الذين عملو على ت�سميم برنامج ال�سالمة املهنية وتنفيذه. 
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كم���ا نتوجه بال�سكر اخلا�ض ل���كل اع�ساء الحتاد ال���دويل لل�سحفيني واملنظمات 
ال�سريك���ة واملوؤ�س�س���ات الر�سمي���ة التي تبنت ق�سي���ة ال�سالمة املهني���ة لل�سحفيني 

باإخال�ض ودعمتها بكرم و�سخاء. 

مع اأمنياتنا للجميع بال�سالمة والأمان

منري زعرور 
من�سق العامل العربي وال�سرق الأو�سط
الحتاد الدويل لل�سحفيني
بروك�سل، 2013 
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لق���د حاولنا يف هذا الكت���اب ان نركز على احتياجات ال�سحفي���ني الذين يعي�سون 
يف مناط���ق احلرب، على الرغم من اأن اغل���ب املعلومات املتوافرة مت جتميعها من 
خالل املرا�سلون الدوليون ومن خالل دورات التدريب التي مت تنظيمها يف خمتلف 

مناطق العامل.

يكت�س���ى حمت���وى هذا الدليل �سبغ���ة العمومية يف التعامل مع بع����ض املخاطر التي 
يواجهه���ا ال�سحفي���ون يف مناطق احل���روب. ومن املحتمل األ ميك���ن تطبيق بع�ض 

احللول املقرتحة يف بع�ض ظروف معينة. 

ولك���ن من املتوقع ان ي�ستخ���دم العالميون هذا الدليل تبع���ا للو�سع الذي يجدون 
اأنف�سهم فيها اأثناء عملهم. اإن املهارات والتطبيقات التي يت�سمنها هذا الدليل هي 
ثمرة �سنوات طويلة من التجربة امليدانية التي راكمها خرباء ال�سركة ال�ست�سارية 
“كادر كون�سلتن���ت”. ولكن من املهم اأن يتذكر ال�سحفيون وهم يف قلب الظروف 
ال�سعب���ة الت���ي يج���دون اأنف�سكم فيها اأن���ه من امله���م ا�ستخدام املنط���ق والتفكري 

العقالين للتعامل مع املخاطر التي تهدد حياتهم. 

لق���د تقدمت املعارف ح���ول اإجراءات ال�سالمة املهنية والطبي���ة التي ي�سرت�سد بها 
ال�سحفي���ون يف مناط���ق احلرب وتغ���ريت ب�سكل كب���ري منذ اأن ب���داأت املظاهرات 
والحتجاجات يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا. واإن حاجة ال�سحفيني العاملني 
يف املنطقة لمتالك املعارف، واملهارات، والتدريب على ال�سالمة الآن اكرث احلاحا 
و�س���رورة من اي وقت م�سى. اإن هذا الدليل م�سدرا اإ�سافيا للمعرفة ي�ساف اإلى 

اإجراءات ال�سالمة املهنية والطبية املوجودة داخل موؤ�س�ساتكم الإعالمية. 

مقدمة املوؤلف
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وينق�سم هذا الدليل اإلى ق�سمني رئي�سيني: 

ق�سم الأمن املهني: ويغطي هذا الق�سم املعارف الأ�سا�سية لقواعد ال�سالمة، كما   -
ي�س���رح تكتيكات ال�سالمة املختلفة التي يج���ب احرتامها اأثناء العمل يف ميادين 

ال�سراع. 

ق�سم ال�سالمة الطبية: ويو�س���ف هذا الق�سم الإ�سابات الكرث انت�سارا، واأف�سل   -
الط���رق لعالجه���ا، واحلف���اظ على احلي���اة اإلى حني و�س���ول الطواق���م الطبية 

املتخ�س�سة اأو الو�سول اإلى امل�ست�سفى. 

مالحظ���ة: يحتوي ه���ذا الدليل على �سل�سل���ة من الر�سادات ل�سالم���ة ال�سحفيني 
واأمنه���م وه���م يف املي���دان. ولكنه ل يغط���ي جميع الظ���روف اأو املخاط���ر التي قد 
يواجهه���ا ال�سحفيون، كما تت�سم الن�سائ���ح التي يقدمها الدليل بالعمومية. ولهذا 
وج���ب التاأكي���د عل���ى اأن الحتاد ال���دويل لل�سحفيني ل يتحم���ل م�سوؤولية احلالت 

والأو�ساع التي ل تقدم فيها تو�سيات هذا الدليل اأف�سل احللول املمكنة. 

ال�سرية الذاتية للموؤلف:

ميتلك “ديفيد بيفن” خربة عملية طويلة اكت�سبها اأثناء عمله يف ميادين ال�سراع 
ح���ول العامل. وخربت���ه الأ�سا�سية هي ال�سالمة والأمن يف منطق���ة ال�سرق الأو�سط 
و�سم���ال افريقي���ا حي���ث عم���ل كم�ست�سار اأم���ن و�سالمة من���ذ �سن���ة 2003. لقد 
ق���دم ن�سائح للعديد م���ن املوؤ�س�سات الإعالمية الدولي���ة واأدار عملياتها امليدانية. 
بالإ�ساف���ة اإلى ه���ذا، قام ديفيد بتدريب �سحفيني م���ن كل املنطقة على اجراءات 
ال�سالم���ة املهني���ة والطبية. حيث قام بتدريب ما يزي���د على 2000 �سخ�ض على 
العمل يف بيئات معادية مبا يف ذلك تدريب على تقييم املخاطر والإ�سعافات الأولية 

يف مناطق احلرب. 
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ال�صالمة الأمنية
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يق���دم هذا الف�س���ل لل�سحفيني امله���ارات الأ�سا�سية والن�سائ���ح الرئي�سية ليقومو 
باع���داد خطة �ساملة ملهمتهم امليدانية  وقابلة للتطبي���ق الناجح. وي�سم اإر�سادات 
بداي���ة من املراحل الأول���ى للتخطيط، وما هي الأمور الت���ي ينبغي تبقيها يف بالك 

واأنت تعد لرحلتك القادمة من اأجل تغطية منطقة توتر اأو �سراع. 

الف�صل الأول:
التخطيط للمهمات ال�صحفية امليدانية

مرا�سل �سحيفة كوريريي ديال �سريا وهو يعد �سيارته قبل تغطية ا�ستباكات غزة © �سامي اأبو �سامل، 7/7 /2006.
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التخطيط  .1
يعت���رب التخطي���ط اأهم مرحل���ة من مراح���ل التح�سري قبل توجه���ك لتغطية ق�سة 
يف منطق���ة �سراع. وه���دف التخطيط هو زي���ادة فر�ض جناح���ك يف اأداء مهمتك  

والتقليل من املخاطر املحتملة وال�سيطرة على الو�سع طوال الوقت. 

ومتكن���ك عملية التخطيط من التفكري امل�سب���ق باحلوادث اخلطرية التي ميكن ان 
حت���دث، واتخاذ احتياطات �سالمة مالئمة للتعامل معها. كما وجود خطة جاهزة  
يوف���ر علي���ك وقت ثمينا قد تق�سيه يف التفكري عندم���ا تواجه خماطرا يف امليدان، 
وي�سم���ح لك ان تبداأ فورا بتنفيذ خط���ة ال�سالمة التي و�سعتها م�سبقا. وي�سمح لك 
التخطيط امل�سبق ان تفكر باملخاطر املحتملة، واأن تفح�ض �سحة احللول املقرتحة 
ودقته���ا، ويعطيك وقتا كافي���ا للت�سرف بطريقة مدرو�س���ة، ويف كثري من الأحيان 

ميكن لهذه املهارات وال�ستعدادات ان تنقذ حياتك. 

حقائق عن احلدث املعادي
احلقيقة الأولى: البيئة املعادية هي مكان تقع فيه حوادث غري متوقعة. 

احلقيقة الثانية: لن تتطابق خططك امل�سبقة ب�سكل كامل مع احلادث الذي �سيقع 
اأو الظرف الذي �ستواجهه. 

احلقيقة الثالثة: ل بد اأن تقع حوادث معادية يف اأكرث الأوقات �سعوبة وح�سا�سية. 

اأ�صباب موجبة للتخطيط
• تقليل الوقت الالزم للتحرك عند حدوث طاريء: 	

يجب عليك ان تقييم املخاطر عندما تقوم بالتخطيط ملهمتك وان تفكر  �
بحلول لها. 

ميكن���ك التخطيط من الروؤية بو�س���وح عندما جتد نف�سك يف بيئة تت�سم  �
بالت�سوي�ض وال�سبابية يف امليدان. 

• ميكن���ك التخطيط م���ن الت�سرف عند وقوع حادث ب�س���كل ممنهج، ومنظم، 	
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وفّعال

التخطيط الناجح يعني اأن ال�سخ�ض ميتلك خطة اأ�سا�سية وخطة اأخرى  �
احتياطية. 

يتبع التخطيط نظاما وا�سحا ومنطقا عقالنيا.  �

لكل خطة هدفا ونتيجة.  �

ي�ساعد التخطيط على اإدارة الأزمة وي�سهل عملية التاأهيل.  �

ال�سخ����ض ال���ذي ميتل���ك خطة جي���دة يعرف كي���ف يتعامل م���ع حالت  �
الطواريء لأنه يكون قد ح�سر نف�سه لإمكانية حدوث امور غري متوقعة. 

عملية التخطيط
يج���ب ان تبن���ى عملية التخطي���ط على اأ�سا����ض ت�سل�س���ل منطقي م���ن البداية اإلى 
النهاي���ة. ويج���ب ان تبداأ من عمومي���ات املهمة واملنطقة الت���ي �سيذهب ال�سحفي 
اإليه���ا ثم تنتقل اإلى الأم���ور املحددة. من املهم عند التخطي���ط األ يتم جتاهل اأية 
تف�سيل ولكن من امله���م اأي�سا اأن تكون اخلطة واقعية وقابلة للتطبيق. لأن اخلطة 
الت���ي حتتوي على كثري من التفا�سيل �ست�سو�ض ال�سحفي، وعليك ان تعرف ما هي 
الق�ساي���ا التي تريد الرتكيز عليها بال�سبط. واخلطة اجليدة هي التي تت�سمن كل 

االإجراءات والتطبيقات وثيقة االرتباط باملهمة التي على و�صك تنفيذها: 

• القي���ام ببحث حول البل���د اأو املدينة الذاه���ب اإليها واملهم���ة ال�سحفية التي 	
�ستق���وم به���ا: تعترب ه���ذه اخلطوة يف �سل���ب اخلطة. يجب عل���ى ال�سحفيني 
القي���ام ببح���ث �سامل ع���ن الق�سة التي �سيت���م تغطيتها ي�سم���ل كل اجلوانب 
املرتبط���ة مبهمت���ه ال�سحفية. ويج���ب ان ي�سمل البحث اخللفي���ة التاريخية، 

واجلغرافيا، والثقافة، وال�سيا�سية، واإلى اآخره. 

• تاريخ ال�سراع واملخاطر: اإذا ت�سمنت املهمة ال�سحفية تغطية ملنطقة �سراع 	
ف���اإن هناك حاجة لمت���الك معرفة �ساملة عن البل���د واملناطق املحيطة التي 
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ميكن ان تكون قد عانت اأو لزالت تعاين من م�ساكل م�سابهة. لقد بداأ الربيع 
العرب���ي من تون����ض وامتدت الح���داث واملواجه���ات اإلى ال���دول املجاورة يف 

املنطقة، لأن ال�سراع معدي. 

• درا�سة جغرافية: اإن امتالك معارف جيدة عن املنطقة املتوجه اإليها يعطيك 	
فكرة جيدة عن الطرق والدروب التي حتتاج ال�سيارات للمرور بها. 

• عناوي���ن ات�س���ال مرتبط���ة باملهمة ال�سحفي���ة: على كل �سحف���ي متوجه اإلى 	
منطقة معينة يف مهمة �سحفية ان يعد قائمة �سغرية لعناوين وارقام ات�سال 
�سروري���ة ق���د يحتاجه���ا اأثناء اقامت���ه. على اأن تب���داأ هذه القائم���ة بعناوين 
الأ�سخا����ض الذي���ن هم جزء من طاق���م اعداد التقري���ر ال�سحفي، وي�ساف 
اإليه���ا عناوين منظمات �سروري���ة، وم�ست�سفيات، و�سف���ارات. يجب ان تكون 
هن���اك ن�سخة من قائمة الت�سالت يف املق���ر الرئي�سي يف حالة الطواريء اأو 

اإذا ما فقد ال�سحفي هذه القائمة وهو يف امليدان. 

• التقارير امليدانية: ابق متابعا للتطورات امليدانية طوال فرتة العداد للمهمة 	
امليدانية. عل���ى ال�سحفيني ان يظلوا على اطالع بالتطورات يف املنطقة التي 
�سيذهب���ون اإليه���ا وا�ستخدام املعلوم���ات الواردة يف اع���داد خططهم بح�سب 
احلاج���ة. يج���ب األ يت���م جتاه���ل اأي معلوم���ات ميدانية قادمة م���ن املنطقة 

املتوجه لتغطية ق�سة فيها. 

• متطلبات طبية و�صحية: تقع عليك م�سئولية ان تكون ب�سحة جيدة، وعلى 	
ال�سحفيني ان يعرفوا اإذا ما كانوا بحاجة لأخذ تطعيمات قبل �سفرهم. يجب 
القي���ام بفح�ض طبي �سام���ل وفح�ض اأ�سنان قبل ال�سفر لتف���ادي اأي تعقيدات 
اأثن���اء املهمة. وتاأكد من اطالعك على مواق���ع امل�ست�سفيات يف املنطقة املتوجه 
اإليه���ا والق���درات العالجي���ة لكل منها )ه���ل هي لعالج ال�سدم���ات، احلروق، 
الخ(. هل ح�س���رت حقيبة اإ�سعاف اأويل مالئمة للمنطق���ة الذاهب اإليها؟ هل 

لديك جتهيزات تكفيك طوال فرتة اقامتك اأو يف حالة تعر�ست لالإ�سابة؟ 
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• متطلبييات جييواز ال�صفيير والتاأ�صييرات: اج���ر بح���ث ح���ول متطلب���ات 	
التاأ�س���رية، وهل اأي تاأ�س���ريات دخول على جواز �سفرك قد ت�سبب لك م�ساكل 
يف البل���د الذاهب اإليه. هل ت�ستطيع احل�س���ول على تاأ�سرية عند الو�سو ل اأم 
ينبغي احل�سول على التاأ�سرية قبل �سفرك؟ ميكن ان يوفر عليك هذا البحث 

الكثري من الوقت. 

• العييادات، والقوانييني، والثقافة: ل توجد هن���اك ذريعة مقبولة الآن اإذا 	
م���ا كنت جاه���ال بالثقافة املحلية يف املنطقة املتوجه اإليه���ا، لأن كل امل�سادر 
ال�سروري���ة للمعرفة متواف���رة على النرتنت. قم ببحث ح���ول ثقافة املنطقة 

وخا�سة القانون املحلي. 

• اللغة: ا�سرت قامو�ض عبارات للغة املنطقة وتعاقد مع م�ساعد حملي ي�ستطيع 	
فهم لغتك. 

م�صادر املعلومات
هناك عدة م�سادر للمعلومات متاحة لك لال�ستفادة منها خالل مرحلة التخطيط 
وخ���الل تنفيذ املهمة امليدانية. من امله���م األ تعتمد على م�سدر واحد للمعلومات. 
ا�ستق ملعوماتك م���ن م�سدرين على الأقل وقارن بينهما. قد يكون هناك ت�سارب 
ب���ني املعلومات ال���واردة من م�سادر خمتلفة. وتذكر اأنه ميك���ن ان تكون املعلومات 

امل�ستقاة من م�سادر مبا�سرة اأكرث ثقة ولكنها قد تكون متحيزة احيانا. 

• ال�سفارات واملوؤ�س�سات احلكومية.	

• الإعالم املحلي والدويل. 	

• الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.	

• ات�سالت على الأر�ض )م�ساعدون، �سواق(. 	

• زمالئك اأو اأ�سدقائك الذين زاروا املنطقة موؤخرا. 	
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• اأدلة �سفر اأو جمالت �سياحية. 	

• النرتنت. 	

• م�سادر معلومات اآمنة وخا�سة. 	

يف املراح���ل الأولى من التخطيط يجب اجراء حتديد دقيق للمهمة امليدانية ب�سكل 
مف�س���ل و�سام���ل. اإذا كنت �ستقوم بتغطية اأكرث من ق�سة يف نف�ض الوقت، يجب ان 
يكون لديك خطتان منف�سلتان اأو خطة واحدة فيها عموميات م�سرتكة ولكن فيها 

اق�سام منف�سلة بح�سب املهمة ال�سحفية. 

• املهمة: يجب ان يتم حتديد املهمة املطلوبة ب�سكل دقيق، واأن تو�سع الغايات 	
بو�سوح كامل لتتمكن من اإعداد خطة جيدة. 

• الهييدف: يجب اأن يكون هدف املهمة امليداني���ة اأو الق�سة ال�سحفية  معرفا 	
بدق���ة واأن يك���ون واقعيا قدر الإمكان. واإذا مل يك���ن لديك قدرة على الو�سول 
اإل���ى املنطقة املراد تغطيتها لأ�سباب اأمنية يجب بحث اإمكانية تبني برناجما 

خمتلفا. 

• تقدييير املهميية: يج���ب عل���ى ال�سحف���ي اأن يق�س���م مهمت���ه اإل���ى اج���زاء 	
�سغ���رية ليتمكن م���ن التعامل معها ب�سهولة اأكرب )الأم���ن، ال�سحة، اخلطط 

الحتياطية، اإدارة الأزمات(. 

• ويتم جتزئة تقدير املهمة اإلى مراحل: 	

املرحلة الأوىل: التح�صر للمهمة
• تت�سم���ن ه���ذه املرحلة اأن يق���وم ال�سحفي بتح�سري كل الوثائ���ق والت�ساريح 	

الالزمة لأداء املهمة. 

• اأن ي�سع الر�سادات الالزمة لتنفيذ املهمة: من، متى، اأين، كيف؟ 	

املرحلة الثانية: ال�صفر اإىل موقع املهمة
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• ما هو اف�سل طريق للو�سول اإلى مكان الق�سة؟ 	

• ما هي ترتيبات ال�سفر؟ 	

• �سراء التذاكر. 	

• ما هي و�سائط النقل التي �سيتم ا�ستخدامها عند الو�سول؟ 	

املرحلة الثالثة: كيف تقوم مبهمتك يف امليدان: 
• ترتيب الأهداف ح�سب الأولوية. 	

• الرتتيب للمقابالت يف اأماكن حمايدة. 	

• نوعية التجيزات والأدوات التي حتتاجها. 	

• هل حتتاج للبا�ض معني بح�سب الثقافة املحلية. 	

املرحلة الرابعة: العودة اإىل قاعدتك امليدانية
• اف�سل طريقة للعودة اإلى مقرك بعد املقابلة: ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. 	

هل هناك حاجة لفح�ض اأمني اإ�سايف؟ 

بع�س العوامل التي ينبغي النتباه لها: 
اجلغرافيا: اإن معرفة جغرافيا مكان الق�سة ال�سحفية �سي�ساعد ال�سحفي على 
اختي���ار نوعية املالب�ض والأحذي���ة التي يجب ارتدائها، وتوقي���ت ال�سفر، وامل�سالك 

التي �سيتم اتخاذها يف الطريق اإلى هناك. 

الطق�ييس: على ال�سحفيني ان يفح�سوا تقارير الأح���وال اجلوية يف املكان الذي 
�سيزورونه. هذه املعلومات �ست�ساعدك على جتنب املفاجئات غري ال�سارة. 

البنييية التحتييية: حدد طبيع���ة البنية التحتية املوجودة يف م���كان التغطية من 
مراف���ق حيوي���ة، وم�ست�سفيات، وغري ذل���ك وقم بتحديد موقعه���ا قبل �سفرك عرب 

وال تن�ش حتديد مواقع نقاط التفتي�ش.  “جوجول ايرث”، 
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الراأي املحلي: ما هو راأي ال�سكان مبوؤ�س�ستك الإعالمية، هل يحرتومونها اأم ل؟ 
الأمرا�ييس: ما هي الأمرا�ض املنت�س���رة )اإذا وجدت( يف املنطقة الذاهبة اليها، 

وما هي و�سائل الوقاية الواجب اتخاذها. 

تعريف املخاطر
• التهديد- ل ن�ستطيع التحكم بالتهديد! 	
• املخاطر- ن�ستطيع ادارة املخاطر والتعامل معها! 	

الفريق الإعالمي
ات�سل مع اأع�ساء فريقك الإعالمي قبل ال�سفر وتبادل معهم املعلومات املهمة مثل 

احلالة ال�سحية، نوع الدم، وغري ذلك. 

• حتديييد الدوار واملهمات: تقا�سموا الأدوار حول من يقوم مباذا يف حالة 	
الطواريء. اأ�س�سوا نظاما بحيث يكون كل �سخ�ض م�سئول عن ق�سايا حمددة، 

ومعرفة بدقة لتجنب التداخل والت�سارب بني ال�سالحيات على الأر�ض. 

• م�صاركة الفريق: اأ�س�سوا م�ساواة داخل الفريق.	
• عملييية �صنييع القييرار: لكل ع�سو يف الفري���ق ما ي�سيفه اإل���ى عملية �سنع 	

القرار. 

• �صالميية الفريييق: على قي���ادة الفريق الإعالم���ي م�سئولي���ة احلفاظ على 	
�سالم���ة جميع اف���راد الطاقم مب���ا يف ذل���ك امل�ساعدين امليداني���ني و�سائقي 
ال�سي���ارات، عل���ى افراد الفري���ق ان ي�سان���دوا بع�سا واأن يكون���و متاحني عند 

احلاجة. 

حتديد اخلطر
• هيئتييك وملفك: ما ه���و تاأثريهما على اأمنك )مل���ف املوؤ�س�سة الإعالمية، 	

مالب�سك، معارفك وارتباطاتك على الأر�ض(. 
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• املوقع: ما هي املخاطر املمكنة حاليا يف البلد اأو املنطقة املتوجه اإليها؟ 	
• اأنواع املهمات: ما هو تاثري مهمتك ال�سحفية على اأمنك و�سالمتك؟  	

اأنواع املخاطر
• اأثناء العمل وال�صفر: ال�سحة وال�سالمة، النار، احلوادث. 	
• املكان اخلطاأ والتوقيت اخلطاأ: مظاهرات، حتركات ع�سكرية. 	
• اأ�صلحة ع�صوائية: الغام، قنابل م�سنعة يدويا، ق�سف مدفعي. 	

خماطر مق�صودة
• اجلرمية: ال�سطو، �سرقة ال�سيارة، الن�سل. 	
• احداث عنف: هجمات، وكمائن. 	
• الختفاء: العتقال، القب�ض، الختطاف 	
• التهديد النف�صي: التحر�ض، والرتهيب، والتهديد. 	

واإدارة املخاطر  .2
حتا�صي اخلطر: ميكن ت�سريع تنفيذ املهمة من اأجل تقليل املخاطر التي يواجهها 

الطاقم عن طريق تقلي�ض الوقت الذي يتعر�ض فيه للتهديد اإلى احلد الأدنى. 

قبييول املخاطييرة: يف حال���ة قبول املخاطرة م���ن اأجل تنفيذ املهم���ة ال�سحفية 
بنجاح، يجب و�سع خطة �سالمة واإجراءات حلماية الطاقم. 

جتاهل املخاطرة: نعلم اأن هناك خماطرا ولكننا نختار جتاهلها. 
اخلطة الأمنية للمهمة

عندم���ا يتم حتديد جميع املخاطر املمكنة والتفاق على كيفية ادارة هذه املخاطر 
وحتييدها، ن�ستطيع حينها ان نبني خطة ال�سالمة، فكروا يف امل�سائل التالية: 

درع واق للج�صييم: يج���ب ان يكون هناك توجيهات تو�س���ح متى يجب ان ترتدي 
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درعا واقيا )ويجب األ يتم الحتفاظ بالدرع الواقي يف �سندوق ال�سيارة اخللفي(. 

ال�صيارات: اخرت �سيارة ذات نوعية تالئم املهمة امليدانية.  
التجهيزات الطبية: هل لدي النوعية ال�سحيحة والكمية الالزمة؟ 

احلمايات: هل �ست�ستخدم حماية اأمنية، هل �ستكون وا�سحة اأم مموهة؟  
امل�صاعييدون املحليون: �سع اآلية دقيق���ة لختيار امل�ساعدين املحليني، وتاأكد من 

اأنهم حمل ثقة. 

مييدة التعر�س للخطر: فك���ر بطول الفرتة التي ميك���ن ان تعر�ض نف�سك فيها 
للخطر على الأر�ض. 

مناطق اخلطر ال�صديد: اعرف اأماكن اخلطر بدقة وكيف ميكن اأن تتفاداها. 
التاأمني: هل اأنت مغطى بالتاأمني واأنت يف امليدان اأثناء تاأديتك للمهمة؟ 

التخطيط الحتياطي
فك���ر دائم���ا بالظ���روف التي ميك���ن ان تعطل مهمت���ك او تعر�ض رحلت���ك للخطر. 
ت�سم���ن م�ساألة ر�سم خط���ة احتياطية اأن املرحلة الأولى م���ن عملية تطوير اخلطة 

قد مت اجنازها. 

الإ�صابات الب�صرييية: كيف �ستدبر التعامل مع الإ�سابات الب�سرية؟ هل متتلك 
قدرة على اجالء زمالئك الذين يتعر�سون لالإ�سابة؟. 

الت�صييال والتوا�صييل: م���ن ال���ذي �س���ريد عل���ى مكاملت���ك الهاتفي���ة يف مقرك 
الرئي�س���ي؟ تذك���ر دائما ان جتعل املركز على علم بحركت���ك يف امليدان، وتاأكد من 
اأن هاتفك يعمل يف املنطقة التي تعمل فيها، هل ت�ستطيع تلقي ا�سارة لتلقي بيانات 

عرب الهاتف اجلوال ام حتتاج اإلى ات�سال عرب الأقمارال�سناعية؟. 
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ل ت�صع نف�صك يف ورطة ب�صبب اإهمالك القيام 
بالتح�صر املنا�صب!.

ال�صياع/النف�صييال عيين املجموعة: م����ا هي الجراءات الت����ي تتبعونها يف حالة 
فقدمت الت�سال ببع�سكم البع�ض اأو يف حالة فقد مركزكم القدرة على الت�سال بكم؟ 

ال�صطييراب الأهلييي: ه���ل ت�ستطيع العماد عل���ى م�ساعدة حملي���ة من ناحية 
�سمان بيت اآمن اأو ممر اآمن. 

النهيييار: هل هناك خط���ة للم�ساندة الطاقم يف املي���دان يف حالة حدوث انهيار 
�سامل يف املنطقة وهل هناك اأماكن اآمنة للجوء اإليها. 

الإجييالء: هل هناك خطة اإج���الء جاهزة مبا يف ذلك و�سائ���ط النقل؟ نحو اأي 
معرب اأو حدود �ستتوجه؟  

يجب تخ�سي�ض وقتا مالئما ملوا�سلة البحث عن احلقائق املتعلقة بالو�سع الأمني 
الراهن طوال فرتة وجودك يف امليدان. 

ح�سر نف�سك دائم���ا ملواجهة اأية حادثة اأو مل�سادفة  اأ�سواأ �سيناريو ممكن، عندها 
لن تتفاجئ اأو تتعطل اأمام اأية حادثة تواجك يف امليدان. 
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"اأكرب عقبة اأما الأمن ال�صخ�صي لل�صحفيني هي الإح�صا�س بالر�صا"
لك���ي يتمك���ن ال�سحفيون م���ن العمل باأم���ان يف مناطق ال�سراع، هن���اك عدد من 

املباديء الأمنية ال�سرورية التي يجب احرتامها. 

• التخطيييط: يعت���رب التخطيط اأهم خطوة لتاأمني �سالم���ة ال�سحفي. وهي 	
املرحل���ة التي حت�سره ليكون جاهزا للتعامل م���ع كل ال�سيناريوهات املحتملة 
اأثن���اء عمله يف املي���دان. ويحتاج التخطيط من ال�سحف���ي لالإنتباه، اليقظة، 

وتوقع احلوادث قبل وقوعها. 

• املنهجية: خطط ال�سحفيني هي خطط �سخ�سية، ويجب على ال�سحفيني 	
ان يتحا�سوا اأخذ خطط قدمي���ة ويقوموا ببع�ض التعديالت الهام�سية لتالئم 
احتياجتهم، ولكن هذا ل يعني األ يطلعوا على خطط قدمية من اأجل املعرفة 

والإلهام. يجب على ال�سحفيني و�سع خططا واقعية واأن يلتزمو بها. 

• النتبيياه: واح���د من الأخط���اء ال�سائعة التي ميار�سه���ا الإعالميون عندما 	
يعملون يف �ساحات ال�سراع هو ال�سرتخاء عندما يعودون من ميدان التغطية 
اإلى مقرهم. ويف وقت ال�سرتخاء هذا يكونو اأكرث عر�سة للخطر. يجب على 

ال�سحفيني ان يحافظو على انتباهم ويقظتهم طوال الوقت. 

• ال�صييك: ل يهم ال�سعور العارم بالأم���ن والراحة الذي قد حت�ض به، يجب ان 	
تكون �سكاكا طول الوقت. 

• الثييياب: واحد م���ن عنا�سر جناح خطة ال�سالمة هو ق���درة ال�سحفي على 	

الف�صل الثاين:
الأمن ال�صخ�صي يف مناطق ال�صراع
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االخت���الط يف حميطه، وهذا يب���داأ بنوعية املالب�ش الت���ي يرتديها ال�صحفي 
والتي ت�ساعده على التخفي وجتعل ا�ستهدافه �سعبا. 

• عدم الظهور: عل���ى ال�سحفيني البتعاد عن ارتياد الأماكن املعروف عنها 	
بانها جتمع لالإعالميني مثل الفنادق اأو املقاهي التي يلتقي فيها ال�سحفيون. 

• الروتييني: عل���ى ال�سحفي���ني اأن يبتعدو ع���ن التكرار والروت���ني يف مناطق 	
ال�سراع، األ ي�ستخدمو نف�ض ال�سوارع  واأل يرتادو نف�ض الأماكن. 

• التوا�صييل والإت�صييال: يج���ب اأن يكون هن���اك �سخ�ض يف مق���ر املوؤ�س�سة 	
الإعالمي���ة عل���ى علم دائم بخططك وحتركاتك يف املي���دان ليكون قادر على 

متابعة و�سعك وكل ما يتعلق ب�سالمتك.

التخطيط الأمني واجلاهزية  .1
 حج���ز الزاوية يف اإدارة اأم���ن ال�سحفي وهو يف امليدان هو خطة ال�سالمة. وتعتمد 
ج���ودة خطة ال�سالمة الأمنية لل�سحفي على مدى ج���ودة عملية التخطيط. مع اأن 
التخطي���ط لكامل الفريق الإعالمي اأف�سل من التخطيط كل فرد على حدة، ولكن 
م���ن املطل���وب اأن يقوم كل �سحفي بو�سع خطة �سالمة خا�س���ة به تبعا لحتياجاته 
ال�سخ�سية. ت�ساعد املعرفة اجلمعية للطاقم الإعالمي يف بناء خطة �سالمة اف�سل 
واأ�سمل لأنها تت�سمن عدة جتارب ومدخالت، ولكن يجب اأن حتمل خطة ال�سالمة 
النهائية للطاقم ب�سمات الأف���راد ال�سخ�سية. اإن عملية التخطيط ال�سليمة يجب 
ان تت�سم���ن مراجعة دوري���ة لعنا�سرها، وهناك حاجة لأقلمته���ا مع التغيريات يف 

البيئة املحيطة. 

ميكن خلطة ال�سالمة اجليدة ان تت�سمن املكونات الرئي�سية التالية: 

�سياقا ملخ�سا للبلد وال�سراع  اأو الأحداث الدائرة فيه. . 1

الأهداف املحددة للمهمة الإعالمية يف املنطقة. . 2

تقييم للمخاطر الأمنية. . 3
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ح���دود املخاط���ر التي ميك���ن التعاي�ض معه���ا. ويجب اأن يت�سم���ن هذا املكون . 4
�سرحا حول كيف حتديد هذه احلدود. 

حتديدا وا�سحا مل�سئوليات اأع�ساء الفريق الإعالمي يف اإدارة خطة ال�سالمة. . 5

اإجراءات وقائية. . 6

التح�صر ال�صخ�صي  .2
عل���ى ال�سحف���ي اأن ياأخ���ذ وقتا كافي���ا يف التح�سري للمهم���ة امليداني���ة، واأن يكون 
منهجي���ا يف حت�سري خط���ة �سالمته لكي ل يرتك اأي ثغرات فيها. وهذا يت�سمن اأن 

يفح�ض ما يلي: 

• جواز ال�صفر – التاأ�صرة – بطاقة الهوية	
تاأكد اأن جواز�سفرك �ساري املفعول ملدة �ستة اأ�سهر على الأقل عند موعد  �

ال�سفر. افح�ض تاريخ التاأ�سرية وتاأكد اأنك ل حتتاج اإلى تاأ�سرية متعددة 
الزيارات. احتفظ ب�سورة عن التاأ�سرية و�سفحات اجلواز التي تت�سمن 
تفا�سيل���ك واحتف���ظ به���ذه ال�س���ور معك ط���وال الوقت ولك���ن يف مكان 
خمتلف عن مكان الوثائق الأ�سلية. اأو قم بعمل �سور الكرتونية )�سكان( 
ع���ن هذه الوثائق وار�سلها اإلى بريد الك���رتوين ميكنك ا�ستخدامه وانت 

يف امليدان. 

احمل معك �سورا فوتوغرافية باحلجم الذي ي�ستخدم جلواز ال�سفر.  �

خذ معك رخ�سة القيادة الوطنية والدولية اإذا اأمكن.  �

• رحلة الطائرة.	
تاأكد قبل ذهابك اإلى املطار اأنه مل يتم تغيري �ساعة املغادرة.  �

ارتد مالب�ض ب�سيطة وحتا�سي لفت النظار.  �

افح����ض تذكرة �سفرك للتاأكد م���ن اأن و�سل احلقيبة املثبت عليها متجه  �



الف�صل الثاين: الأمن ال�سخ�سي يف مناطق ال�سراع

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

34

اإل���ى الوجهة ال�سحيحة، وخا�سة اإذا مل تكن رحلتك مبا�سرة واإمنا عرب 
حمطات اأخرى. 

احتف���ظ بكمبيوترك املحمول يف مكان ظاهر اأثن���اء اجراءات التفتي�ض.  �
�س���ع حمفظت���ك، وهاتف���ك النق���ال، وم���ا حتمل���ه م���ن اأم���وال يف كي�ض 

بال�ستيكي �سفاف ميكن اإغالقه باحكام من اأجل اإجراءات التفتي�ض. 

اذه���ب اإل���ى بوابة املغ���ادرة با�سرع وق���ت ممكن، ميك���ن ان يكون هناك  �
اجراءات امنية اإ�سافية قبل املغادرة. 

حتا�س���ي نقا�سات تف�سيلية مع الغرباء، ول تك�سف معلومات عن نف�سك،  �
اأو �سركتك، اأو طبيعة رحلتك. 

ل تقم بت�سوير املطار حتى ولو من الطائرة.  �

• الت�صال – قائمة العناوين	
اإن املحافظة على قنوات ات�سال مفتوحة مع املقر الرئي�سي ومع افراد الطاقم هي 
م�ساألة حيوية لل�سحفي. ويف اللحظة التي يفقد قدرته على الت�سال �سيجد نف�سه 
وحيدا، ورمبا يف بيئة معادية. ولذلك على ال�سحفي قبل انطالقه اإلى امليدان اأن: 

• اإن يفح�ض اأكرث من مرة حالة اجهزة الت�سال )الال�سلكي، الهواتف، الخ(. 	

• اأن يتاأكد من اأن مدى اجهزة الت�سال �سيكون مالئما للرحلة. 	

• اأن يخط���ط للح�س���ول على ادوات ات�سال متنوع���ة للتوا�سل على مدي قريب 	
وبعيد )هواتف خلوية، هواتف عرب نظ���ام القمرال�سناعي، اجهزة ل�سلكي، 

وغريها(. 

• التفاق على ا�سارات يدوية كلغة تفاهم بني اع�ساء الطاقم على القل لبع�ض 	
التعبريات ال�سا�سية مثل: “خطر”. 
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ادوات طبية لال�صعاف . 3
الأويل

تعترب الدوات الطبية التي حتملها 
مع���ك يف امليدان �سمان���ة لبقائك 
عل���ى قي���د احلياة اإل���ى ان حت�سل 

على عناية طبية مالئمة. 

التاأمينات  .4
يجب ان ت�سرتي تاأمين���ا يغطي الظروف الأمنية وال�سيا�سية يف البلد الذي �ستعمل 
من���ه )تاأكد من �سالحي���ة التاأمني يف حالة كان هناك حتذير من حكومتك تن�سح 

بعدم ال�سفر اإلى البلد املحدد(. 

احلقائب  .5
• احم���ل مع���ك امتعة خفيف���ة اإذا امك���ن ول تاأخ���ذ معك مقتني���ات ثمينة غري 	

�سروري���ة. وم���ن املف�س���ل ان ت�ساف���ر ومعك حقيب���ة يد فق���ط اإذا كانت جهة 
و�سول���ك تقت�سي النتظار لف���رتة طويلة يف املطار بانتظ���ار المتعة، وتفتقر 

للحرا�سة املالئمة. 
• حاف���ظ على حقيبتك حت���ت نظرك يف كل الأوقات. تاأك���د ان حقيبتك بحالة 	

جيدة واأن مظهرها عادي لكي ل تلفت الأنظار. 
• من املف�سل ان تختار احلقائب ال�سلبة بدل من احلقائب الطرية. 	
• تاأكد من اأن مظهر حقيبتك مالئما، اأن يكون حمرتما وماألوفا للنظر. 	
• �سع كل الأوراق والوثائق املهمة يف حقيبة يدك ومعها غيار مالب�ض. 	
• ل ت�سع �سعارات موؤ�س�ستك او ما �سابه ذلك على حقائبك. 	
• ميكن ان تغلف احلقائب بواقي بال�ستيكي كاحرتاز ا�سايف. 	
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• �س���ع عالمات مالئمة على احلقائب، ولك���ن حتا�سي ان ت�سع ا�سم موؤ�س�ستك 	
الإعالمي���ة، اإو بطاقة ال�سرتاك يف برام���ج الت�سهيالت الذي تقدمه �سركات 
الط���ريان )يف العادة يت�سمن ا�سمك والعنوان(، ميكن ان ت�سع على احلقيبة 

عنوان عملك. 
• ل ت�سمح لعمال املطار باخذ امتعتك والذهاب بها، وراقب دائما عملية حتميل 	

حقائب���ك يف �سيارات الأجرة اأو احلافالت ول تعتمد على ال�سائق ليقوم بهذه 
املهمة. واحتفظ باحلاجيات ال�سرورية يف حقيبتك اليدوية. 

معدات الوقاية ال�صخ�صية  .6

معدات الوقاية ال�سخ�سية مثل: املالب�ض الواقية، اخلوذ، النظارات، اأو اي معدات 
خم�س�س���ة حلماية اجل�سد من اجلروح، اأو ال�سدمات، اأو ال�سعقات الكهربائية، 
اأو احلرارة، اأو املواد الكيميائية، اأو العدوى، وغريها من املعدات ال�سروية لتاأمني 
الن�س���ان يف مكان العمل، اأو اأثناء ممار�سة الريا�سة وخا�سة الأنواع العنيفة منها، 

ح�صن جمايل وهو يغطي املواجهات يف �صواحي املنامة �صباط 2013© حمد حممد )رويرتز(
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اأو خالل احلرب. الدرع ال�سخ�سي هو واقي خا�ض حلماية ال�سخ�ض الذي يرتديه، 
بحيث يقلل من خطر تعر�سه لال�سابة عندما ل ميكن تقليل اخلطر الذي يواجهه 
اإل���ى م�ستوي���ات مقبولة عن طري���ق احتياطات هند�سية او اج���راءات ادارية داخل 

مكان العمل.
عل���ى ال�سحفي���ني ان يحاولوا الحتفاظ ب���اأدوات الوقاية التالي���ة يف متناول اليد، 

وكذلك ان يتعلموا طريقة ا�ستخدامها بطريقة �سحيحة: 
• خوذة اأو واقية او قبعة بي�سبول يف حالة تعذر احل�سول على اخلوذة. 	
• واقي عيون اأو نظارات �سد ال�سدمات. 	
• قناع �سد الغازات. 	
• حقيبة ا�سعاف اأويل.	
• واقيات لالأكواع والركب. 	
• واقيات ال�سوت التي تو�سع يف الأذن. 	
• درع م�ساد للطعنات. 	
• خوذة �سد الر�سا�ض. 	
• درع واقي من الر�سا�ض. 	
• حذاء ذو مقدمة مقواة باملعدن. 	
• واقيات لليدين. 	

معدات الوقاية ال�سخ�سية هي م�ستلزمات �سرورية حلياتك ويجب التعامل معها بعناية.
افح�س ال�صفائح املعدنية للدرع الواقي با�صتمرار وتاأكد من خلوها من 

الت�صققات والت�صوهات. 
• تاأكد دائما من اأن درعك وخوذتك يف حالة جيدة قبل توجههك اإلى امليدان. 	
• تاأكد من خلو خوذتك من الت�سققات وان ربطاتها �ساحلة للعمل. 	

• من املف�سل ان ت�ستخدم درعا يحمي الرقبة والكتفني واجلوانب. 	
• على ال�سحفيات ان حتاول احل�سول على دروع واقية م�سممة خ�سي�سا للن�ساء. 	
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يه���دف هذا الف�سل اإل���ى تزويد ال�سحفي���ني مبعلومات حول الج���راءات العملية 
الت���ي يجب اتخاذها والأخطاء التي ميك���ن ان حتدث يف امليدان، وكيف يجب على 
ال�سحفيني ان يكونوا م�ستعدين ملوا�سلة عملهم ال�سحفي عند م�سادفتهم عقبات 
دون احلاج���ة لإلغ���اء مهمته���م ال�سحفية قب���ل اكتمالها. ويت�سم���ن الف�سل اأي�سا 
معلوم���ات حول كيفي���ة العتماد على الذات يف البيئات اخلط���رة، وكذلك ن�سائح 
لل�سحفي���ني الذين يعملون مبفردهم اأو كيف ميكن ان يكونو اع�ساء فاعلني �سمن 

الفريق الإعالمي. 

الف�صل الثالث:
العتماد على الذات يف امليدان

pjs©



الف�صل الثالث: الإعتماد على الذات يف امليدان

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

40

حامل���ا تغ���ادر ال�سحفي���ة او ال�سحفي الفندق او م���كان الإقام���ة  فاإنهم ي�سبحون 
معر�س���ون للخطر م���امل يتخ���ذو احتياطات حم���ددة للق�ساء عل���ى املخاطر التي 
تتهددهم. ميكن ان تكون �سحية حلادث �سري اأثناء ذهابك لتغطية ق�سة �سحفية 
يف م���كان ن���اء، اأو ميكن ان تتعر����ض لالنف�سال ع���ن الطاقم الأعالم���ي لأ�سباب 
خمتلف���ة، اأو ميكن ان تفقد طريقك يف مكان مع���زول لأنك مل تعرث على توجيهات 
�سحيح���ة او مت تزوي���دك مبعلوم���ات خاطئ���ة. واأ�س���واأ ال�سيناريوه���ات هي عندما 

يتعر�ض ال�سحفي لال�سابة وهو يف مكان معزول او بيئة خطرة. 

لذل���ك، يجب ان تبداأ التح�سري قب���ل فرتة طويلة من �سفرك اإلى امليدان. يجب ان 
تكون على علم تام بحالتك ال�سحية، والأمرا�ض التي تعاين منها وحالتك البدنية 
ب�س���كل ع���ام. اإن ال�سحفي الذي يعاين م���ن اأمرا�ض يعر�ض حيات���ه خلطر �سديد 
اإذا ذه���ب لتغطية ميدانية تتطل���ب جهدا بدنيا. كما ينبغي النتب���اه اإلى اأن هناك 
بع�ض انواع الفريو�سات والبكترييا تنت�سر يف بيئات معينة اكرث من غريها. ولذلك، 

عليك القيام باخلطوات التالية قبل النطالق يف مهمة ميدانية:

النطالق  قبل   .1
احلاليية ال�صحييية: يج���ب ان تق���وم بفح�ض طب���ي �سامل مب���ا يف ذلك فح�ض 

ا�سنانك قبل املهمة امليدانية وبعدها. 

الطعييام وال�صراب: تذكر ان الطعام وال�س���راب يف بع�ض املناطق قد ي�سبب لك 
م�س���اكل �سحي���ة )حتي وان اأكلت يف الفنادق(. ح���اول ان حتمل معك قناين مياه، 

الواح غذاء ذات طاقة عالية، طعام معلب، ب�سكويت. 

النييوم: لقد مت التثبت علميا من اأن الأ�سخا�ض الذين ل ينامون ب�سكل كاف اأو مت 
حرمانهم من النوم ميكن ان يتخذوا قرارت خاطئة او اأن يتو�سلوا اإلى اأحكام غري 
دقيق���ة. اح�س���ل دائما على ق���در كاف من النوم لكي تبق���ى متيقظا حتى واأنت يف 
اأماك���ن خطرة )قوموا برتتيب ورديات نوم ب���ني اع�ساء الطاقم او مع ال�سحفيني 

الآخرين(. 
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النظافيية: عندما تعمل يف مناطق نائي���ة يجب األ تهمل املحافظة على النظافة، 
لن �سحة الإن�سان الذي يعي�ض يف بيئة غري نظيفة تتدهور ب�سكل �سريع. 

التوتيير: عل���ى ال�سحفيني ان يتحل���وا بالقدرات الذهنية املالئم���ة التي متكنهم 
من حتم���ل التوتر يف املناطق ال�ساخنة. على ال�سحفي���ني اأن يتعلموا كيف يحولون 
ال�سغ���ط والتوت���ر اإلى عنا�س���ر دفع ايجابي���ة. اأف�سل الطرق لتحم���ل التوتر هو ان 
تق���وم بتمارين ريا�سية، اجله���د البدين ي�ساعد على اط���الق هرمون “اندرفني” 
يف اجل�سم والذي يعمل على تهدئة الن�سان ملدة �ساعتني على الأقل بعد التمرين. 

ان تك���ون موج���ودا يف منطق���ة عمل خط���رة يختلف متاما عن وج���ودك يف منطقة 
هادئ���ة، ويج���ب ان يتم تغي���ري الع���ادات والروتني بح�س���ب تغري الظ���روف. وعلى 
ال�سحفي���ني اأن يبقوا متيقظني وان يتخذوا الحتياطات املالئمة لتحا�سي تعري�ض 

اأنف�سهم للخطر يف حلظات ت�ستت النتباه: 

التيقييظ واحلييذر: كل بيئة عمل تت�سم���ن خماطر حمتملة مرتبط���ة بها ب�سكل 
خا����ض، ولك���ن املفت���اح الأ�سا�سي ل�سالمت���ك هو ان تظ���ل واعيا لطبيع���ة املخاطر 
املمكن���ة، وم�ستوياته���ا، واأي تغيري يطراأ على البيئ���ة املحيطة واأن تت�سرف بح�سب 

هذه التغريات. 

عييدم جييذب النتبيياه: م���ن املرج���ح ان ي�سته���دف املجرم���ون، اأو امل�سلح���ون 
الأ�سخا�ض الأغني���اء اأو الذين يظهر اأنهم غرباء اأكرث من الأ�سخا�ض الذين يبدوا 
عليه���م التاآلف مع حميطهم. اظهار الثقة وعدم جذب النتباه يقلالن من خماطر 

ال�ستهداف. 

تغييير الروتني: يف�سل املجرمون وامل�سلحون الأهداف التي ميكن التعرف على 
روتينها اليومي والتنبوؤ به. وتقل امكانية تعر�ض الأ�سخا�ض الذين يغريون روتينهم 

اليوم ب�سكل م�ستمر لال�ستهداف. 

طبقييات احلماييية:  ل ميك���ن اأن يك���ون هناك اإج���راء واحد ق���ادر على �سمان 
�سالمت���ك ال�سخ�سية. وتت�سم���ن اجراءات ال�سالمة ال�سخ�سي���ة عدة طبقات من 
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احلماية والحتياطات اجل�سدية. 

التاأ�صي�س لإجراءات �صالميية مالئمة يعترب عن�صرا حا�صما . 2
يف احلفاظ على حياتك

املعدات ال�صخ�صية 
يج���ب ان ياأخذ ال�سحفي وقتا طويال م���ن اجل التح�سري ملهمته واأن يكون منهجيا 

يف اجناز التح�سريات: 

املالب�س 
يج���ب ان تاأخذ بعني العتب���ار البيئة املحيطة واأن حتمل مع���ك مالب�سا ت�ساعد يف 

احلفاظ على ا�ستقرار درجة حرارة اجل�سد. 

حاول احل�صول على مالب�ش حملية ت�صاعدك يف االختالط ب�صكان املنطقة، وعلى 
ال�سحفيات ان يرتدين مالب�ض ف�سفا�سة. 

الحذية 
م���ن ال�سروري اأن ترت���دي اأحذية مريحة، وم�سممة ب�سكل جي���د، ومقاومة للبلل، 
وتوفر حماية ملف�سل القدم، ومرنة ومتكنك من ال�سري بثقة و�سالبة. الأحذية التي 

حتمل هذه املوا�سفات �ساحلة لكل بيئات العمل. 

املالب�س واملظهر 
اأنت على علم بطبيعتك ال�سخ�سية، ولكن كيف تبدو هيئتك ل�سخ�ض اآخر يراقبك 
م���ن بعد مئة مرت؟ ميكن ملظهرك ان يخلق انطباع���ا بالعدائية والعدوانية. وتذكر 
اأنه كثريا ما يتم احلكم عل���ى الأ�سخا�ض والأ�سياء من مظهرها: ال�سكل، واللمعة، 
والظ���ل، والبنية، وال�سوت، واحلركة. ل ترت���د مالب�ض ع�سكرية او ما ي�سبهها، ول 
حتمل معدات ت�سبه املعدات الع�سكرية، اأو حقائب م�سابهة للحقائب الع�سكرية لأنه 

ميكن ان يعترب البع�ض ع�سكريا باخلطاأ. 

جواز ال�صفر، التاأ�صرة، بطاقة التعريف 
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تاأك���د م���ن اأنك حتمل التاأ�س���رية اأو الت�سري���ح املالئم للعمل يف املنطق���ة او املوقع 
امل�سافر اإليه. يجب ان يكون جواز ال�سفر �ساحلا ملدة �ستة اأ�سهر على الأقل وتذكر 

ان حتمل معك دائما بطاقتك ال�سحفية. 

املال: 
يج���ب ان حتمل مع���ك مبلغا من نقود البلد ال���ذي �ستعمل في���ه، اأو ان حتمل عملة 

ميكن �سرفها اأو قبولها ب�سهولة يف كل البالد مثل دولرات امريكية او اليورو. 

اخلرائط، البو�صلة، نظام ال�صرت�صاد بالأقمار ال�صناعية
يج���ب ان تكون اجهزة التعرف على املواقع جزءا م���ن معداتك ال�سخ�سية، وتعلم 
كيف ت�ستخدمها، وتعرف على خارطة املنطقة التي �ستذهب اإليها ب�سكل تف�سيلي.  

عناوين التوا�صل واأرقام الهواتف 
تاأكد من اأنك على توا�سل دائم مع املكتب الرئي�سي للعمل بوا�سطة هاتف عادي اأو 
جه���از ات�سال يعمل من خالل الأقمار ال�سطناعية. هن���اك بع�ض ال�سركات التي 
تبي���ع �سرائح الهواتف النقالة عرب النرتنت، اإذا عرثت على �سركة مثل هذه ا�سرت 
�سريحة قبل �سفرك. عند الذهاب اإلى امليدان اأحمل معك ن�سخة مطبوعة لالأرقام 
ال�سروري���ة يف حالة فق���دت هاتفك النقال. ميكن ان حتتف���ظ بالرقام احل�سا�سة 

ب�سكل مرمز. 

معدات ال�صعاف الأويل: 
ميك���ن لقتنائك حقيب���ة ا�سع���اف اأويل اأن تنقذ حياتك. يج���ب ان حتمل معك كل 
الو�سفات العالجية التي حتتاجها، احمل معك ثالثة ا�سعاف ما حتتاجه من دواء 

واحملها يف اماكن خمتلفة احتياطا يف حالة ال�سياع اأو امل�سادرة. 

الأمرا�س
ا�ستف�سر من �سفارات البلدان التي تنوي التوجه اإليها عن اأنواع الأمرا�ض املوجودة 

يف هذه البلدان، والتطعيمات التي حتتاج اليها قبل �سفرك. 

احم���ل معك دائما العقاق���ري الدوائية اثناء ذهابك للمي���دان، يف حالة ا�سطررت 
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ملغادرة املنطقة ب�سكل مفاجيء دون ان تتمكن من العودة اإلى مكان اقامتك. 

الدرع الواقي واخلوذة
عندم���ا تعمل يف �ساحة ح���رب، يجب ان حتمل معك درع���ك وخوذتك ب�سكل دائم 
وان تكون يف متناول يدك حتى عندما تذهب للنوم. ولكن تذكر اأهمية ان ت�ستف�سر 
ع���ن القوانني الوطنية يف البلد امل�سافر اإليه ح���ول اإمكانية ا�ستخدام هذه املعدات 
)اح�س���ل على الرتاخي�ض املالئمة لأنه ميكن ان تقوم ال�سلطات املعنية مب�سادرة 

معداتك يف حالة مل يكن لديك ت�سريح با�ستخدامها(. 

اجهزة التعقب ونظام ال�صرت�صاد بالأقمار ال�صناعية
فكر يف امكانية ان حتمل اجهزة التعقب وجهاز ا�سرت�ساد  املواقع بوا�سطة الأقمار 
ال�سطناعي���ة عندما تعمل يف مناطق خطرة وخا�س���ة التي تقوم بتحديث موقعك 

ب�سكل تلقائي، مرة كل خم�سة دقائق مثال.

يجييب التذكر اأنييه ل ين�صح ان يقوم �صحفييي بالعمل ب�صكل . 3
فييردي يف املناطييق اخلطييرة وخا�صيية اإذا مل يكن ميين �صكان 
البلييد، مع ذلك فيمييا يلي بع�س الن�صائح التييي قد تزيد من 
فر�س احلفاظ على �صالمتييك عندما جتد نف�صك وحيدا يف 

امليدان: 
• ل تذك���ر لأحد اأنك ت�ساف���ر وحدك، ول تعطي لأح���د معلومات �سخ�سية غري 	

�سرورية. 

• احتف���ظ بذاكرتك بخارطة ذهنية مب�سطة عن املدينة لتحا�سي املناطق ذات 	
مع���دلت اجلرمية العالي���ة )وغالبا ما تكون هذه املناط���ق يف �سواحي املدن 

الرئي�سية(.

• حتا�سي دائما اجلدل وامل�ساجرات مع �سكان املنطقة فقد يكون هذا فخا. 	

• اإذا مل تت�سمن مهمتك ال�سحفية تغطية مظاهرات، اأو جتمعات اأو احتفالت 	
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ذات طاب���ع �سيا�سي منظمة يف ال�سوارع، ل تب���ق يف املكان من اجل امل�ساهدة 
اأو الت�سوير. 

• ل ت���رد على التحر�سات اللفظية التي ق���د يوجهها لك املارة، وحتا�سي النظر 	
يف عيون الغرباء. 

• ل حت���اول البحث يف اخلارطة عن مكان���ك يف ال�سارع او يف مكان مفتوح. اإذا 	
اأ�سع���ت طريقك اإذهب اإلى مكان مزدح���م واأ�ساأل عن الجتاه الذي تريده اأو 

ا�ستخدم اخلارطة داخل املحل لال�ستدلل على طريقك. 

• اإذا كن���ت يف بلد يتكلم لغة خمتلفة، احفظ بع�ض الكلمات والتعبريات املحلية 	
)نعم، ل، كم الثمن، اإذا �سمحت، �سكرا لك، وغريها(. 

• حتا�س���ي ال�سري يف �سوارع املدينة بعد حلول الظالم وخا�سة اإذا كنت وحدك. 	
اإذا كنت م�سطرا لل�سري ليال ام�ض يف �سوارع مزدحمة وم�ساءة ب�سكل جيد. 

• كن منتبها دائما للبيئ���ة املحيطة، واحذر من الل�سو�ض وتذكر اأن املهاجمني 	
الذي���ن يعتدون على الأفراد غالب���ا ما يتجاوزو �سحيتهم ث���م يهاجموها من 

اخللف. 

• اإذا �سكي���ت يف اأن اأح���د يالحق���ك، ادخ���ل اإل���ى م���كان عام مزدح���م واطلب 	
امل�ساعدة. 

• ل ت�سرب كحول، تزداد فر�ض تعر�ض الأ�سخا�ض للهجوم اإذا ما تعاطو كحول. 	

• ل تقب���ل طعاما او �سرابا م���ن غرباء، غالبا ما ي�ستغ���ل املجرمون فر�سا مثل 	
هذه لتخدير �سحاياهم. 

• ل ت�ستخدم املوا�سالت العامة يف الليل. 	

• ا�ستخدم دائما �سيارات اجرة مرخ�سة وفيها جهاز ات�سال ل�سلكي. 	

• اإذا تعر�س���ت لعت���داء تع���اون م���ع املهاجمني ول تنظ���ر يف اأعينه���م اأو تقوم 	
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بحركات مباغتة، من املرجح ان توؤدي املقاومة اإلى ت�ساعد العنف. 

حقيبة الهرب  .4
هن���اك حالت كثرية ي�سطر فيها ال�سحفيون لجالء موقعهم ب�سكل �سريع عندما 
يعمل���ون يف الأماكن اخلطرة، وذلك لأ�سباب تتعل���ق بال�سالمة او اأ�سباب تكتيكية. 
وميك���ن يف هذه الظ���روف اأن تكون الث���واين اأو الدقائق هي الف���رق ما بني احلياة 
واملوت. يجب ان تكون حقيبة الهرب دائما يف متناول يدك واأل تبعد عنك اأكرث من 

ذراع يف حالت اإخالء الطواريء، وحتتوي حقيبة الهرب على ما يلي: 

• فر�سة نوم. 	

• �سبكة الوقاية من النامو�ض. 	

• طعام يكفي ملدة 24 �ساعة. 	

• ماء نظيف يكفي ملدة 72 �ساعة. 	

• احتياطي من اخلرائط ونظام ا�ستطالع املواقع عرب الأقمار ال�سطناعية. 	

• معدات ا�سعال النار. 	

• معدات طبية وا�سعاف اأويل اإ�سافية. 	

• م�سباح �سوء يدوي وبطاريات احتياطية. 	
• بطاريات هاتف خلوي احتياطية.	

• �ساحن بطاريات يعمل بالطاقة ال�سم�سية. 	

• �سكني جيب متعدد ال�ستخدامات. 	

• �سريط ل�سق. 	

ميكن اأحيانا اأن تختلف الن�سائح املتعلق ببلد معني اأومدينة معينة عما هو موجود 
يف هذا الدليل، على ال�سحفيني ان يتفح�سوا جميع الن�سائح واأن يحددوا املخاطر 
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على ال�صحفيني ان يتذكروا دائما ا�صتخدام املنطق واأن 
ي�صعوا حياتهم قبل الق�صة ال�صحفية.

والتهدي���دات الت���ي ميك���ن ان يتعر�سوا لها من اج���ل الأخذ بالن�سيح���ة املالئمة. 
ونو�س���ي ب�س���دة اأن ي�ستعني ال�سحفيني املتوجه���ني اإلى اأماكن عالي���ة اخلطورة اأو 
خط���رة جدا ب�صباط �صالم���ة متخ�ص�صني. هذه ن�صيحة ته���دف اإلى التقليل من 

فر�ض تعر�سهم للخطر ولكنها لي�ست �سمانة لرحلة خالية من املخاطر. 

pjs©
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امليدان اإىل  الو�صول  عند  الأمن   .1
احل�صول على املعلومات قبل املغادرة وعند الو�صول

اإن معرفت���ك بالو�سع الأمني للبلد اأو املنطقة التي تزورها تعترب عامال اأ�سا�سيا يف 
تقلي����ض املخاطر. عل���ى املوؤ�س�سات الإعالمية ان ت�سع اآلي���ة داخلية كفيلة ب�سمان 
ح�سول ال�سحفيني والإعالميني على معلومات كافية عن املنطقة املتجهني لها مبا 
يف ذلك معلومات حول ال�سالمة والأمن يف امليدان وكذلك معلومات تو�سح ال�سياق 
الع���ام للمنطقة ولالأزم���ة التي ت�سيطر على املنطقة. من ال�س���روري جدا ان تكون 
ه���ذه املعلومات متاحة لك قب���ل مغادرتك واأن تتم متابعة حتدي���ث هذه املعلومات 
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منذ حلظة و�سولك اإلى امليدان. 

تقع م�سئولية التح�سريات قبل الذهاب اإلى امليدان على ال�سحفيني انف�سهم وعلى 
موؤ�س�ساتهم الإعالمية. يجب عل���ى املوؤ�س�سات الإعالمية ان متكن ال�سحفيني من 
احل�سول على املعلومات ال�سرورية ملهمتهم وكذلك ان تزودهم بالتدريب املالئم. 
ولك���ن يف املح�سلة النهائية فاإنه تقع عليك م�سئولي���ة ان تقرر فيما اإذا كان لديك 
معلوم���ات كافية وجاه���زة قبل �سفرك اإلى منطقة العمل. فيم���ا يلي بع�ض امل�سائل 

التي يجدر النتباه لها قبل ال�سفر:  

• املخاطر ال�سحية والوقاية منها. 	

• خطر اجلرائم والعنف. 	

• خطر الكوارث الطبيعية. 	

• خط���ر حوادث النق���ل واملوا�سالت )مث���ل القلق من �سالم���ة التنقل بوا�سطة 	
الطريان املحلي، اأو العبارات، اأو احلافالت(. 

• قائم���ة باأرقام الهواتف ال�سروري���ة )املكتب، ارقام الهوات���ف النقالة لأفراد 	
الطاقم والعاملني ال�سا�سني، مرافق طبية، ال�سرطة، ال�سفارات(. 

• خارط���ة للمدينة اأو املنطقة ت�سم املواقع الرئي�سية موؤ�سر عليها ب�سكل وا�سح 	
)مب���ا يف ذلك املكتب والفندق(. اإذا مل يكن بالمكان احل�سول على خرائط 
ب�سهولة، ميكن ا�ستخدام  اخلرائط املتوافر من م�سادر اأخرى مثل “جوجل 

ايرث” الذي يوفر معلومات جغرافية مالئمة. 

ميكن ا�ستخدام بع�ض اأنواع املعلومات التي ل تتعر�ض للتغري اأو التبديل على املدي 
الق�س���ري وتقدميها اثناء الجتماعات التي ت�سبق ال�سفر اإلى امليدان. وتذكر دائما 
اأنه يجب األ يتم ن�سر معلومات ح�سا�سة ميكن ان تعر�ض حياة ال�سحفي يف امليدان 
للخط���ر. كما يج���ب األ يتم حفظ ارق���ام الهواتف والعناوين املهم���ة على ذاكرات 
معدات���ك اللكرتوني���ة فقط، لأن البطاريات قد تفرغ اأو انه���ا قد تتعر�ض لل�سرقة. 
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وعن���د و�سول���ك اإلى امليدان من امله���م تنظيم لقاء او ات�سال م���ن اجل تبادل اخر 
التطورات واملعلومات. 

املطارات، املواينء، حمطات القطار و�صيارات الأجرة
يج���ب ان تك���ون بال���غ احليط���ة واحلذر عن���د و�سولك املحط���ة. تعت���رب املطارات، 
وحمطات القطار، واملرايفء اأماكن تكرث فيها اجلرمية وخا�سة يف املناطق البعيدة 
اأو البلدان التي تعاين من انهيار اأمني. ولذلك من املف�سل ان ي�ستقبلك احد تعرفه 
�سخ�سيا او عن طريق املوؤ�س�سة الإعالمية يف مكان و�سولك. اإذا مل يكن بالإمكان 
ترتيب ا�ستقبال يف حمط���ة الو�سول يجب اتخاذ اجراءات احتياطية ا�سافية. اإذا 
كان هن���اك �سائق بانتظارك عن���د الو�سول فمن املفرت�ض ان تع���رف مقدما ا�سم 
ال�سائ���ق، ورقم ال�سي���ارة ورقم الهات���ف. وعندما ت�سل اطلب م���ن ال�سائق بطاقة 
تعريف ملقارنتها باملعلومات التي بحوزتك. واإذا مل يكن ممكنا ترتيب اأن ي�ستقبلك 
اح���د ا�ستخدم �سيارة اجرة م�سجلة ر�سميا وحتمل عالمة وا�سحة. يجب ان تظهر 
ط���وال الوقت مبظهر الواثق لأن هذا يخي���ف املجرمني وهم يف العادة يبحثون عن 

امل�سافرين الذين يبدون تائهني اأو م�سو�سني. 

ويف املي���دان، يكون مف�سال اأحيانا ا�ستخدام �سيارة اجرة بدل من �سيارة املوؤ�س�سة 
الإعالمي���ة. هذا يعني انه يجب ان تويل عناي���ة خا�سة باختيار �سيارات اجرة تثق 
بها وميكن العتماد عليها، واإذا مل يكن هذا ممكنا حاول حت�سيل قائمة بعناوين 
�سائق���ي �سيارات اجرة ا�سخدمهم قبلك زمالء �سحفييون، اأو معارف �سخ�سيني، 
اأو موؤ�س�س���ات اعالمية. ل ت�ستخدم نف�ض ال�سائق ب�سكل متكرر، ول تعطه معلومات 

�سخ�سية اأو م�سار ال�سفر اإلى املكان املتجه اإليه. 

يف الفندق 
احل�س���ول على غرف���ة مالئمة يف الفندق لي�ست م�ساألة ح���ظ، على ال�سحفيني اأن 
يرف�س���وا الغرف���ة التي تعطى لهم يف الفندق اإذا مل تك���ن مالئمة. حاول ان حتجز 
غرفت���ك عرب النرتنت على ان تك���ون بني الطابق الثالث والطابق ال�ساد�ض وقريبة 
م���ن خمرج الطواريء، ولي�ض ممكنا الدخ���ول اإليها من خارج الفندق )لأنه ميكن 



الف�صل الرابع: ال�سفر والتحرك يف مناطق ال�سراع

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

52

الدخ���ول الى الغرف الواقعة بني الطابق الأول والثالث من خارج الفندق(. اإذا مل 
حت�س���ل على غرفة مالئم���ة اأو مت تغيري الغرفة التي حجزته���ا ل�سبب غري وا�سح، 

فكر جديا بتغيري الفندق. 

قب���ل حجزك غرفة يف فندق افح�ض طبيعة النزلء الذين ي�ستخدمونه: هل هناك 
موؤ�س�سات اإعالمية ت�ستخدمه، �سرطة، جي�ض، �سخ�سيات �سيا�سية؟ 

هل هو قريب من نقاط تفتي�ش؟ تذكر اأنها تتعر�ش يف العادة للهجوم

هناك بع�ض العوامل التي تزيد من املخاطر التي ميكن ان تواجهها يف الفندق: 

• اأن تك���ون الغرف���ة يف الطابق الأر�س���ي، وخا�س���ة اإذا كان حميطها حمجوب 	
)حولها اأ�سجار على �سبيل املثال(. 

• النتب���اه اإل���ى اأن وج���ود غرف يف الطواب���ق ال�سفلية قريبة م���ن �سلم اخلدمة 	
اأو الط���واريء ميكن ان تك���ون �سهلة القتحام، وغرف���ة يف الطوابق العليا قد 

ت�سعب عملية الهروب يف حالة حدوث حريق. 

• غرف���ة يف نهاي���ة ممر طويل وبعي���دة عن عم���ال الفندق والن���زلء الآخرين، 	
بحيث يكون من ال�سعب جذب انتباهم يف حالة حدوث �سجة داخل الغرفة. 

• ب���اب الغرف���ة �سهل الفتح اأو الك�س���ر، ول يوجد قفل على الب���اب اأو �سل�سلة. اأو 	
غرف���ة ميك���ن ب�سهولة فتح نافذته���ا او ك�سرها وخا�س���ة اإذا كانت يف الطابق 

الأر�سي. 

• غرف���ة تفتقر لل�ستائ���ر التي ت�ستطي���ع ان تخفي احلركة داخله���ا، ودون خط 	
هاتف ميكنك من الت�سال باأمن الفندق. 

• اأن يك���ون الفن���دق دون حرا����ض اأو اأن حرا�سته �سعيفة، اأو اأن���ه يفتقد لطاقم 	
يعمل يف الليل لريد على املكاملات الطارئة. 

• وازن بني حاجتك للخ�سو�سي���ة وحاجتك لالأمن، فكر يف م�ساركتك غرفتك 	
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مع زميل لك، اأو على الأقل خذوا غرفا متجاورة وعودوا اإلى الفندق يف نف�ض 
الوقت. 

مزيد من الحتياطات الأمنية التي ميكن اأخذها يف غرفة الفندق:

• ا�ستخدم قفل خا�ض لإغالق باب غرفتك. 	

• �سطامات الباب )قطع خ�سبية على �سكل حرف V تو�سع ا�سفل الباب لإعاقة 	
فتحه(. 

• �سع عالمة “الرجاء عدم الزعاج” حتى عندما ل تكون يف الغرفة. 	

• اترك التلفاز مفتوحا. 	

• دائما ا�ستخدم “العني ال�سحرية” يف الباب و�سع �سل�سلة الباب قبل فتحه. 	

• افح�ض دائما اإذا ما كان هناك عالمات ت�سري اإلى العبث مبحتويات الغرفة. 	

• ل ت�ستخ���دم اخلزن���ات املوج���ودة يف الغرف���ة، احتف���ظ بال�سي���اء القيمة يف 	
حقيبتك ال�سخ�سية. 

• احتف���ظ دائم���ا مب�سب���اح ي���دوي بجانب �سري���رك يف حال���ة انقط���اع التيار 	
الكهربائي. 

• اطلع دائما على ار�صادات الطواريء يف الفندق، ونقاط االلتقاء التي يحددها 	
الفندق، ومكان وجود معدات الطواريء واحلريق. 

• اإذا كن���ت يف منطقة حرب، من الأف�س���ل ان ترتك ال�ستائر الثقيلة مغلقة واأن 	
ت�س���ع �سريط ل�سق على زجاج النوافذ للوقاية من الزجاج املتطاير يف حالة 

ته�سم النوافذ. 

اعط اعتبارا خا�سا لالأمور التالية عندما تبحث عن فندق: 

• وجود حرا�سة على مداخل الفندق وخمارجه. 	
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• وجود كامريات مراقبة. 	

• توجد اآلت فح�ض الكرتونية.  	

• توجد بوابات فح�ض املعادن. 	

اإن غرفت���ك يف الفندق هي مكان خا�ض، ل ت�سمح لأي غريب بدخولها اإل بناء على 
دعوة منك. حتى �سائق التك�سي الذي قد ي�ساعدك يف احلقائب يجب األ ت�سمح له 
بدخ���ول الغرفة. ول تدع اأي احد من عمال الفن���دق اأن يدخل الغرفة اإذا مل تطلب 

انت اأي من عمال اخلدمات. 

م���ن املف�سل يف مناط���ق ال�سراع اأن يك���ون موقف ال�سيارات يبع���د 30 مرتا على 
الأقل من غرف النزلء لتفادي ال�سيارات املفخخة وما �سابهها من الهجمات. 

الآمنني والتنقل  ال�صفر   .2
ال�صيارات والأمن على الطريق

م���ن املهم لل�سحفيني املتوجهني اإلى امليدان اأن يعلموا اأن حوادث الطرق، وال�سطو 
على ال�سيارات، وقطاع الط���رق، وغريها من الهجمات املرتبطة بال�سيارات تعترب 
اك���رث الأ�سب���اب �سيوعا يف الت�سبب باحل���وادث املميتة والإ�ساب���ات اأثناء التنقل يف 
امليدان. يجب احلفاظ على  اأبواب ال�سيارة و�سندوقها اخللفي مغلقا طوال الوقت. 

اختيار ال�صيارة
�سيوؤثر خيارك لل�سيارة التي �ست�ستخدمها يف امليدان تاأثريا مبا�سرا على �سالمتك 
واأمن���ك. ميك���ن لنوع ال�سيارة الت���ي �ستختارها ان يركز النتب���اه عليك. لذلك من 
امله���م ان تختار �سي���ارة غري متميزة عن ال�سيارات املحلي���ة. واإذا كنت �ستتنقل يف 

اأماكن نائية من ال�سروري جدا ان تختار �سيارة مالئمة للطرق الوعرة. 

ال�صالمة ال�صخ�صية وال�صيارة
اإن امت���الك �سيارة تعمل ب�سكل جيد يزيد من فر�سة احلفاظ على �سالمتك. على 
ال�سحفيني ان ميتلكوا املعارف الأ�سا�سية عن مكونات ال�سيارة، وعليهم قبل ال�سفر 
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اأن يفح�س���وا: املاء، والزيت، وخ���زان الوقود، وو�سع العج���الت، واأحزمة الأمان، 
وتواف���ر التجهي���زات الأ�سا�سية )الرافع���ة، العجلة الحتياطي���ة، حقيبة ال�سعاف 
الأويل، وغريه���ا(. وتاأكد ان يقوم ال�سائق بتفق���د ال�سيارة يوميا واأنه يحافظ على 
نظافته���ا وترتيبها. وكذلك يج���ب القيام بفح�ض �سامل لل�سي���ارة قبل ال�سروع يف 
رحل���ة طويلة للتاأكد من اأنها يف حالة مالئمة. ويج���ب على م�ستخدمي ال�سيارة اأن 

ميتلكوا املعارف الأ�سا�سية للقيام باإ�سالح الأعطال الطارئة. 

عند ايقاف ال�سيارة من املف�سل: 

• اأن توقفها يف موقف م�ساء ب�سكل جيد. 	

• اأن تكون حرا�سة على املوقف 24 �ساعة يف اليوم. 	

• اأن تفح�سها قبل ا�ستخدامها اإذا اوقفتها طوال الليل، اأو اإذا توقفت يف مكان 	
واحد ملدة طويلة. 

القيادة الآمنة
القي���ادة الآمنة هي مفت���اح رئي�سي ل�سالمت���ك. تعترب القي���ادة يف اأماكن ال�سراع 
اإ�سكالي���ة يواجهها ال�س���كان املحليني والوافدي���ن. وهناك عدة عنا�س���ر توؤثر على 
القي���ادة الآمن���ة. فمث���ال قد تت�س���ارك احليوان���ات، وراكب���ي الدرج���ات الهوائية، 
والعرب���ات اليدوي���ة مع ال�سي���ارات يف ال�سري على ذات ال�س���ارع. اأو قد تكون هناك 
ا�سالح���ات على الطرق دون وج���ود حتذير وا�سح، قد تك���ون الطرق غري م�ساءة 
يف اللي���ل. اأو قد تكون هناك طرق زراعية طيني���ة، اأو طرق جبلية خطرة. كل هذه 

العنا�سر تعترب حتديا حقيقيا للمحافظة على �سالمتك. 

تذكر دائما اأنه عندما توقف ال�سيارة يف املوقف اأن تكون موؤخرتها اإلى اخللف لأنه 
م���ن الأف�سل اأن تكون ال�سي���ارة جاهزة لالنطالق بدل من اأن ت�سطر لقيادتها اإلى 

اخللف قبل الإنطالق وخا�سة عندما تكون هناك حالة طارئة. 
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ال�صرعة
ما مل تكن هناك حالة طارئة )مثل وجودك يف منطقة تبادل نريان(، يجب دائما 
اح���رتام ح���دود ال�سرعة امل�سموح بها. يزداد خطر التعر����ض  حلوادث ال�سري كلما 

زدت ال�سرعة. 

اأحزمة املقاعد
يج���ب و�سع احزمة املقاعد ط���وال وجودك يف ال�سيارة. هناك ظ���روف ا�ستثنائية 
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تتطل���ب القدرة على مغادرة ال�سيارة ب�سرعة وه���ذا يعني األ ن�سع احزمة املقاعد، 
مثال عندما يكون هناك خطر حدوث غارات جوية اأو �سطو م�سلح. 

القيادة يف الليل
ل تتح���رك يف اللي���ل اإل اإذا كانت هناك حالة طارئة، لأن خطر الوقوع يف �سرك اأو 

التعر�ش لالختطاف يت�صاعف يف الليل وتت�صاءل �صروط ال�صالمة. 

ال�صائقون
توظيف ال�سائقني

• اأن يكون لديك �سائق �سيارة جيد هو عامل اأ�سا�سي يف جناح مهمتك. 	
• يج���ب اأن ميتلك ال�سائ���ق معرفة جيد مبيكانيك ال�سي���ارات واأن تكون قيادته 	

اآمنة. 
• اأن تكون لديه خربة يف القيادة يف �سوارع املدن والأرياف، واأن يحمل رخ�سة 	

قيادة يف البلد الذي تعمل فيه. 
• م���ن الطبيعي اأن يك���ون ال�سائقون عل���ى توا�سل مع اأعداد كب���رية من النا�ض 	

ب�سب���ب طبيع���ة عملهم، وه���م بذلك ميثل���ون املوؤ�س�سة الإعالمي���ة ب�سكل غري 
ر�سمي ويوؤثرون على ال�سورة التي ي�سكلها النا�ض عن موؤ�س�ستك. 

يجب ان ميتلك ال�سائقون ما يلي: 
• رخ�سة قيادة �سارية املفعول. 	
• معرفة بلغتك ولغة النا�ض املوجودين يف املنطقة التي تغطيها. 	
• نظر �سليم )يجب فح�ض نظره(. 	
• خربة يف القيادة و�سجل خال من احلوادث. 	
• قدرة تقنية على �سيانة ال�سيارة وا�سالحها )افح�ض هذا(. 	
• الق���درة على القيادة يف ال���دروب الوعرة ويف و�سط حرك���ة ال�سري الفو�سوية 	

)افح�ض هذا اأي�سا(. 
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• تاأك���د من كفاءة ال�سائق، و�سمعته، وعالقات���ه الجتماعية. ميكنك ال�ستعانة 	
مبعّرف لتتاأكد من اأنه ميتلك ال�سفات املالئمة. 

ميك���ن لل�سحفيني يف ظروف معينة اأن يبحثوا ع���ن �سائقني لهم موا�سفات اأخرى 
مثل: هويته الثنية، وعمره، وه���دوء اع�سابه، وقوة مالحظته وقدراته التحليلية، 

ومعرفته باملنطقة التي تعمل فيها.   

التدريب والإ�صراف
قد يحت���اج ال�سائق ملعلومات تتعلق بال�سالمة والأمن املرتبطة مبهمتك ال�سحفية، 
ولذلك يجب ترتيب لقاءات منظمة معه لإعطائه فكرة وا�سحة عن مهمتك. ولكن 

يجب اأن تكون حري�سا على األ ت�سركه يف اأي معلومات ح�سا�سة. 

�صيا�صة القيادة داخل املوؤ�ص�صة
عل���ى املوؤ�س�س���ات الإعالمية ان ت�س���ع ار�س���ادات داخلية و�سيا�سي���ة خا�سة بقيادة 
ال�سي���ارات، مبا يف ذلك ه���ل ي�سمح لل�سحفيني اأن يقودوا �سيارة باأنف�سهم وهم يف 
املي���دان. ويف هذه احلالة يجب ان يح�سل ال�سحفي على تدريب خا�ض و�سرح عن 

املخاطر التي ميكن ان يواجهها. 

�صيا�صة املوؤ�ص�صة الإعالمية حول حوادث ال�صر وامل�صافرين
حوادث ال�صر

يج���ب ان يكون للموؤ�س�سة الإعالمية �سيا�سة وا�سحة حول كيفية الت�سرف يف حالة 
وق���وع حادث �س���ري يف امليدان، وخا�س���ة اإذا ت�سبب احلادث يف ج���رح اأو وفاة احد 
م���ن �سكان املنطقة. قد تت�سمن هذه ال�سيا�سة ان يتوقف الطاقم يف بع�ض البلدان 
مل�ساع���دة �سحايا احلادث، ولكن يف بلدان اأخرى قد يطلب منه األ يتوقف ويوا�سل 
�س���ريه اإلى اأقرب مركز �سرطة اأو نقطة اأمن وخا�سة اإذا كان هناك خطر ان يقوم 
ال�س���كان مبهاجمة ال�سائق وال�سيارة بغ�ض النظر فيما اإذا كان ال�سائق م�سئول عن 
احل���ادث اأم ل. ورمبا يف مثل هذه احلالة يكون عل���ى ممثل املوؤ�س�سة الإعالمية ان 

يعود مع ال�سرطة اإلى مكان احلادث لت�سوية الق�سية. 
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يجب األ ترتك خلفك نزاعا دون ت�سوية

يجب اأن تكون على معرفة باحل�سا�سيات الثقافية اخلا�سة يف بع�ض املناطق عندما 
تتعلق امل�ساألة بحوادث ال�سري. 

احلماية اأجهزة   .3
احلماية من ال�صرقة

ق���د حتتاج لتخ���اذ احتياطات اإ�سافية مث���ل امتالك بع�ض التجهي���زات الإ�سافية 
حلماي���ة �سيارتك من ال�سرقة )خا�سة اإذا كنت تخطط لإقامة طويلة يف املنطقة( 
مب���ا يف ذلك غط���اء اإ�سافيا لإغالق خ���زان الوقود وقفل للمقود. م���ن الأف�سل اأن 
يك���ون يف ال�سي���ارة جهاز ان���ذار �سد ال�سرق���ة للفت النتباه يف حال���ة حماولة احد 

�سرقة �سيارتك. 

اجهزة الال�صلكي
رغ���م اأن جهاز الال�سلك���ي ي�سمح لك مراقب���ة حركة ال�سيارة وميك���ن ال�سائق من 
الب���الغ عن امل�ساكل وال�سعوبات وطلب امل�ساعدة، اإل اأن قيادة �سيارة مثبت عليها 
عم���ود ار�س���ال ل�سلكي يف�سل حماولت���ك لالندماج مع بقية ال�سي���ارات يف املنطقة 
وي�سل���ط النظ���ار على ال�سيارة، وق���د يجعلها هذا هدفا للم�سلح���ني اإذا كنت تعمل 
يف منطق���ة �سراع اأو للمجرمني. قد يكون ا�ستخ���دام الهواتف النقالة اكرث فائدة، 

وميكن كذلك االحتفاظ بهاتف يعمل بنظام االقمار ال�صناعية كاحتياط. 

وثائق �صرورية
احتفظ بقائمة فيها: 

• رقم املحرك وهيكل ال�سيارة )فكر باإمكانية اأن تاأخذ �سور لل�سيارة لتعريفها 	
يف حالة ال�سرقة(. 

• تاأمني ال�سيارة وارقام الت�سال مع �سركة التاأمني. 	

• تفا�سيل مالك ال�سيارة. 	
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• عقد اأجار ال�سيارة. 	

• اتفاقية �سيانة ال�سيارة. 	

للرحلة التخطيط   .4
ق���د ياأخ���ذ التخطي���ط للرحلة وقت���ا طويال ولكن يج���ب األ يثنيك هذا ع���ن القيام 

بتخطيط رحلتك

• حافظ على �سرية خطة الرحلة وخا�سة اإذا كان هناك خطر ا�ستهدافك. 	

• ادر�ض م�س���ار الرحلة بدقة وكل املحطات الإ�سكالية على الطريق �سواء كانت 	
طبيعي���ة )مث���ل في�صان���ات اأو تراكم ثل���وج( اأو ب�صرية )مثل نق���اط تفتي�ش اأو 

اأماكن ميكن ان ت�ستخدم لن�سب كمائن(. 

• اعم���ل عل���ى تقدير الوقت ال���الزم للرحلة ولي�ض بعدك عن امل���كان وامل�سافة، 	
وخط���ط رحلتك، وخا�س���ة يف مناطق ال�سراع، لت�سل قب���ل حلول الظالم اأو 
حظ���ر التج���ول. خذ بع���ني العتبار ان ت�سم���ل اخلطة وقت���ا لال�ستف�سار على 
الطري���ق ح���ول الجتاهات او لتحا�سي مناطق اخلط���ر وكذلك ان تاأخذ بعني 
العتب���ارا تخ�سي�ض وقتا احتياطيا يف حالة التاأخ���ر لأي �سبب طاريء. بعد 

ذلك حدد وقت املغادرة وتقدير الو�سول ثم العودة اإلى مقرك. 

• هل لديك خيارات احتياطية، مثل طرق وم�سالك بديلة اأو اأماكن ا�سناد حيث 	
ميكن ان جتد م�ساعدة اأو مقر اآمن؟ 

• �س���ع نظام���ا للرقابة: حدد اوق���ات لالت�سال مع املركز م���ن اي مكان واملدة 	
الزمني���ة بني كل ات�سال وال���ذي يليه، يجب ان يكون هن���اك و�سوح حول من 
يتخذ القرار للخ���روج عن اخلطة املو�سوعة للرحلة عندما تكون يف امليدان؟ 
ميك���ن ان تتفقوا على كلمات �سيفرة اأو عب���ارات مرمزة للتوا�سل فيما بينكم 

او مع املركز يف حالة ا�ستدعت احلاجة لذلك. 

• افح����ض ال�سيارة وح�سره���ا للمهمة: هل مت فح�سها تقني���ا وميكانيكيا؟ هل 	
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فيه���ا كل املعدات الالزمة؟ هل يعرف ال�سائ���ق وامل�سافرون كيف ي�ستخدمون 
املعدات؟ هل حتمل كل الوثائق الالزمة لل�سيارة، وهل يحمل امل�سافرون معك 
وثائقه���م ال�سرورية؟ هل هناك ن�سخ م�سورة ع���ن كل الوثائق ال�سرورية يف 

مقر املوؤ�س�سة؟ 

من املهم ان يكون هناك اجتماع للطاقم قبل انطالق الرحلة لعر�ض خطة الرحلة 
ومناق�سته���ا. وعندم���ا يع���ود الفريق الإعالم���ي اإلى مقره املي���داين يجب ان يقدم 

موجزا عن طريق الرحلة وهل كان هناك تغيري للم�سار و�سبب التغيري. 

اإذا كنت �ستذهب يف مهمة اإلى منطقة ل تعرفها، خذ وقتا كافيا لتفح�ض جغرافيا 
املنطق���ة، وحدد امل�سافات ب���ني املعامل الرئي�سية با�ستخ���دام مقيا�ض الكيلومرتات 
على اخلارطة. واذا كان الو�سع الأمني ي�سمح با�ستخدام نظام املواقع عرب القمار 

ال�سناعية “جي بي ا�ض”، فا�ستخدمه لي�ساعدك يف م�سار الرحلة. 

نقاط التفتي�س
ميك���ن للم�صلح���ني الذي���ن يحر�ص���ون نق���اط التفتي����ش ان يتحر�ص���وا بال�صحفيني 
والإعالمي���ني، اأو اأن يرهبونه���م، اأو يهددونه���م ب�س���كل مبا�سر. وميك���ن للو�سع اأن 
يخ���رج عن ال�سيط���رة يف حالة كانوا متوتري���ن اأو �سكارى، اأو لأنه���م قد يجدوا ان 
املوؤ�س�سة التي متثلها مهينة لهم، اأو ب�سبب �سيء حتمله معك، اأو تقوله اأو تقوم به. 

تقييم �صريع
لي����ش كل نق���اط التفتي����ش ح�صا�صة اأو خطرة بنف����ش القدر. ولذل���ك فاأنت بحاجة 
لتطوي���ر مهارة تقيي���م �سريع لطبيعة نقط���ة التفتي�ض؛ مكان متركزه���ا، من يقوم 
بحرا�صته���ا، وم���ا هو مزاج احلرا�ش. يجب ان تتوقع وج���ود نقاط تفتي�ش من�صوبة 
على تقاطع الطرق، واجل�سور، واملمرات اجلبلية، ومداخل املدن. ويف العادة يكون 
هدفه���ا ه���و مراقبة عام���ة لكل املارين عل���ى الطريق. يف املقابل، عل���ى الأغلب ان 
يك���ون لنقاط التفتي�ش املتمركزة يف قل���ب غابة، اأو على طرق بعيدة من التجمعات 
ال�سكني���ة هدفا اأكرث خطورة. وع���ادة ما تكون نقط التفتي����ض التي حتر�سها قوات 
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م���ن اجلي����ش اأو ال�صرطة اق���ل ا�صكالية من النق���اط غري النظامي���ة التي يحر�صها 
ميلي�سيات. 

على ال�صحفيني ان ينتبهوا ملا يلي: 
• هل نقطة التفتي�ض موجودة يف املوقع “الطبيعي”. 	

• هل ترتدي القوة التي حتر�ض نقطة التفتي�ض لبا�ض قوات اأمن ماألوفة. 	

• ما هو املزاج العام للحرا�ض. 	

• ه���ل هناك حرا�ض على نقطة التفتي�ض اأو اأنها خالية من احلرا�سة ب�سكل غري 	
طبيعي. 

• هل متيز الأ�سخا�ض الذين يفح�سون بطاقات التعريف وال�سيارات. 	

عندما تالحظ وجود نقطة تفتي�س: 
• اخ���رب املركز وال�سي���ارات املرافقة لك عرب الال�سلك���ي او الهاتف النقال عن 	

pjs©
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وجود نقطة تفتي�ض، وابق على هاتفك النقال مفتوحا وعلى توا�سل مع املركز 
• قييم الو�سع 	
• توقع ان يتم توقيفك قبل م�سافة من و�سولك نقطة التفتي�ض	
• ابحث عن عالمات توقف 	
• اإذا كان الطاق���م يتحرك يف اك���رث من �سيارة فلتقرتب �سيارة واحدة لفح�ض 	

الو�سع
• اذا كان الو�سع م�سبوها توقف عن القرتاب من نقطة التفتي�ض	
• جهز اوراقك وانت تقرتب من نقطة التفتي�ض	

عندما تقرتب من نقطة التفتي�س
• خفف ال�سرعة	
• اخف�ض الأ�سواء العالية اإذا كنت ت�ستخدمها	
• ابق ال�سيارة على غيار احلركة	
• ل تتوقف اإل اإذا طلب منك ذلك	

ال�صلوك عند نقطة التفتي�س
• �سع يديك يف مكان ميكن م�ساهدتهما من اخلارج	

• حافظ على الأبواب مغلقة	

• ابق داخل ال�سيارة	

• عندما تنهي عبور نقطة التفتي�ض ب�سكل طبيعي وا�سل �سفرك ب�سرعة طبيعية	

• اإذا كنت���م تتحرك���ون يف اأكرث م���ن �سيارة، عل���ى ال�سيارة اخللفي���ة ان تراقب 	
ت�سرف حرا�ض نقطة التفتي�ض بعد عبوركم

ما الذي ميكن ان يحدث على نقطة التفتي�س؟
تت�سمن الق�سايا التي ميكن ال�سوؤال عنها اأو فح�سها على نقطة التفتي�ض ما يلي: 
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• بطاقات التعريف، احتفظ بها جاهزة من اجل �سرعة الجراءات. 	

• فتح غطاء املحرك. 	

• ال�سندوق اخللفي واأماكن المتعة.	

• اأ�سفل ال�سيارة. 	

• احلقائب ال�سخ�سية واملعدات. 	

القوات غر النظامية اأو قوات مرت�صية 
ماذا تتوقع من احلرا�ض؟ 

• حتر�ض	

• طلب دفع ر�سوة من اأجل املرور	

• قوات حرا�سة ثملة او حتت تاأثري املخدرات	

• م�سادرة املعدات اأو بطاقات التعريف	

• احتفظ دائم ب�سور عن وثائقك	

• ل حتمل مقتنيات ثمينة او جذابة	

• ل حتمل مقتنيات ممنوعة	

• تعلم تقاليد الر�سوة 	

• حافظ على ت�سرفاتك الطبيعية 	

• اإذا كان لديك �سك باأن نقطة التفتي�ض عدائية	

ابط���يء ال�سرعة او توقف قبل القرتاب منها وابحث ب�سرعة عن م�سلك  �
بديل اأو ا�ستدر وابتعد عن نقطة التفتي�ض اإذا اأمكن.

ح���اول املحافظة على هدوئك واتبع تعليم���ات ال�سيارة التي تقود الفريق  �
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اإذا كنتم يف قافلة. 

اإذا تاأك���دت من عدائي���ة نقطة التفتي�ض، وكحل اخ���ري، قد ال�سيارة عرب  �
نقط���ة التفتي����ض دون ان تتوقف وحاف���ظ على ج�سم���ك منخف�ض داخل 

ال�سيارة لأنه ميكن ان تتعر�ض لطالق النار. 

قوافل ال�صيارات
ميكن اأن تاأخ���ذ قوافل ال�سيارات اأ�سكال خمتلفة تبع���ا لعنا�سر القافلة وحمولتها: 
وحت���دد اأن���واع ال�سي���ارات وعدده���ا بالإ�ساف���ة للعنا�س���ر الأخ���رى ط���ول القافلة 
و�سرعته���ا. ميكن لقافلة ال�سي���ارات الطويلة اأن تقلل م���ن اخلطر من خالل القوة 
العددي���ة، ولكنه���ا تتح���رك ب�سرعة اأقل م���ن القواف���ل ال�سغرية. ميك���ن ان تكون 
القواف���ل ال�سغرية اأكرث عر�سة للكمائن ولكنها ميك���ن ان تكون اأ�سرع عندما متر 

عرب نقاط التفتي�ش. 

يج���ب ان يك���ون هناك ادارة جي���دة حلركة القواف���ل ويجب ان يك���ون هناك قائد 
ل���كل قافلة. عندما تتجمع ع���دة موؤ�س�سات اإعالمية لت�سكل قافلة واحدة، اأو عندما 
ين�سم���ون لقافل���ة حت���ت حرا�سة م�سلحة مكون���ة من قوات اجلي����ض اأو قوات حفظ 
�سالم دولية، عادة ما ترف�ض املوؤ�س�سات الإعالمية قبول اأي قيادة خارجية عليها. 

عند ال�صر يف قوافل يجب احرتام ال�صروط التالية: 
ت�صكيلة القافلة  

• تاأك���د من ع���دد ال�سيارات امل�سارك���ة يف القافلة ومن حالته���ا امليكانيكية قبل 	
الإنطالق

• يج���ب ان يتم حتديد �سرعة القافلة قب���ل النطالق بحيث ميكن لأبطاأ �سيارة 	
يف القافلة ان ت�سري على هذه ال�سرعة. 

• يج���ب ان يتم حتدي���د امل�سافة بني ال�سي���ارات امل�سارك���ة يف القافلة بناء على 	
الظروف الأمنية، وطبيعة امل�سلك الذي ت�سري فيه القافلة، وحالة الطق�ض. 



الف�صل الرابع: ال�سفر والتحرك يف مناطق ال�سراع

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

66

• يجب ان حتافظ �سيارات القافلة على م�سافة كافية متكنها من احلفاظ على 	
توا�س���ل بالعني املجردة )اإل اذا مل ت�سمح ظروف الطق�ض بذلك مثل عا�سفة 
رملي���ة اأو ثلجي���ة او ما �ساب���ه(، اأو اأن حتافظ على الأقل عل���ى م�سافة متكنها 
م���ن البقاء �سمن مدى �سبكة الت�سال الداخل���ي التي ت�ستخدمها القافلة اإن 

وجدت.  

• يج���ب املحاف���ظ عل���ى م�ساف���ة كافية ب���ني ال�سي���ارات للتمكن م���ن اللتفاف 	
واحلرك���ة يف حالة الطواريء ولتحا�س���ي الختناق يف عنق زجاجة عند وجود 

عوائق على الطريق او نقاط تفتي�ش. 

• قوموا بو�سع ار�س���ادات لل�سالمة عند توقف القافلة، مبا فيه اأولويات العمل، 	
�سيانة ال�سيارات، الكل وال�سرب، الراحة، املبيت، وغريها. 

• �س���ع يف خط���ة ال�سفر ان يك���ون هناك ا�سرتاح���ة ملدة ع�سرة دقائ���ق بعد كل 	
�ساعتي �سفر، على ان يكون هناك ا�سرتاحات اطول لالأكل والتزود بالوقود. 

• يج���ب ان يقّيم املراقبون يف القافلة حالة الطاقم، واحلمولة، وحالة �سيارات 	
القافلة واأدائها، وم�ستوى الوقود يف ال�سيارات وعملية ال�سيانة.

• يج���ب ان تت�سمن معدات ال�سيانة خمزونا كافيا م���ن ادوات الطواريء مثل 	
عجالت احتياطية، حبال اجلر اأو ق�سبان �سحب العربات، وغريها. 

التن�صيق املحلي ل�صر القافلة
• اح�سل على ت�سريح حملي حلركة القافلة من ال�سلطات املحلية او القليمية 	

اإذا كان هناك حاجة لذلك. 

• يجب ا�صت�صارة اجهزة حفظ النظام املحلية اأو االرتباط الع�صكري حول و�صع 	
نقاط التفتي�ش الر�صمية على الطريق ومواقعها. 

• اإذا مل يك���ن ممكنا العتماد على قوات الأمن املحلية افح�ض مع مكاتب اأمن 	
ال�سفارات. 
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• اأحيان���ا قد يكون مفيدا توظي���ف م�ست�سار اأمني للقافل���ة لت�سهيل التن�سيق مع 	
ال�سلطات املحلية وليقوم مبراجعة اأمنية �ساملة خلطة ال�سفر واحلركة. 

التخطيط الحتياطي
• رغ���م اأهمية تخطيطات م�سار الرح���الت، اإل اأن التخطيط ملا هو غري متوقع 	

يعترب اأهم خطوة يف تنظيم حركات القوافل. 

• يج���ب اإج���راء تقيي���م دقي���ق لل�سيناريوه���ات املتوقع���ة، واأن يت���م نقا�سها مع 	
امل�ساركني يف القافلة، واأن يتم و�سع اأولويات احلركة، وان يتم التدرب عليها 

ب�سكل دوري. 

فيم���ا يلي اأمثلة للح���الت ال�ستثنائية اأو الظروف التي ميك���ن ان نفكر با�ستخدام 
خطة الطواريء. 

اإغالق الطريق )مثل حادث طرق، عائق طبيعي، نقطة تفتي�ض مزيفة(: 

• م���ن املفرت����ض ان تقوم �سيارة املقدم���ة ال�ستك�سافية باختي���ار طريق �سالك 	
يتفادى العقبات. 

• اإذا مل يكن بالإمكان ت�سيري عربة ا�ستك�ساف للطريق اأو اإذا ما تغريت ظروف 	
الطريق خ���الل امل�سافة ما بني عربة ال�ستك�ساف وو�سول القافلة، يجب على 

امل�سافرين يف القافلة التحرك ب�سرعة لإزاحة العقبات اأو اللتفاف حولها. 

• متث���ل العقب���ات على الطريق خطرا عل���ى القافلة لإنها اإم���ا اأن تعيق حركتها 	
اأو توقفه���ا ب�سكل كامل وبذل���ك جتعل ركاب القافلة يف و�س���ع اأمني مك�سوف 
ومعر�س���ني للوق���وع يف كمني اأو اأن يج���دوا اأنف�سه���م، دون تخطيط، يف و�سط 

ح�سود اأو اأعمال �سغب. 

•    على القافلة التي تبطيء حركتها بفعل عوائق على الطريق او تتوقف نهائيا 	
ان تعني م�صئولني ملراقبة ما يدور حول القافلة من ن�صاط وحركة. 

• يج���ب ان يتم اتخاذ ق���رار �سريع اإما بازاحة العائق املوج���ود على الطريق اأو 	
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تغيري الجتاه مل�سار بديل. 

• م���ن ال�سائ���ع اأن تقوم ع�سابات اإجرامية اأو متمردي���ن يف مناطق كثرية حول 	
الع���امل با�ستخ���دام عوائق على الطري���ق لن�سب كمائن م�سلح���ة، اأو عمليات 

اختطاف، اأو �سرقة ال�سيارات، اأوغريها من املخاطر. 

• اإذا كان هناك احتمال لوجود كمائن م�سلحة على الطريق امليداين، ميكن ان 	
يت���م التفكري بخيارات اأخرى مثل: ا�ستخدام رج���ال اأمن م�سلحني، اأو اتخاذ 
قرار بعدم ال�سفر اإلى املنطقة، اأو التفكري با�ستخدام و�سائط نقل بديلة تقلل 

املخاطر. 

ت�صرر ال�صيارات
• هن���اك عدة عوام���ل قد ت�سب���ب بتعطل ال�سي���ارة اأثن���اء حرك���ة القافلة مثل: 	

الطري���ق الوعرة، اأو ظروف جوية �سيئ���ة، اأو عمل عدائي، اأو �سيانة �سيئة، اأو 
عطل ميكانيكي غري متوقع.

• اإذا م���ا حدث هذا، يجب على القافلة اأن تقوم بتوزيع حمولة ال�سيارة املعطلة 	
عل���ى ال�سي���ارات الأخ���رى واأن توا�س���ل طريقه���ا. ميكن ان تت�س���ل بخدمات 

طواريء ل�سالح العربة املعطلة او اأن ت�سع خطة اخرى ل�سرتدادها.

طواريء طبية )اأ�صباب غر حربية(
• اأي واحد من العوامل التي قد ت�سبب بتعطل ال�سيارة قد ت�سبب بحدوث اإ�سابة 	

لركابها. 

• تاأك���د من وجود خبري طب���ي يف القافلة، اأو على الأقل وج���ود حقائب اإ�سعاف 	
اأويل. كم���ا يج���ب و�س���ع اإجراءات عن���د احلاج���ة لعملية اإج���الء طبي لأحد 

امل�سافرين يف القافلة. 

• يج���ب ان يح�س���ل جميع اع�ساء الطواقم الإعالمية عل���ى تدريب اأ�سا�سي يف 	
الإ�سعاف الأويل قبل الذهاب اإلى امليدان واأن يح�سلوا على دورات تن�سيطية 
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م�ستمرة للحفاظ على فعاليتهم يف هذا امل�سمار. 

التخطيط لرحلة القافلة
قوم���وا بو�سع خطة للرحلة بحيث تت�سمن نقطة جتم���ع و�ساعة اللقاء بوقت طويل 
قب���ل املوع���د املحدد. �سع���وا قائم���ة فيها و�س���ف مف�سل ل���كل ال�سي���ارات املتوقع 
م�ساركتها يف الرحلة، وركاب ال�سيارات واملعدات التي حتملها. ح�سروا كل الوثائق 

التي �ستحتاجونها على الطريق. 

فحو�صات قبل املغادرة اإىل امليدان
• يج���ب على قائ���د القافل���ة ان يتاأكد قب���ل التح���رك اأنه ق���د مت فح�ض جميع 	

�سيارات القافلة. 

• ه���ل مت التاأك���د من اأن ال�سيارات امل�ساركة يف القافل���ة مالئمة للرحلة )مثال: 	
ال�ساحن���ات �سغرية وخفيفة مبا في���ه الكفاية لتكون قادرة على عبور اجل�سور 

والأنفاق على الطريق؟(. 

• هل خزانات وقود ال�سيارات مالأى ومعها اإطارات احتياطية؟ 	

• هل ت�ستطيع ال�سيارات ال�سري على الطرق الوعرة؟ 	

• هل جميع وثائق ال�سيارات جاهزة؟ 	

ار�صادات لدارة الرحلة
على ال�سحفيني ان ياأخذو التو�سيات التالية بعني العتبار عندما يعدون ار�سادات 

ادارة الرحلة: 

• و�سع اإجراءات عملية وا�سحة للرحالت اإلى املناطق النائية اأو اخلطرة. 	

• من الأف�سل ان ت�ستخدم يف الرحلة �سيارتني على الأقل. 	

• فكر با�ستخدام حماية عند التحرك يف املناطق اخلطرة. 	

• األ ت�ستخدم اإل �سائقني حمليني يف بع�ض املناطق. 	
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• اأن ت�ستخدم معلومات ا�ستخبارية قبل ال�سفر اإلى املناطق اخلطرة. 	

• اإر�سال تقارير دورية اإلى املقر اأثناء �سفرك. 	

• خطة عملية بديلة يف حالة تعطل ال�سيارة. 	

• موؤنة كافية من طعام، وماء، ووقود. 	

• اأدوات ا�سالح الأعطال. 	

• اأن يتم �سيانة ال�سيارات. 	

• ادوات ات�س���ال نوعية مثل: معدات ات�سال ذات ت���ردد عايل اأو هواتف تعمل 	
بنظام الأقمار ال�سناعية. 

تخطيط اداري لتحا�صي القيام برحالت غر �صرورية
 وزع القواعد والأ�ص�س التي �صت�صر عليها القافلة

يحت���اج كل ال�سائق���ني يف القافلة ملعرف���ة من هو قائد القافل���ة ونائبه، وعلى جميع 
امل�ساركني يف رحلة القافلة ان يعرفوا جيدا قواعد �سري القافلة. ويجب ان تت�سمن 
القواع���د العامة لرحلة القافلة معلوم���ات مثل: �سرعة القافل���ة )�ست�سافر ب�سرعة 
اأبطاأ �سيارات القافلة(، احلدين الأدنى والأعلى للم�سافة ما بني كل �سيارة، اإ�سعال 
اأ�سواء ال�سيارات ل�سهولة التوا�سل الب�سري، و�سع ار�سادات حول عملية التوا�سل 
)م���ن خ���الل الهواتف النقالة مثال( م���ا بني امل�ساركني يف رحل���ة القافلة، وما بني 

قادة القافلة ومركز املراقبة، ونقاط التوقف على الطريق وحمطات اال�صرتاحة.

وتت�سم���ن قواعد ت�سرف القافل���ة اأثناء الرحلة �سيناريو لت�س���رف القافلة عندما 
تقرتب من نقطة تفتي�ض، كيف �ستت�سرف القافلة اإذا ما واجهت �سيارة م�ساكل يف 
عبور نقطة التفتي�ض بينما مت ال�سماح لالأخريات باملرور، وكيف �ستت�سرف القافلة 
اإذا م���ا تعطلت احدى ال�سيارات ولي�ض بالإمكان اإ�سالحها مبا�سرة. لقد ح�سل اأن 
قت���ل �سائقي �سيارات وحافالت عندما بق���وا مع عرباتهم املعطلة وحتركت القافلة 

دونهم. 
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الرحالت اإىل املناطق النائية
• ال�سيارات املالئمة ملثل هذه الرحالت هي ال�سيارات ذات الدفع الرباعي. 	

• يجب ان تكون هناك �سيانة يومية لل�سيارات. 	

• اأن يكون يف ال�سيارات عجالت احتياطية. 	

• اأن يكون فيها جتهيزات من رافعات عادية وهيدروليكية. 	

• مفتاح للعجالت. 	

• ماء. 	

• وقود. 	

• حقيبة طبية. 	

• معدات للمبيت. 	

• جمرفة. 	

• حبال. 	

• رافعة كهربائية	

• خرائط، جهاز املواقع عرب الأقمار ال�سناعية )جي بي ا�ض(. 	

• �سندوق معدات ال�سيارة. 	

• �سريط ل�سق عازل. 	

ل�صو�س ال�صيارات
م���ا يريده ل�سو����ض ال�سيارات اأخذ �سيارت���ك. وما يريده الل�سو����ض امل�سلحون هو 
اأخ���ذ املقتنيات الثمينة وا�ستخ���دام ال�سيارة من اأجل الهرب. ومن املاألوف ان يتبع 
ل�سو�ض ال�سي���ارات والل�سو�ض امل�سلحون هدفهم ب�سي���ارة اخرى، وفجاأة يقومون 
بال�سيط���رة على هدفهم ويجربونه على التوق���ف. اإذا كان م�سار الهدف الروتيني 
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مع���روف لل�سو�ض وكان الهجوم خمططا، فمن املمك���ن ان ين�سبو كمينا بانتظار 
هدفهم ثم يغلقو الطريق امامه بتوقيف �سيارتهم امام �سيارة ال�سحية. وي�ستخدم 
الل�سو����ض تكتيكا اآخر م���ن خالل تزييف حادثة �س���ري كاأن ي�سدمو هدفهم عمدا 
ليتوقف ثم يجربوه على مغادرة ال�سيارة بالقوة. اإذا ح�سل معك مثل هذا احلادث 
فال تتوقف مبا�سرة واإمنا اأ�سر اإلى ال�سيارة الأخرى لأن تتبعك وتوقف يف مكان فيه 
حرك���ة وم�ساء ب�سكل جيد. وحافظ دائما عل���ى يقظتك وانتبه اإذا ما كانت �سيارة 
اخرى تتبعك. واإذا اعتقدت ان هناك �سيارة تالحقك عد اإلى املكتب. وات�سل قبل 

و�سولك لتنبه احلرا�ض وقوات الأمن. 

اإذا وقع حادث
حماولة الهرب

 يعل���م التدري���ب الأمني اخلا�ض ال�سائق���ني على كيفية قيادة ال�سي���ارة اإلى اخللف 
ب�سرع���ة كبرية، وكيف ي�سرب���ون �سيارة حتاول ان تدفعهم خ���ارج الطريق، وكيف 
ي�سدم���ون �سيارة تغلق طريقه���م. اإذا مل تكن مطلعا على ه���ذه املهارات لي�ض من 
املف�سل ان حتاول القيام بها. لأن هذه الأفعال قد ت�سبب يف اأن تتعر�ض لإطالق نار 
اأو اأنك قد حتطم �سيارتك. افرت�ض دائما ان مهاجموك م�سلحون واأنهم �سيطلقون 
علي���ك النار اإذا حاول���ت الهرب. على الرغم من ذل���ك، اإذا اأظهر حتليلك الأمني 
اأن النا����ض ي�سابون ويقتلون اأثن���اء حوادث �سرقة ال�سيارات فاإن���ه من الأف�سل ان 

حتاول الهرب. 

اأنواع املهاجمني
هناك نوعان من ل�سو�ض ال�سيارات: نوع من الل�سو�ض النتهازين، الهواة  وعدميي 
اخل���ربة، وه���م يف العادة من املراهق���ني، والنوع الآخر ه���و الل�سو�ض املحرتفون. 
وي�ستعم���ل الل�سو�ض املحرتفون يف الغالب تقنيات الرتهيب والإخ�ساع، كما واأنهم 
قد ي�ستخدمو تقنية ن�سب الكمائن، واأن يغلقوا طريقك من الأمام واخللف ملنعك 
م���ن الهرب. وقد يتوقعون حماولتك لله���رب من خالل العودة اإلى اخللف اأو زيادة 
ال�سرع���ة اإلى الأمام ويقومون باط���الق النار. يف املقابل، ميكن ان يكون الل�سو�ض 
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عدمي���ي اخل���ربة اأكرث خطرا عليك، فه���م يف الغالب اأكرث توت���را، وميكن انهم قد 
تعاط���و خم���درات اأو كحول، وفاق���دي ال�سيطرة عل���ى اأ�سلحتهم اأو عل���ى اأنف�سهم. 

ولذلك ميكن اأن ينطلق الر�سا�ض من الأ�سلحة ب�سهولة اأو دون ق�سد. 

ب�سكل عام، يراقب الل�سو�ض امل�سلحون اأي حماولة للمقاومة ويوترهم اأي حماولة 
لتاأخري مهمتهم. وتذكر: 

• اأي �سيارة اأو اأي مبلغ من املال ل ي�ساويان حياتك. 	
• ل تعر�ض حياتك للخطر مبحاولة مقاومتك لل�سطو امل�سلح.	
• حافظ على يديك يف مكان ظاهر ول تقم بحركات مفاجئة. 	
• حتا�سى اإظهار الغ�سب، اأو اجلالفة، اأو العدوانية. 	
• تنازل عن �سيارتك ومقتنياتك الثمينة كما توؤمر. 	

اإذا وج���ه اإليك اأمر مبغادرة ال�سيارة ل حت���اول ان تاأخذ �سيئا معك )مثل حقيبتك 
ال�سخ�سي���ة(. اط���ع الأوامر الت���ي ي�سدرونها لك ب�سرعة ولك���ن ل حتاول املبادرة 
للقيام باأي �سيء بنف�سك كاأن تخرج من ال�سيارة، اأو اأن تقدم حمفظتك، اأو مفاتيح 

ال�سيارة دون امر �سريح للقيام بذلك. 

املهارات الأ�سا�سية لل�سائقني واملوظفني امليدانيني ومعداتهم

• قراءة اخلرائط وا�ستخدام البو�سلة. 	

• ال�سيطرة على ال�سيارة يف الطرق الوعرة والختناقات املرورية. 	

• �سندوق معدات ل�سيانة ال�سيارة. 	

• ار�سادات حول قيادة ال�سيارات والتحرك �سمن قافلة. 	

• ان يقدم لهم تعريفات وا�سح للموؤ�س�سة ور�سالتها الإعالمية. 	

• تدري���ب مكثت وحم���اكاة لأزمات حقيقية: هج���وم جوي، حق���ل األغام، �سطو 	
م�صل���ح عل���ى الطريق، نق���اط تفتي�ش، تخطي���ط الرحالت امليداني���ة، فقدان 
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الجتاه يف منطقة غري معروفة. 

تفتي�س ال�صيارة
متى تقوم بتفتي�س ال�صيارة؟ 

م�سادر اخلطر على ال�سيارة التي تدعو لتفتي�سها قبل القيادة هي: 

• ترك ال�سيارة دون رقابة. 	

• عندم���ا يعم���ل معك �سائقا، ه���ل انت متاأكد م���ن اأنه مل ي���رتك ال�سيارة دون 	
رقابة؟ تاأكد من اأنه يقوم بتفتي�سها وفح�سها. 

• عندما متر عرب نقطة تفتي�ض ويتم فيها تفتي�ض ال�سيارة، اإذا مل تكن مطمئنا 	
افح�ض ال�سيارة. 

• عندما تعود اإلى مقرك من زيارة ميدانية، تاأكد ان احلرا�ض يقومون بفح�ض 	
ال�سيارة وتفتي�سها مبا يف ذلك ا�سفل ال�سيارة. 

كيف تفت�س �صيارتك
تفتي�ض خارجي

• اأنظر حول ال�سيارة واأ�سفلها اأثناء اقرتابك منها. 	
• افح����ض هي���كل ال�سيارة وار�سي���ة الطريق بحثا ع���ن اأج�سام غ���ري عادية اأو 	

اأ�سالك منفلتة. 
• ل تلم�ض ال�سيارة. 	
• در حول ال�سيارة وانظر حتت اقوا�ض العجالت وحتت �سدامات ال�سيارة بحثا 	

عن اج�سام غري عادية او ا�سالك حملولة. 
• افح�ض ا�سفل العربة بدقة. 	
• اب���داأ فح�سك لل�سيارة دائما من نف�ض امل���كان، واعط اهتماما خا�سا ملنطقة 	

ال�سائق واملقع���د الأمامي، املقدمة واخللفية، منطق���ة انبوب العادم، منطقة 
خ���زان الوق���ود. من املفيد امت���الكك مراآة لفح����ض ا�سفل العرب���ة بحثا عن 



75الف�صل الرابع: ال�سفر والتحرك يف مناطق ال�سراع

عبوات خمباأة هناك، ف�ست�سهل عليك املهمة.  
• حتتاج اإلى م�سباح كهربائي لفح�ض ال�سيارة اأثناء الليل او يف الأيام ال�ستائية 	

املعتم���ة، يجب ال حتتفظ بامل�سب���اح يف ال�سيارة واإمنا يج���ب ان يظل معك. 
ميكن ان ت�ستعمل كي�سا فارغا اأو جريدة لالتكاء عليها وانت تفح�ض ال�سيارة 

لتقيك من الأر�ض الو�سخة اأو املبللة.
• ابحث عن خملفات عبوات متفجرة على الأر�ض. 	
• احتف���ظ ب�سورة ملح���رك ال�سيارة لتعرف �سكل���ه اإن كان هناك اأي تغيري على 	

حالته. 
• ابحث عن ب�سمات ا�سابع وخا�سة حول خزان الوقود اأو اقوا�ض العجالت.	
• فك���ر يف اإمكاني���ة ان ت�سع غطاء على ع���ادم ال�سيارة ملنع ادخ���ال اأي عبوات 	

نا�سفة يف انبوب العادم. 
واأخ���ريا وقبل مل����ض ال�سيارة ابحث عن عالم���ات ت�سري اإل���ى اقتحامها. ابحث عن 
خدو����ض يف منطقة اقف���ال الأبواب، اأو ال�سن���دوق اخللفي، اأو غط���اء املحرك، اأو 
خدو����ض على زجاج النواف���ذ. تاأكد من عدم وجود اأج�س���ام غريبة داخل ال�سيارة، 

واأنه مل يتم العبث بقتنياتك ال�سخ�سية داخل ال�سيارة. 
تفتي�س داخلي

• افتح باب ال�سيارة بحذر. 	
• ل تلم�ض اأي �سيء داخل ال�سيارة. 	
• اأفح�ض قبل كل �سيء، مرة اأخرى، داخل ال�سيارة فيما اذا كان هناك اأ�سياء 	

يف غ���ري مكانها اأو فيم���ا اإذا مت العبث بها. افح�ض حتت مقعد ال�سائق ب�سكل 
خا�ض، واملقعد الأمامي، واملنطقة اخللفية. 

• افح����ض ح���ول مناطق التخزين داخل ال�سيارة عن اإ�س���ارات عبث اأو اأ�سالك 	
حملولة قبل فتحها لتفتي�سها. 

• عندما تفتح ال�سندوق اخللفي وغطاء املحرك لتفتي�سهما ابحث عن اأج�سام 	
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غ���ري متوقع���ة اأو غريبة، �سناديق غ���ري وا�سحة اأو اأ�سالك غ���ري طبيعية. اإذا 
كنت حتافظ على �سيارتك مرتبة فاإن تفتي�سها �سيكون اأ�سهل بكثري. 

• ميكنك بعد كل هذا ان ت�سعل ال�سيارة والنطالق. 	
• قد تاأخذ كامل عملية التفتي�ض �ستة دقائق، وهي دقائق كفيلة بانقاذ حياتك. 	
• عندم���ا تقوم بفح����ض دوري ل�سيارتك يكون لديك فر�س���ة اأكرب ملالحظة اإن 	

كان هناك �سيء قد مت و�سعه يف ال�سيارة اأو تبديله. 
مراحل التفتي�س باخت�صار

 بداية، من املفرت�ض اأن من يقوم بتفتي�ض ال�سيارة يعرفها ب�سكل جيد ليكون قادرا 
على متييز اي �سيء غري عادي

• املنطقة املحيطة. 	
• خارج ال�سيارة. 	
• اأ�سفل ال�سيارة. 	
• العجالت واأقوا�سها. 	
• ال�سندوق اخللفي. 	
• داخل ال�سيارة. 	
• غطاء املحرك. 	

ماذا تفعل اإذا وجدت �صيئا
• ل تلم�سه. 	

• ل ت�ستخدم جهاز ل�سلكي اأو هاتف نقال قرب ال�سيارة. 	

• اخرب الآخرين واطلب منهم البتعاد عنها. 	

• اختب���يء خلف واقي �سلب على بعد 200 مرت على الأقل من ال�سيارة وبعيدا 	
عن خط النظر. 
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الر�صد امل�صاد
غالب���ا ما ي�سمل الهجوم على الهدف اأو اقتحام���ه تخطيطا م�سبقا. فائدة الر�سد 
امل�س���اد هي حماولة حتديد خطر م���ن جهة معادية وهو يف مرحلة التخطيط وقبل 

تنفيذ الهجوم. وعادة تت�سمن مراحل التخطيط للهجوم املراحل التالية: 

• الختيار املبدئي للهدف. 	

• مرحلة الر�سد واملراقبة.	

• مرحلة التخطيط العملي للهجوم. 	

• مرحل���ة الت���درب على الهج���وم، ورمب���ا يت�سمن ه���ذا توجيه اأ�سئل���ة والقيام 	
برحالت ا�ستطالعية يف ال�سيارة. 

يت�سم���ن الر�سد امل�ساد، باأب�س���ط اأ�سكاله، املراقبة الدقيقة ملعرف���ة فيما اإذا كان 
هناك احد يتبعك. وميكن ان يت�سمن الر�سد امل�ساد ما يلي: 

• حتديد النقاط التي ميكن مراقبتك منها، والفت نظر الطاقم اإليها. 	

• ابق متيقظا اإذا راأيت نف�ض الأ�سخا�ض يف حميطك. 	

• اطلب من احلرا�ش ان ينتبهوا اإلى نقاط املراقبة املحتملة. 	

• اطل���ب من الطاقم اأن يظل���وا متيقظني اإذا لحظ  اأح���د اأي �سلوك ي�سري اإلى 	
وج���ود عملية مراقب���ة ملوقعك اأو حركت���ك، مثل روؤية نف����ض ال�سيارة متر من 
اأمام���ك ب�س���كل متك���رر، اأو متوقف���ة يف مكان قري���ب لفرتة طويل���ة، اأو وجود 

ا�سخا�ض يت�سكعون قرب مقرك. 

• اأ�س����ض عالقات مع جريانك ومع ا�سحاب البقالت يف �سارعك. ا�ساألهم فيما 	
اإذا لحظوا �سلوكا غري ماألوف يف احلي اأو اأ�سخا�ض غرباء قرب مقرك. 

• ق���م بتغي���ري روتينك مب���ا يف ذلك الطريق ال���ذي ت�سلكه للو�س���ول اإلى مقرك 	
ب�سكل متكرر. 
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يه���دف ه���ذا الف�س���ل اإل���ى تزوي���د ال�سحفي���ني والإعالمي���ني ب���ادوات ومعارف 
ي�ستطيع���ون بوا�سطتها تغطية اأخبار التظاهرات ال�سعبي���ة واأعمال ال�سغب دون ان 
يعر�س���وا انف�سهم ملخاطر مبا�سرة. و�سيقوم هذا الف�سل بتو�سيح التقنيات املهمة 
واج���راءات ال�سالمة ال�سرورية التي يج���ب ان ناأخذها بعني العتبار عندما نكون 

يف مهمة لتغطية حدث على اخلط الأمامي. 

الف�صل اخلام�س:
ال�صعبييية  للتظاهييرات  الإعالميييون  فهييم 

واأعمال ال�صغب

Gettyimages/سرطة مكافحة ال�سغب يف �سوارع القاهرة ©2011  بيرت ماكديرميد�
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و�سي�ستطي���ع الإعالمي���ون م���ع نهاي���ة ه���ذا الف�س���ل حتدي���د اأف�س���ل املمار�س���ات 
لي�ستخدموه���ا اثن���اء عمله���م امليداين، وكذل���ك ان يخططوا حل���الت الطواريء، 
واأن يتعلم���وا كيفية حتديد م�سادر اخلطر يف املي���دان، هذا بالإ�سافة اإلى تعلمهم 
مله���ارات اخرى من الواجب عل���ى الإعالمي اأن يتقنها لي�ستطيع من ممار�سة عمله 

يف التغطية الإعالمية من ميادين الإ�سطرابات اأو مناطق ال�سراع. 

تعريفات    .1
احل�صييد: ل يوجد هن���اك تعريف واحد مف�س���ل ومتفق عليه لكلم���ة “احل�سد”. 
وعن���د الأخذ بعني العتب���ار النواع املختلف���ة للح�سود، فقد يكون م���ن املف�سل ان 
نق���وم بتقدمي عدد من التعريفات تالئم اأن���واع احل�سود املختلف وظروف التاآمها. 
وم���ع ذلك، فاأنه ميكن اأن نقدم تعريف عام “للح�سد” باعتباره: جتمع ملا يقل عن 
ع�سرين �سخ�سا يقفون على م�سافات قريبة من بع�سهم البع�ض، يف موقع حمدد، 
للم�ساركة يف حدث معني، لفرتة ل تقل عن �ساعة واحدة، بحيث يكون هناك �سعور 
ع���ام داخل هذه املجموعة باأنهم متح���دون يف اإطار هوية م�سرتكة، ورغم اأنهم قد 

يكون غرباء عن بع�سهم فاإنهم يقومون بالتحرك ب�سكل متما�سك اجتماعيا. 

العنا�س���ر الأ�سا�سي���ة التي متي���ز احل�سود او املكون���ات ال�سا�سية الت���ي بتاآلفها مع 
بع�سها ميكن اعتبارها باأنها “ح�سد” هي: 

• احلجم: يجب ان يكون هناك جتمع لعدد كبري من النا�ض. 	
• الكثافيية: يجب ان يتموق���ع افراد احل�سد يف منطقة معين���ة، مع توافر حد 	

ادنى من كثافة التوزيع. 
• الوقييت: م���ن املفرت�ض ان يتجم���ع الأفراد يف موقع حم���دد، لهدف حمدد، 	

وحلد اأدنى من الوقت. 
• ال�صعور اجلمعي: يجب ان ي�سرتك افراد احل�سد بالنتماء لهوية اجتماعية 	

معينة، لها هدف او اأهداف معينة وم�سالح م�سرتكة، وان يت�سرفوا بطريقة 
جماعية متما�سكة. 
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• حداثيية املعرفة: ينبغي ان يت�سرف الأفراد بطريقة اجتماعية متما�سكة 	
رغم اأنهم يتجمعون معا يف ظرف غام�ض وغري ماألوف. 

اإن معرف���ة نوع التظاهرة التي �سيق���وم ال�سحفي بتغطيتها ي�ساعده ب�سكل كبري يف 
فه���م املخاطر الكامنة يف عمله. وهناك ب�س���كل عام �ستة اأنواع للتظاهر من ناحية 

حركيتها وهي: 
• العت�صام: البقاء يف مكان واحد ورف�ض املغادرة. 	
• امل�صرة: امل�سي من مكان اإلى اآخر ويحمل امل�ساركون عالمات التظاهرة. 	
• املقاطعيية: عندما يعرت����ض ا�سخا�ض على اقامة عالق���ة او التعامل مع بلد 	

او �سركة. 

• حتييرك ق�صائي: ا�ستدعاء �سخ�ض او موؤ�س�سة للمحكمة ملواجهة ق�سية ما 	
ب�سكل قانوين.

• الإ�صراب: ان يرف�ض اأ�سخا�ض مبا�سرة العمل. 	
• خرق القانون: اأن يقوم اأ�سخا�ض مبمار�سات غري قانونية. 	

اأنواع التظاهرات من ناحية اأ�صبابها اأو مرجعياتها:
• �سيا�سي	
• ديني	
• نقابي	
• عفوي	
• عنف منظم	
• عن�سري	
• �سعبوي )هوليجانز(	
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لكل نوع من التظاهرات التي مت ذكرها دوافع خمتلفة، واأجندات خمتلفة، وبالطبع 
نتائج خمتلفة. 

ما هي العالمات التي يجب النتباه لها اأثناء تغطية التظاهرات؟ 
من املهم لل�سحفيني ان يظلوا متيقظني واعينهم مفتوحة ملا يجري يف البيئة املحيطة 

بهم اأثناء تغطيتهم للمظاهرات. وعليهم مراقبة العالمات او التطوارات التالية:

• وجود خمزون من 	
القنابل احلارقة.

• وجود حجارة يف 	
املكان ب�سكل طبيعي 

او انه مت جتميعها
• حتديد الأ�سخا�ض 	

الرئي�سيني يف 
املظاهرة

حمافظ���ة الإعالميني على يقظته���م للتطورات احلا�سلة عل���ى البيئة التي يعملون 
به���ا ت�ساعدهم على حتديد الوق���ت الذي ينبغي عليهم ان ين�سحبوا من موقعهم اأو 

يغريوه اأو اأن يتخذوا خطوات خمتلفة عما هو موجود يف خطتهم ال�سلية. 
تتمي���ز معظم التظاهرات بوجود طاقة اإنفعالية عالي���ة، وميكن ب�سهولة اأن تتحول 
اإل���ى تظاهرة عنيفة. عل���ى اية حال، هناك عالمات ت�سري اإل���ى اأن التظاهرة على 

و�سك التغيري اأو التحول اإلى العنف. ولذلك، على الإعالميني ان يراقبوا ما يلي: 

• حالة احل�سد من ناحية عاطفية.	
• وجود افراد مقنعني ومواقعهم.	
• اجراءات افراد ال�سرطة وحركتهم.	
• وجود ا�سابات.	
• حدوث ا�ستهداف لالإعالميني.	

© يان�ض بهراك�ض
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تكتيكات قوات الأمن    .2
الحتواء

يت�سم����ن تكتي����ك الحتواء م����دى وا�سعا من تقنيات ق����وات الأم����ن )يف كل هذا اجلزء 
�سن�ستخ����دم م�سط����ح قوات الأمن بدل م����ن ال�سرطة( مثل و�س����ع احلواجز اأو جدران 
ب�سري����ة ملن����ع النا�سط����ني من الو�سول اإل����ى منطقة معين����ة، اأو لتفري����ق املتظاهرين، اأو 

لإحتوائهم يف منطقة �سغرية حمددة.

وميك����ن اأي�ص����ا ا�صتخدام خط����وط من رجال االأم����ن- اخليالة الحت����واء اأو ت�صتيت 
النا�صطني. وميكن ا�صتخدام ت�صكيالت قوات االأمن على �صكل خطوط طويلة ملنع 
املتظاهري����ن م����ن الو�سول اإلى منطق����ة معينة اأو بناية حم����ددة، وميكن عمليا ان 
حت����د من حركية التظاهرة. وه����ذا يعني اأنه اإذا م����ا اأراد املتظاهرون اأن التدخل 
يف ح����دث اأو الدخول اإلى بناية معينة، فاإنه ميكن اأن حتدث مواجهة عند خطوط 

رجال الأمن.

مظاهرة بكوريا © ت�سوير جونا�ض نيمرك
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التفريق 
ق���د تختار قوات الأمن تفريق احل�سد بدل م���ن اعتقال اأفراد من املتظاهرين. وميكن 
اجناز عملية تفري���ق املتظاهرين با�ستخدام الع�سي، اأو اخليالة، اأو الأ�سلحة. وميكن 
اأن تلج���اأ قوات الأمن اإلى تفريق املتظاهرين عندما تفتقر ملرافق قادرة على ا�ستيعاب 
احتجاز املتظاهرين، اأو امل�سادر الكافية لل�سيطرة على مظاهرات حا�سدة. وقد تبدوا 
بع����ض تقنيات تفريق املتظاهرين اأحيانا كاأنه���ا م�سممة لعقاب املتظاهرين، رغم اأن 

عقاب املتظاهرين لي�ض من �سالحيات قوات الأمن، على الأقل من ناحية نظرية.   

تعت���رب تقنية التفريق اأقل ا�ستهدافا من تقنيات العتقال كما اأنه ميكن ان توؤثر فقط 
عل���ى عدد حم���دود من املتظاهري���ن النا�سطني. ب�س���كل عام تت�سمن تقني���ة التفريق 

ا�ستخدام قوة اأكرب من تقنية العتقالت. 

فرق العتقال والختطاف
ميك���ن لق���وات الم���ن اأن ت�ستخدم �سلطته���ا يف العتق���ال ب�س���كل ا�سرتاتيجي. حيث 
ميك���ن اثناء املظاهرات ا�ستهداف ال�سخا�ض الذين حتددهم قوات المن على اأنهم 
ق���ادة امل�سريات والقاء القب�ض عليهم. والهدف من ه���ذا العتقال النوعي هو ازاحة 
اأنا�ض حمددين عن القي���ادة ل�سعاف احلراك وبذلك فهم ي�ستخدمون �سالحياتهم 

القانونية يف العتقال ب�سكل ا�سرتاتيجي. 

وت�ستخدم قوات المن فرق العتقال اأو “فرق الختطاف” للقب�ض على ا�سخا�ض 
حمددي���ن من بني ح�سد م���ن الن�سطاء. وقد ت�ستخدم ق���وات المن القوى اخليالة 
اأو امل�سلح���ة بالع�س���ي لجب���ار احل�سود على التف���رق لتقوم باختط���اف �سخ�ض اأو 

اأ�صخا�ش ب�صكل مفاجيء وتاأخذهم اإلى خلف خطوط قوات االأمن. 
م�صادرة معدات ال�صحفيني 

ل يح���ق لق���وات المن م�سادرة كامريات او مع���دات ال�سحفيني يف امليدان، ولكن 
م���ن حقه���م اأن  يطلبوا م���ن ال�سحفيني التعري���ف عن انف�سه���م وعناوين عملهم. 

واأحيانا قد تتمادى قوات المن وتقوم بتعطيل �سريط الت�سوير.
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اإن اختي���ار التكتيك الذي �ستعتمده اجهزة الأم���ن �سد التظاهرة �سيحدد الأدوات 
التي �سيت���م ا�ستخدامها. واخليارات الرئي�سية هي ب���ني اأدوات القوة املميتة )مثل 
ال�سلح���ة النارية املختلفة(، اأو الأ�سلحة غري القاتلة )مثل الغاز املدمع، الر�سا�ض 
البال�ستيك���ي، ر�سا����ض الفلفل، الع�س���ي اأو غريها م���ن الأدوات املعيقة للحركة(. 
ويعتم���د اختي���ار التكتيك الذي �سيت���م ا�ستخدامه على تقييم ق���وات الأمن لدرجة 
التهدي���د الذي ي�سكله احل�سد وعل���ى القوانني ال�سارية. يعت���رب ا�ستخدام الأ�سلحة 
املميتة لل�سيطرة على اعمال ال�سغب امر غري قانوين يف الكثري من البلدان با�ستثاء 

حالت متطرفة ونادرة جدا. 
اإن اف���راد الأمن املتواجدين يف ال�سف الأمام���ي من قوات مكافحة ال�سغب هم يف 

قوات المن
هن���اك عالمات كثرية ميكن ان تعطي لل�سحفيني فك���رة وا�سحة عن خطط قوات 
االأمن للتعاط���ي مع احل�صود املتجمعة. وليتمكنوا م���ن التقاط هذه العالمات، على 

ال�سحفيني اأن يراقبوا باأعني مفتوحة الإ�سارات التالية: 

• ت�ساع���د درج���ة حرارة احل�سد النفعالي���ة – اإذا كان هناك زيادة يف الطاقة 	
النفعالي���ة للح�س���د وو�سل حدود انفج���ارات غ�سب داخل احل�س���د، فاإنه من 

املرجح ان يكون هناك �سدامات مع قوات الأمن. 

• ه���ل احل�سد عنيف اأم م�سامل – اإذا كان من الظاهر اأن احل�سد م�سلحا �سواء 	
بقنابل حارقة، اأو ا�سلحة بي�ساء، اأو حجارة. فاإن على ال�سحفيني ان يتوقعوا 

اندلع مواجهات عنيفة يف اية حلظة. 

• نوعية قوات الأمن املوجودة على الأر�ض – تعطي نوعية قوات المن املوجودة 	
يف موق���ع احل���دث فكرة عما اإذا كانت ه���ذه القوة م�ستع���دة ل�ستخدام القوة 

لتفريق احل�سد اأو اأنها موجودة فقط ل�سمان �سالمة املباين. 

• حرك���ة ق���وات الم���ن وتوزيعها يف م���كان احلدث – تعط���ي تكتيكات ق���وات المن يف 	
احلركة والنت�سار يف مكان احلدث فكرة عما اإذا كانت جاهزة ملهاجمة احل�سد اأم ل.
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العادة مدرعون ب�سكل كامل وم�سلحون بادوات م�سممة لتكون على ات�سال مبا�سر 
م���ع احل�سد مثل الع�سي. وتكون مهمة ه���وؤلء الفراد يف العادة هي ال�سيطرة على 
املتظاهرين بحيث ت�سمح لأفراد قوات الأمن الأقل تدريعا واكرث قدرة على احلركة 
م���ن القيام باعتقال افراد من املتظاهرين يف حال���ة ا�ستدعت احلاجة لذلك. اأما 
عندم���ا يت���م ت�سنيف التظاه���رة باعتبارها حالة اخطر، فاإن ق���وات ال�سغب تكون 
مدعومة باأفراد اأم���ن اآخرون جمهزون ببنادق مكافحة ال�سغب مثل قاذفات الغاز 

املدمع، اأو الر�سا�ض املطاطي، او الر�سا�ض البال�ستيكي، اأو غريها. 

وكخط���وة اأقل عدائية، ميكن لق���وات الأمن ان تر�سل ال�سرط���ة اخليالة اإلى و�سط 
احل�س���د. بحيث توف���ر مزايا ارتف���اع احل�سان، وقوت���ه، وتدريبه اإمكاني���ة لأفراد 

ال�سرطة من اخرتاق احل�سد ب�سكل اآمن. 
اأم���ا يف حالة تكتيك املواجهة الأمامية مع املظاهرات، فيقوم اأفراد الأمن بت�سكيل 

معدات احلماية لل�سحفيني © �سركة “كادر” ال�ست�سارية
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جبه���ة متتد من اول جبه���ة املتظاهرين لنهايتها وي�سريون نح���و املتظاهرين وهم 
ي�س���درون �سو�س���اء من خالل �سربه���م الع�سي بالدروع الت���ي يحملونها لت�سبيب 

اخلوف والفزع النف�سي يف قلب احل�سد. 

اأم���ا يف حالة التظاه���رات ال�سخمة والقالق���ل اخلطرية فقد يت���م ار�سال عربات 
مدرع���ة ملواجه���ة احل�س���د وال�سيطرة عليه بالق���وة. وكذلك يتم احيان���ا ا�ستخدام 

كالب ال�سرطة، وخراطيم املياه، بالإ�سافة للخيالة التي مت ذكرها �سابقا. 

م�صوؤول عن �صالمتك ال�صخ�صية  اأنت   .3
اقرتاحات ملعدات الوقاية

حقيبة ظهر �سعة 30 ليرتا حتتوي على: 
قبعة بي�سبول )واقي راأ�ض على �ساكلة 	•

قبعة بي�سبول(
واقي عيون تقليدي او زجاج م�ساد 	•

للك�سر
نظارت غو�ض )للحماية من الغاز 	•

املدمع(
جهاز تنف�ض M 3 4251 )للحماية 	•

من الغاز املدمع ومن الغبار ب�سكل 
عام(. 

قناع غاز	•
حقيبة ا�سعاف اأويل	•
واقيات للركب والكوع	•
عبوة اطفاء �سغرية	•
�سدادات لالأذن	•
بطانية مقاومة للحريق	•

اأدوات وقاية اأخرى:
درع م�ساد للطعنات	•
رذاذ مقاوم للحريق	•
مالب�ض داخلية م�سادة للحريق	•
حذاء ذو مقدمة معدنية	•
جاكيت باألوان م�سيئة	•
قفازات واقية	•
منديل مبلل بع�سري الليمون لتغطية 	•

الفم والأنف كوقاية �سريعة من 
الغاز املدمع حيث اأنه مينع الغاز من 

الدخول الى اجلهاز التنف�سي
احمل معك قدر ما ت�ستطيع من املاء	•
خارطة واأي جتهيزات م�ساعدة 	•

لال�ستدلل على الطريق
احتياط من الطعام	•
بطاريات	•
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ال�صتعداد
• ق���م بالتخطيط مقدم���ا. تعرف على ما ميكن ان تواجه���ه يف امليدان، اإعرف 	

كي���ف ميكن���ك ان حت�سل على امل�ساع���دة. اإعرف مكان وج���ود مناطق اآمنة. 
ق���م با�ستك�ساف منطقة احلدث ب�سكل م�سب���ق لتحديد مواقع ممكنة لتغطية 

احلدث، ومناطق اآمنة لالن�سحاب. 

• اتف���ق مع زمالئك واع�ساء طاقمك )م�سور، او منتج، ..( على نقطة التقاء 	
يف حالة انف�سلتم عن بع�سكم اأثناء تفريق احل�سد. 

• احتف���ظ بهاتف خلوي، ومن الف�سل بهاتف يعم���ل بنظام القمار ال�سناعية 	
وخ���زن علي���ه ارق���ام ط���واريء مربجم���ة كاأرق���ام ات�س���ال �سري���ع وجاهزة 
لال�ستخ���دام. �سي�سهل هذا التح�سري عملية الت�سال باملكتب اأو مع زمالئك 

يف امليدان حاملا ت�سل اإلى موقع التغطية اخلربية. 
• احتفظ مبواد ا�سعاف اأويل يف حقيبتك ال�سخ�سية وتعلم كيفية ا�ستخدامها. 	
• احتفظ ب�سمادات لوقف النزيف يف جيب بنطالك او �سرتتك يف حالة فقدت 	

حقيبتك او �سرقت منك. 
• جهز نف�سك باأدوات وقاية مثل نظارات ال�سباحة، واقي العني ذو ال�ستخدام 	

ال�سناع���ي، نظارات ذات عد�سات م�سنوعة م���ن زجاج مقاوم للته�سم، واق 
للوجه، وقناع �سد الغاز. 

• ارت���دي مالب����ض ف�سفا�سة م�سنوعة م���ن قما�ض قطني، لأن ه���ذا النوع من 	
االقم�ص���ة ال يحرتق مثل االأقم�صة امل�صغولة بخيوط �صناعية، وتذكر دائما باأن 

هناك احتمالية ان يتم ا�ستخدام قنابل حارقة اثناء املظاهرات. 

• ارتدي مالب�ض ذات الوان خمتلفة عن الوان اأزياء قوات الأمن اأو اجلي�ض. 	

• ارت���دي حذاء جيد ومريح. وتاأك���د من اأن رباط احل���ذاء مربوط ب�صكل جيد 	
وموؤمن ب�سريط ل�سق. 
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• ارتدي دائما مالب�ض ذات ياقات مفتوحة، ل ترتدي ربطات عنق اأو �سماغات 	
عند تغطية املظاهرات. 

• ارتد دائما قفازات حلماية يديك. 	

• احم���ل مع���ك حقيبة ظهر �سخ�سي���ة فيها كمية من الأكل وامل���اء  تكفيك ملدة 	
ي���وم يف حالة ع���دم قدرتك على مغادرة منطق���ة املظاهرات. وميكن حلقيبة 
الظهر ان ت�ستخدم كدرع واقي من الر�سا�ض املطاطي، اأو خراطيم املياه، اأو 
احلج���ارة. تاأكد من اأن حلقيبة الظهر حزاما واحدا على الأقل حول ال�سدر 

واآخر حول اخل�سر ل�سدها يف حالة ا�سطرارك للهرب بحثا عن الأمان. 

• اإذا مل يك���ن بحوزت���ك اجهزة وقاي���ة �سخ�سية امالأ قبع���ة اأو مالب�سك بكمية 	
م���ن البال�ستي���ك ذو الفقاعات الهوائي���ة )الذي ي�ستخ���دم يف تغليف الهدايا 
اله�س���ة( اأو ورق ال�سح���ف، ا�ستخدم القبع���ة التي يلب�سها راكب���و الدراجات 
الهوائي���ة وذلك للوقاية من تاأثري املقذوفات، اأو احلج���ارة، اأو اأ�سلحة تفريق 

التظاهرات. 

• اح�س���ل عل���ى خارطة للموق���ع اأو اطبع خارط���ة للمكان من مواق���ع النرتنت 	
وادر�سها ب�سكل جيد. 

• اإذا كان اخلط���ر كب���ري يف منطق���ة احل���دث، م���ن الأف�س���ل اأخ���ذ ال�س���ور 	
الفوتوغرافي���ة اأو الأف���الم م���ن منطق���ة مرتفع���ة لأن عد�س���ات الت�سوي���ر 

والتجهيزات جتذب الكثري من النتباه اأثناء التظاهرات اأو اعمال ال�سغب. 

• قد حتتاج اأحيانا للتن�سيق مع قوات الأمن يف املكان لتتمكن من اأداء عملك. 	

• بطاق���ات التعري���ف ال�سحفي���ة. ا�ستخ���دم دائم���ا بطاقات تعري���ف �سحفية 	
قما�سي���ة وارتديه���ا ف���وق مالب�سك. ل ت�ستخ���دم بطاقات التعري���ف التي يتم 

ارتداءها يف الرقبة لأنها ميكن ان ت�ستخدم ل�سدك وقد ت�سبب الختناق. 
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يف امليدان
• اعم���ل دائم���ا �سمن فري���ق. التواجد معا كفري���ق يزيد من فر����ض �سالمتك 	

وخا�ص���ة يف الليل. وفك���روا باإمكانية االرتباط معا )من خ���الل وثاق( اإذا ما 
اندلع العنف. 

• احم���ل معك بطاقة تعريف �سحفي���ة ب�سكل دائم ولكن اخفيه���ا اإذا ما بداأت 	
جت���ذب انتباه جهات غري مرغوب بها. وعندم���ا يكون التوتر داخل املظاهرة 
عال، قد يكون من الف�سل األ تعرف نف�سك ك�سحفي اإذا ما كان هذا �سيوؤدي 

اإلى زيادة الإثارة والقلق. 
• �سج���ل اأقل ما ميكن من املالحظات كي ل جتذب النتباه. ول ت�ستخدم دفاتر 	

مالحظ���ات علي���ه �سعار املوؤ�س�سة العالمي���ة )اأو القم�س���ان، اأو القبعات، اأو 
ميكروفونات عليها �سعارات املوؤ�س�سة، اأو ما �سابه ذلك(. 

• رتب لإجراء املقابالت يف مكان خارج منطقة ال�سغب، اأو على جوانب املنطقة 	
احلمراء. 

• اإذا كن���ت مرا�س���ال �سحفي���ا فاإنك ل حتت���اج لتكون و�سط احل�س���د طاملا كان 	
باإمكان���ك اأن ت���رى ما يحدث. �سر اإل���ى جانب املتظاهري���ن. وغالبا ما يكون 

امل�سور ح�سن الوظاف © ت�سوير نادية عبد اهلل /2 اأيلول 2011
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الأ�سخا����ض الذين يلقون احلجارة يف و�سط كتل���ة املتظاهرين حيث ميكنهم 
الذوبان داخل احل�سد دون امكانية التعرف عليهم. 

• ميكن ان تعد تقريرا م�سورا واأن حت�سل على منظر اأف�سل للمظاهرة عندما 	
ت�س���ور من م���كان مرتفع، وهذا بالطب���ع اأكرث اأمنا. ويجب حتدي���د اأماكن اأو 

بنايات ت�سلح للت�سوير عندما تقوم با�ستك�ساف املوقع. 
• اإذا كن���ت م�س���ورا فوتوغرافي���ا اأو تلفزيونيا قم بالت�سوير م���ن مكان مرتفع 	

مطل على احلدث. 
• اأه���رب اإذا راأي���ت ق���وات الأم���ن ترك����ض جتاهك وه���ي متقلدة ع���دة تفريق 	

املظاهرات، واإل فاإنها �ستعاملك كواحد من املتظاهرين. 
• ل تلتق���ط اأي �س���يء وات���رك كل ما ي�سق���ط حولك على الأر����ض. اإذا التقطت 	

حج���را القاه املتظاهرون قد تتعر�ض لالعتقال لأنه قد يظهر اأنك على و�سك 
ان تلق���ي احلجر جتاه ق���وات الأمن. اإذا التقطت عبوة غ���از مدمع ف�ستحرق 

يدك. 
• احم���ل معك مالب�سا احتياطي���ة يف كي�ض بال�ستيكي يف حال���ة احتجت لتغيري 	

املالب�ض امللوثة. 
• ل تق���اوم العتقال. عندما تتعر�ض لالعتق���ال يف مظاهرة �سيتم اخذك اإلى 	

مكان الحتجاز وعليك النتظار حلني النتهاء من مراجعة او�ساع املوقوفني 
وق���د تطول هذه العملي���ة يف حالة احتجاز عدد كبري م���ن النا�ض. عرف على 
نف�س���ك اأثناء وج���ودك يف مكان الحتجاز الذي يوجد في���ه اع�ساء من قوات 

الأمن اكرث هدوءا من املتواجدين يف منطقة احلدث. 
• ل ترك����ض مع ح�س���ود املتظاهرين على الطالق، ادخ���ل �سارعا جانبيا حاملا 	

يبدوؤون بالرك�ض.  
• ابحث دائما عن تقاطع طرق لت�ستخدمه كطريق للهرب عندما يبداأ ال�سدام 	

بني املتظاهرين وقوات الأمن. 
• حتا�س���ى التواجد يف مناطق “عن���ق الزجاجة” حيث يتم ح�سر املتظاهرين 	

يف م�ساحات �سيقة.
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عندما تبداأ املواجهات
• حاف���ظ على هدوئ���ك وتركيزك عندما ي���زداد التوتر. وتفاع���ل مع عالمات 	

التحذير واخلطر. 
• ك���ن جاه���زا للهرب م���ن الدخ���ان، اأو الن���ار، اأو ق���وات الأم���ن، اأو الأج�سام 	

املتطاي���رة ب�سكل ع���ام. ول تن�ض ان حتم���ي راأ�سك عندما حت���اول اتقاء هذه 
الأ�سياء، وابحث دائما عن م�سلك للهرب. 

• اإذا انف�سلت عن فريقك او زمالئك توجه اإلى نقطة اللتقاء التي مت التفاق 	
عليها م�سبقا. 

• الغاز املدمع – اذا كان هناك احتمال ل�ستخدام الغاز املدمع لتفريق احل�سد 	
متركز يف اجلهة املعاك�سة لهبوب الريح. اإذا قذف غاز مدمع نحوك، ارك�ض 
بقدر �سرعتك بعيدا عن قوات الأمن ويف نف�ض الوقت تنف�ض اأقل قدر ممكن. 
عندم���ا ت�س���ل اإلى مكان اآم���ن خذ قنية امل���اء من حقيبت���ك واغ�سل عينيك. 
�سيظ���ل الأمل موجودا ولكنه ل يكون مبثل المل الذي �ستعانيه لو ظلت عيناك 
دون غ�س���ل. على ال�سخا�ض �سمن الفئ���ات التالية ان يتحا�سو التعر�ض للغاز 

م�سور وكالة الأنباء الفرن�سية يحتمي اأثناء ت�سويره تظاهرات يف القاهرة،  © حممد البابا 16 دي�سمرب 2011.
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املدم���ع بكل الطرق املمكن���ة: النا�ض الذي���ن يعانون من الرب���و، اأو م�ساكل اأو 
الته���اب يف جمرى التنف�ض، اأو احلوام���ل، اأو اأي �سخ�ض مري�ض اأو يعاين من 
�سع���ف يف اجلهاز املناع���ي، اأو الذين يعانون من نوب���ات مر�سية، اأو التهاب 

العيون، اأو الذين ي�سعون عد�سات ل�سقة. 
• اإذا كن���ت ت�سع عد�سات ل�سقة، فاإن الغ���از املدمع �سينح�سر ما بني العد�سة 	

والع���ني وقد يزي���د من حجم ال�سرر اأو اللتهاب. م���ن الف�سل و�سع نظارات 
طبية بدل العد�سات عند تغطية املظاهرات. 

• الر�سا����ض املطاطي – هذا ما ت�ستخدمه ق���وات الأمن يف معظم املنا�سبات. 	
اإذا مل ت�ستطع الرك�ض او الحتماء ب�سيء، اعط ظهرك لقوات الأمن واجل�ض 
عل���ى ركبتي���ك، واخف����ض راأ�س���ك واحم وجهك. ميك���ن ان ت�ستخ���دم حقيبة 
ظهرك كحماية. اإذا كنت قلقا على ظهرك، ميكنك ان ت�ستخدم واقي الظهر 
الذي ي�ستخدمه ركاب الدراجات النارية طاملا ميكنك الرك�ض وانت ترتديه. 

• خراطيم املياه – رغم اأنه من ال�سهل ر�سد عربات املياه، اإل اأنه قد يحدث اأن 	
تعل���ق واأن ت�سطر ملواجهتها. عندما يحدث هذا، ا�ستدر للخلف، واجل�ض على 
الر�ض، واغلق عينيك، وا�سنع ما ي�سبه خيمة اأمام انفك وفمك لتخلق حيزا 

للتنف�ض. وتذكر اأنه ميكن ان جترفك املياه معها. 
• اعمل مع فريق���ك اأو زمالئك واحتفظ براأ�سك بخارطة طريق الهرب اإذا ما 	

�ساءت المور. 
• ق���م بتقدمي تقرير ف���ور عودتك م���ن التغطي���ة امليدانية اإلى غرف���ة التحرير 	

ل�ستخال�ض الدرو�ض من التجربة. 
• اإذا كان هناك اطالق ذخرية حية، ابحث فورا عن واقيا �سلبا لالختباء، اإذا 	

مل يكن واقيا �سلبا حولك انبطح مبا�سرة على الأر�ض، ل جتل�ض على ركبتيك 
وتخب���يء راأ�س���ك بيديك. يف حال���ة كان هناك احتمال اأثن���اء تقييم املخاطر 
ان ت�ستخ���دم قوات الأمن ذخرية حية، يج���ب ان تبذل جهدك للح�سول على 

معدات حتمي من الذخرية احلية مثل القبعة ودرع احلماية. 
• يجب ان تعطي تقريرا خمت�سرا ملكتب الأخبار مرة كل 40 دقيقة. 	
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ن�صائح عند التعر�س للغاز املدمع
ي�ستخدم الغاز املدمع للتحك���م باملظاهرات، اأو لتفريق احل�سود، اأو لل�سيطرة على 
الف���راد، ويهدف الغاز املدمع للت�سبب باأمل للمتظاهر. وغالبا ما يكون تاأثري الغاز 
موؤقت���ا، وتنتهي معظم الآلم التي ي�سببها الغاز املدمع خالل �ساعتني من التعر�ض 

للغاز. 
عوار�ض التعر�ض للغاز املدمع: 

• حكة وحرقة يف العينني، والأنف، والفم، واجللد 	

مازن مهدي وهو يغطي مواجهات يف �صواحي املنامة، �صباط 2013© حمد حممد )رويرتز(
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• كرثة الدموع 	
• روؤية غائمة 	
• افرازات خماطية من النف	
• �سيالن اللعاب	
• ميكن ان يحدث التهاب للخاليا املك�سوفة اأو ما ي�سبه احلروق الكيميائية 	
• �سعال و�سعوبة التنف�ض مبا يف ذلك �سعور بالختناق 	
• ذهول وت�سو�ض وهو ما ميكن اأن يوؤدي اإلى �سعور بالرعب	
• م�ساعر غ�سب عارم 	

غالبا ما يتم الهجوم بالغاز املدمع على �سكل مقذوفة تكون مثبتة على فوهة بندقية 
اط���الق الغاز، ويت���م اطالقها بوا�سطة ذخ���رية ل حتتوي عل���ى ر�سا�ض مقذوف. 
ولهذا ميكن ان ت�سمع �سوت اطالق �سالح ناري عند ا�ستخدام الغاز املدمع، لذلك 
ل حاجة للخ���وف اأو العتقاد باأنك م�ستهدف بذخرية حي���ة. انظر لالأعلى عندما 
ت�سمع �سوت الإطالق وحتا�سى ان تكون يف طريق عبوة الغاز. وتنفجر عبوات الغاز 
املدم���ع معظم الحيان وهي يف الهواء، وتك�س���ف عن حاوية معدنية تنفث الغاز. ل 
تلم����ض احلاوية املعدنية لأنه���ا حارة جدا. ول تلتقط اأي حاوي���ة غاز غري منفجرة 

لأنها ميكن ان تنفجر يف اأية حلظة وت�سبب جروحا. 
اف�س���ل دفاع �سد الغاز املدمع هو قناع الغاز، ولك���ن يف حالة لي�ض لديك قناع غاز 
ميك���ن ان تقوم بعدة خطوات للحد من تبعيات التعر�ض له. اإذا اعتقدت اأنه ميكن 
اأن يت���م ا�ستعمال الغ���از املدمع يف املكان الذي تعمل منه، �س���ع منديال مبلال على 
فم���ك واأنفك م�ساف اإلي���ه ع�سري الليمون اأو خل التفاح. احم���ل كي�سا فيه قما�سا 
منقوعا بع�سري الليمون اأو خل التفاح، احفظ الكي�ض مغلقا وا�ستن�سق الكي�ض فقط 
عندم���ا تتعر�ض لكمية كب���رية من الغاز املدم���ع، ومن املفيد اي�س���ا تن�سق الب�سل 

املفروم بو�سعه حتت الأنف. 
ل تخف، لأن اخلوف ي�سبب ت�سارعا يف عملية التنف�ض وعندها �ستتن�سق املزيد من 

الغاز املدمع الذي �سيزيد من اآلمك. 
ارت���د ع���دة طبقات من املالب����ض، واخلع الطبق���ة اخلارجية عندم���ا تت�سبع بالغاز 
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املدمع. حاول ارتداء معطف واقي للماء اأو  املطر فوق مالب�سك. وميكنك ا�ستبدال 
املعطف الواقي باأكيا�ض القمامة الكبرية اإذا كنت م�سطرا لذلك. 

م���ن املفيد جدا الحتف���اظ بنظارات واقية مثل نظارات الغو����ض اإذا مل يتوفر لك 
نظارات احلماية من الأبخرة الكيميائية. 

ل ت�س���ع عد�س���ات ل�سقة عند توجه���ك لأي مكان تكون فيه معر�س���ا للغاز املدمع. 
واإذا كن���ت ترت���دي عد�س���ات ل�سقة اخلعها مبا�س���رة، و�ستخ�س���ر العد�سات مثلما 

�ستخ�سر اى �سيء ل ميكنك غ�سله. 
احمل مع���ك غيارا ا�سافيا مبا يف ذلك جرابات، لأنها �ستفيدك جدا اإذا مت ر�سك 
بالغ���از املدمع. ميكن���ك ا�ستخدام مالب�سك الت���ي تعر�ست للغاز بع���د ان تغ�سلها، 

وتذكر يف املرة الأولى ان تغ�سل هذه املالب�ض ب�سكل منف�سل. 
اإذا مل يك���ن لدي���ك نظارات حماي���ة اأو اأي نوع من انواع القنع���ة، ميكن ان تتنف�ض 
الهواء املوجود داخل قمي�سك لأن هناك جمرى هواء اأقل هناك وهذا يعني تركيز 
غ���از اأقل، ولكن ميكن لطريق���ة التنف�ض هذه ان تكون ذات م���ردود عك�سي عندما 

يت�سبع القمي�ض بالغاز املدمع. 
ميكن���ك اجراء ا�سعاف اأويل للعينني بوا�سطة غ�سلها باملاء اأو حملول معقم اإلى ان 
تهداأ احلرقة. اأما بالن�سبة للجلد الذي تعر�ض للغاز فيمكن غ�سله باملاء وال�سابون. 
اأم���ا بالن�سبة ل�سيق التنف�ض فتت���م معاجلته بتقدمي اوك�سجني للم�ساب، ويف بع�ض 
احلالت ميكن اعط���اء امل�ساب الدواء امل�ستخدم لع���الج الربو. وميكن ا�ستخدام 

ال�سمادات الطبية لعالج اجلروح.
ل مت�سك عبوة الغاز املدمع لأنها ميكن ان حترق جلد يدك.

ل ت�ستخدم ماءا �ساخنا لغ�سل الغاز املدمع، ا�ستخدم فقط املاء البارد. 
حتا�س���ى ا�ستخ���دام الكرمي���ات الزيتي���ة اأو الكرميات امل�س���ادة لل�سم����ض اذا كان 
هن���اك احتمال ل�ستخدام الغ���از املدمع. هذه النوعيات من الكرمي تزيد من قدرة 
اجلل���د المت�سا�سية وميكن ان توؤدي اإلى ت�سارع التنف�ض. وحتا�سي و�سع م�ساحيق 

التجميل لأنها تزيد من تاأثري الغاز على اجللد. 
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ن�صائح عند تعر�صك لالعتقال
• اع���رف حقوق���ك: لك حق الحتف���اظ بال�سم���ت وان حت�سل عل���ى م�ساعدة 	

حمامي م�ستقل تختاره اأنت. 

• م���ن حق���ك األ تتعر�ض للتعذي���ب، اأو الرتهي���ب، اأو اخل���داع، اأو اأي �سكل من 	
اأ�سكال التحر�ض. 

• ل���ك حق ان يتم اإعالمك به���ذه احلقوق واأن يتم اإخب���ارك باأنه ميكن ان يتم 	
ا�ستغالل اي �سيء تقوله �سدك يف املحمكة. 

• م���ن حقك واأنت يف املعتق���ل اأن تلقى معامل���ة ان�ساني���ة واأن حتظى مبحاكمة 	
عادلة. 

• اإذا كنت تعاين من اأي مر�ض عليك ان تخرب قوات الأمن مبا�سرة. 	

ن�صائ���ح يف حالة عبورك لنقاط تفتي�ش اأو حواجز على الطريق اإلى �صاحة التجمع 
اأو املظاهرة

• ت�سرف دائما باأدب	

• حتا�سى املواجهة مع قوات الأمن	

• عرف على نف�سك ك�سحفي	

• عندم���ا تكون ذاهبا �سريا على الأق���دام، اقرتب من نقطة التفتي�ض ول حتمل 	
بيدك اإل اأوراق التعريف ال�سرورية 

• اإذا كنت يف �سيارة، ابق الباب والنوافذ مغلقة	

• ل ت�سور نقطة تفتي�ض على الطالق	
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• عندم���ا تق���دم لهم بطاقة تعريف���ك، دعهم يرون �سورة زوجت���ك اأو اأطفالك 	
لتقدم الوجه الإن�ساين للعمل الذي تقوم به 

• دعهم يعلمون اأن هناك نا�ض يعرفون اأين اأنت واأنهم يتوقعون عودتك 	

• دعهم يفهمون اأنك ل ت�سكل خطرا عليهم 	

• حاف���ظ عل���ى اأدبك ولكن اب���ق متيقظا وخا�س���ة للجنود الذي���ن يبدون قلقني 	
اأوالذين يتحا�سون النظر يف عينيك 

• دائما اخرب �سخ�سا ما اأنك تقرتب من نقطة تفتي�ض واخربه عندما جتتازها 	

درو�س مهمة من جتارب �صابقة
اأول: تاأكد قبل كل �سيء اأن خطتك امليدانية حتتوي على طريق �سريع للخروج من 

اأي مكان جتد نف�سك فيه، وتدرب على كيفية الو�سول اإلى املخرج ب�سكل �سل�ض. 

ثانيييا: اإذا كن���ت تقوم بتغطية مظاهرة، حاول ان تعرف م���ن امل�سوؤول يف ال�سارع 
اأو ال�ساحة. وفكر جيدا فيما اإذا �ستتعر�ض لهجوم من املتظاهرين يف حلظة ما. 

ثالثييا: حتدث قب���ل ان تتوجه اإلى موق���ع احلدث مع ا�سخا�ض م���ن ثقاتك الذين 
يعرف���ون املكان، اأو مع ا�سخا����ض ممن يو�سيك زمالئك احلدي���ث معهم لتح�سل 

على اف�سل تقييم للمخاطر التي ميكن ان تواجهك. 

واأخييرا: ح���اول ان ت�سيف اإل���ى الق�س���ة التي تق���وم بتغطيتها معلوم���ات تتعلق 
بال�سياق الذي تدور به وهذا يعني ان تعرف املزيد عن البلد وتاريخه. 
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ل يوج���د فروق ب���ني ال�سحفيني وال�سحفيات الذين يغط���ون ق�س�سا ميدانية من 
اأك���رث من ناحي���ة اأو زاوية. ولكن هن���اك جوانب تهم �سالم���ة ال�سحفيات واأمنهن 
ب�س���كل خا�ض وي�ستثن���ى منها زمالئهن ال�سحفيون، وتربز ه���ذه ال�ستثائية ب�سكل 

خا�ض يف بيئات العمل اخلطرة ويف مناطق ال�سراع. 

يج���ب األ يتم اإهمال التحدي���ات والعقبات التي تواجه ال�سحفيات وخا�سة اللواتي 
يعمل���ن ك�سحفيات حرات. وت�سعر ال�سحفيات اأحيانا ب���اأن احتياجاتهن اخلا�سة 

ميكن ان ت�سبب لهن حرجا كبريا اأو تعرقل عملهن. 

من املهم ج���دا اأن تناق�ض ال�سحفي���ات وال�سحفيون ال�سواغ���ل واملخاطر املتعلقة 
ب�سالمة ال�سحفيات. ت�ساعد هذه الأحاديث ال�سحفيات يف التعبري عن خماوفهن 

الف�صل ال�صاد�س:
اأمن ال�صحفيات و�صالمتهن

TV ال�سحفية امليدانية جنان مو�سى يف �سوريا 2012 ت�سويرهرلد درنب�ض© الآن
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وقلقه���ن. اإن ممار�س���ة مث���ل هذا النقا����ض ب�سكل مفت���وح ي�سجع الفري���ق وي�ساعد 
اأع�سائه يف ايج���اد طرق مالئمة لت�سجيع وم�ساندة بع�سهم وخا�سة عندما يكونوا 

يف مهمة تغطية ق�س�ض �سحفية يف بيئات خطرة اأو يف �ساحات احلرب. 

وكم���ا ذكرن���ا يف ف�سول �سابق���ة، يجب األ تك���ون اأي مهمة �سحفي���ة م�سدر خطر 
كب���ري على حياة اأي �سخ�ض. ويف هذا الإط���ار، يجب على ال�سحفيات ال يقعن يف 
�س���رك ثقاف���ة “اإثبات النف�ض”، لأن العمل يف ميادين ال�سراع يجب األ يكون حول 
التناف�ض داخل الفريق حول اإثبات ال�سجاعة. فعندما تعمل ال�سحفية اأو ال�سحفي 
يف منط���ق احل���رب، يجب اأن يكون همه���م الأ�سا�سي ه���و اداء مهمتهم واملحافظة 
على البقاء. يج���ب على ال�سحفيات األ يغامرن باتخاذ خطوات متهورة ل داع لها 
يف مهمات خط���رة لأثبات فعاليتهن وقدرتهن يف العمل امليداين، ويجب عليهن األ 

يبذلن جهودا اإ�سافية لإثبات اأنهن �سلبات وقويات كالرجال. 

التحر�ييس: ق���د جتد ال�سحفي���ات اأنف�سهن يع�س���ن يف ظروف حياتي���ة حميمية، 
وخا�سة يف مناطق احلرب، مع زمالئهن اأو مع م�سادرهن ال�سحفية مبا يف ذلك 
العي����ض مع���ا يف غرف فنادق القليلة املتاحة، او يف ال�سي���ارة، اأو يف خيمة، ويف مثل 
ه���ذه الظ���روف قد يج���دن اأنف�سهن معر�سات حل���ركات اأو مب���ادرات غري مرحب 
به���ا. قد تعتقد بع����ض ال�سحفيات اأن تعر�سهن للم�سايق���ات هو جزء من عملهن 
ال�سحفي، ولكن هذا اعتقاد خاطيء ول مربر لقبول هذا الو�سع، ويجب طرح اأي 

قلق اأو اح�سا�ض بحدوث حتر�ض يف اأقرب فر�سة ممكنة. 

الغت�صيياب: ميكن ان يكون خط���ر التعر�ض لالغت�ساب قلق���ا دائما لل�سحفية 
الت���ي تغطي �ساح���ة �سراع. فاحل���رب هي عنف حم����ض، والعنف يول���د �سلوكيات 
عدواني���ة بجمي���ع اأ�سكالها. والغت�س���اب يف مثل هذه الأجواء ه���و خطر حقيقي. 
ورغ���م ذل���ك، عدد قلي���ل من ال�سحفي���ات يتحدثن ع���ن هذا اخلطر م���ع ادارات 
موؤ�س�ساته���ن الإعالمي���ة والتي جلها من الرجال. �سواء ح���دث ذلك اأم مل يحدث، 
هن���اك خج���ل اأو عار �سديد يحيط باملو�سوع، وهناك خ�سي���ة من اأن اثارة املو�سوع 

ميكن اأن توؤثر على امل�ستقبل املهني لل�سحفية. 
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من املهم معرف���ة اأن ال�سحفيات وال�سحفيني �سمن كل الفئات العمرية يواجهون 
خماط���ر يف تغطي���ة مناطق ال�سراع. كما اأنه من امله���م معرفة اأن العمل يف بيئات 
عنيفة ميكن ب�سكل خا����ض ان يزيد خماطر حدوث اعتداءات ذات طبيعة جن�سية 
اأو ح���الت اغت�س���اب. ويف حالة التعر�ض لالختط���اف اأو الأ�سر، فاإن هناك خطرا 

كبريا بحدوث عملية اغت�ساب جماعي اأو اغت�ساب متكرر. 

تقليل اإمكانية التعر�س لعتداء
ق�سي���ة  ال�سخ�س���ي  املظه���ر  يعت���رب 
ح�سا�سة لأنها تقع �سم���ن اإطار ال�ساأن 
اخلا����ض لالأف���راد. ويف نف����ض الوقت، 
فاإن مالب����ض ال�سحفي���ة، اأو ت�سريحة 
�سعره���ا، اأو �سلوكه���ا ال�سخ�سي ميكن 
اأن يت���م تاأويل���ه ب�س���كل خاط���يء م���ن 
الآخرين باعتباره تلميحات جن�سية اأو 
اأن ي�ستخ���دم ذريعة لالعت���داء عليها. 
ميك���ن لهذا ان يح���دث يف اأي جمتمع، 
ولك���ن احتم���ال وقوعه يك���ون اأكرب يف 
املجتمع���ات املحافظة الت���ي ترف�ض ان 

يكون للمراأة مظهرا متحررا. 

على ال�سحفي���ات وال�سحفيون الذين 
يعمل���ون يف مناط���ق احل���رب اأن يكونوا ح�سا�سني جت���اه ثقافة ال�س���كان واأن يكونوا 
واع���ني ملظهرهم اخلارجي، وتنا�سقه مع حميطهم، واأن يعمدوا اإلى التوا�سع. ويف 
كث���ري من ال�سياقات الثقافي���ة واملجتمعية ي�سهل توا�سع املظه���ر قبول ال�سحفيات 
وال�سحفيني من املجتمع الذي يعملون فيه، وهذا بدوره ي�سهل قبول عملهم والدور 

الذي يقومون به. 

�سحفي���ة م�سابة خ���الل التغطي���ة يف ال�سليمانية 
ا�سماعيل. © زمناكو   2010 �صباط   17
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على ال�سحفيات املتجهات لتغطية ميدانية اللتزام بالتو�سيات التالية: 

• عندم���ا ت�سافر �سحفي���ة وحدها لتغطي���ة ميدانية، من ال�س���روري اأن تختار 	
الإقام���ة يف فندق جيد وفيه حرا�سة م�سددة ويقع داخل املدينة. ومن املف�سل 

ان تقيم ال�سحفية يف فندق يقيم فيه زمالء �سحفيون. 

• حتا�س���ي فتح موا�سيع �سخ�سية حميمية م���ع الغرباء، وحتا�سي التقاء العيون 	
م���ع الغرباء. قد يعترب احلديث يف موا�سيع معين���ة اأو التقاء العيون يف بع�ض 

الثقافات مغازلة. 

• ل ترت���دي �سراويل النايلون ال�سيقة واملالب����ض الكا�سفة يف مناطق ال�سراع، 	
لأنه���ا ت�سكل خطرا على حيات���ك، كما اأنها ل تقيك يف حالت الطواريء مثال 

عند ا�ستعال النريان. 

• ل ت�سع���ي نف�سك يف و�س���ع تكوين فيه وحيدة يف منطق���ة جمهولة. اإذا حدث 	
ووج���دت نف�سك يف منطقة غري معروفة و�ساألك احد عما تفعلني يف املنطقة، 
اخربي���ه انك بانتظار زوجك اأو زميلك. وان�سمي يف اقرب فر�سة ممكن اإلى 

اأي جتمع ب�سري فيه ن�ساء ورجال. 

• م���ن املهم األ ترتدي جموهرات ثمينة وان���ت تغطني ق�سة يف منطقة �سراع. 	
وم���ن املف�س���ل اأن ت�سعي خ���امت زواج لأنه قد ي�ساع���د يف التخل�ض من تركيز 

الرجال الغرباء وت�ستيت انتباههم. 

• حافظي على يقظتك دائما. 	

• فك���ري يف الطلب من زمي���ل لك مرافقتك اإلى الأماك���ن التي ميكن ان يندلع 	
فيها عنف. 

• ل تربط���ي �سع���رك يف ربط���ة اإل���ى اخلل���ف )ذي���ل احل�س���ان(، لأن���ه ميكن 	
ا�ستخدامها ل�سدك اإلى الأر�ض. 

• حتا�سي و�سع عقد لأنه ميكن �سده ب�سهولة من رقبتك. 	
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• احمل���ى معك هاتفا نق���ال رخي�سا ولكن يف حالة جيدة وخزين فيه كل ارقام 	
الطواريء املحلية. 

• ل حتتفظ���ي مبقتنيات���ك الثمينة، وقائمة ات�سالت���ك، ومعلومات ح�سا�سة يف 	
حقيبتك اليدوية لأنها قد ت�سرق منك. 

• حتا�س���ي احلديث عن تفا�سيل عملك مع اأ�سخا�ض ل تعرفيهم. واأحيانا يكون 	
م���ن الأف�سل التظاه���ر باأنك تقومني بعمل خمتلف، اأن���ك مدر�سة على �سبيل 

املثال. 

• واإذا كان ممكن���ا، من املفرت�ض اأن تت���درب ال�سحفيات على مهارات الدفاع 	
عن النف�ض. 

• حتتاج ال�سحفيات اإلى دروع واقية ا�سغر ومالئمة لأج�سادهن. 	

• على ادارات املوؤ�س�س���ات الإعالمية وال�سحفيات ان يتاأكدو قبل �سفرهن اإلى 	
امليدان اأنهن على علم باأي خ�سو�سيات اأو تقاليد حملية متعلقة بالن�ساء. 

• يجب ان حتمل ال�سحفية معها جهاز انذار �سخ�سي م�ساد للهجمات، ومادة 	
�سد الهجوم. 

• اإذا اقت�س���ت احلاج���ة، ع���ريف احد زمالئ���ك يف الطاقم الإعالم���ي على اأنه 	
زوجك اأو اأخاك. 

• تاأك���دي اأن تخ���ربي زمالئك بتحركات���ك، وعندما تك���وين يف امليدان ات�سلي 	
با�ستمرار مع مقر عملك اأو مع مكتب الأخبار. 

• اإذا كن���ت متجهة اإل���ى بلد اأو منطق���ة حمافظة، احتفظي مع���ك بغطاء راأ�ض 	
ل�ستخدامه عند احلاجة.  

• عندم���ا تك���وين يف مناطق حمافظ���ة، حتا�سي اخلروج ب�سعر مبل���ول، قد يتم 	
تاأويل هذا الفعل يف بع�ض الثقافات على اأنه اإ�سارة جن�سية. 
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الفنادق/ اأماكن الإقامة
• عل���ى ال�سحفي���ات اأن ياأخذن 	

بع���ني  التالي���ة  التو�سي���ات 
العتبار عندما يخرتن فندقا 

اأو مكان الإقامة: 
• ه���ل يعم���ل مكت���ب ال�ستقبال 	

على مدار ال�ساعة؟ 
• عل���ى 	 حرا����ض  هن���اك  ه���ل 

البواب���ة الأمامي���ة ويف �سال���ة 
ال�ستقبال؟ 

• تاأكدي م���ن اأن اأقفال الأبواب 	
والنوافذ �ساحلة. 

• ا�ستخدمي قف���ل ال�سل�سلة اإذا 	
كان هناك واحد على بابك. 

• �سعي بع�ض الأثاث خلف الباب. 	
• فك���ري با�ستخدام �سطامات الباب )قطعة خ�سبية مثلثة ال�سكل تو�سع اأ�سفل 	

الباب( عندما تكوين يف احلمام اأو عند النوم. 
• توج���د يف بع�ض الفن���ادق اأبوابا م�سرتكة بني الغرف، اإذا كان هناك مثل هذا 	

الباب يف غرفتك تاأكدي من اأنه مقفل من جهتك. 
• اإغلق���ي كل الأبواب والنوافذ م���ن الداخل عندما تك���وين يف الغرفة، واغلقي 	

الباب من اخلارج عندما تغادرينها حتى لو كان هذا لب�سعة دقائق. 
• ل تقبل���ي الإقام���ة يف غ���رف فندقي���ة ميكن دخوله���ا ب�سهولة م���ن النوافذ اأو 	

ال�سرفات.

 TVهرلد درنب�ض©الآن
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يعت���رب اختيار املوقع اخلط���وة الأولى يف اجراءات �سالمة م���كان الإقامة واملكتب. 
ول�سم���ان ال�سالم���ة والأمن، يجب ان ت�ست���ويف الأماكن املر�سح���ة ل�ست�سافة مقر 
العمل او القامة �سروطا معينة بالإ�سافة لعتبارات امل�ساحة، واجلمال، وال�سعر. 

لختيار املوقع الأ�صا�صية  املعاير   .1
م���ن املهم حتا�سي املناط���ق التي تتوفر على تقاطعات ط���رق كثرية وم�سالك هرب 
خمفي���ة، مث���ل مناطق كثيف���ة الأ�سج���ار، اأو جماري انه���ر جاف���ة، اأو دروب �سيقة 
ومعتمة، اأو يف اأماكن غالبا ما تكون مهجورة ليال اأو يف بنايات متهدمة، اأو خاوية، 

اأو مدمرة. 

وعلى ال�سحفي اأو الطاقم امل�سئول عن تاأ�سي�ض املكتب الخذ بعني العتبار قدرتهم 
عل���ى مغادرة البناية اأو املنطقة ب�سهولة يف حالة اندلع النريان، وهل يوجد هناك 

م�سالك هرب خمتلفة، هل ميكن لفرق الأطفاء الو�سول اإلى البناية ب�سهولة؟ 

عندم���ا تفك���ر يف تاأ�سي�ض مكتب او ا�ستئج���ار مكان لل�سكن، خ���ذ جولة يف املنطقة 
املحيطة ت�سمل دائرة قطرها 1.5 كيلومرت على الأقل لتتعرف عليها ب�سكل اف�سل 
وتتفه���م خ�سائ�سها. يجب ان ت�ساأل الأ�سئلة التالية ل�س���كان املنطقة اأو ال�سلطات 

املعنية: 

• ما هي طبيعة املنطقة؟ 	

• هل معظم املقيمني فيها هم من ال�سكان املحليني؟ 	

• هل يدخل املنطقة عدد كبري من العمال يوميا؟ 	

• هل مير يف املنطقة عدد كبري من امل�سافرين يوميا؟ كلما قل عدد ال�سكان املحليني 	
يف املنطقة، كلما �سهل على الغرباء الدخول اإليها دون اأن يالحظهم اأحد.

• ما هي طبيعة ال�سلطة املحلية وخدمات النقاذ املوجودة يف املنطقة؟ 	

• اأين تقع اقرب حمطة اطفاء؟ 	



111الف�صل ال�صابع: �سالمة اأماكن الإقامة والعمل

• اأين هي مراكز ال�سرطة؟	

• اأين تعي�ض القيادات املتنفذة للمنطقة؟ 	

• ه���ل هناك دوريات �سرطة، واأي. هي املناطق الت���ي ت�سهد اأكرث جولت جهاز 	
ال�سرطة؟ 

• هل هناك اجراءات لتنظيم الدخول واخلروج من البناية اأو املنطقة؟ 	

• هل هناك حرا�سات خارج البيوت؟ 	

• هل البيوت حم�سنة ب�سكل جيد؟ 	

اأماكن �صعف حمتملة
ل يوج���د م���كان اآمن مئة باملئة، لذلك من املهم التفك���ري باأماكن ال�سعف املحتملة 

للحي.  

• ه���ل هناك مواقع ع�سكري���ة، مراكز �سرط���ة اأو بنايات حكومي���ة؟ هل هناك 	
اأماكن ذات اهمية اجتماعية اأو دينية ميكن ان ت�سكل هدفا )مثل معبد لأقلية 
ديني���ة، اأو مقر حركة نقابي���ة ن�سطة اأو متطرفة، اأو مق���ر ل�سحيفة اأو اإذاعة 

معار�سة، واإلى اآخره(؟ 

• عندما يك���ون هناك حراك �سيا�سي يف البلد، من العادة ان تنظم مظاهرات 	
ت�سته���دف املقرات والبنايات احلكومية. ويف حال���ة كان هناك تدخل اأجنبي 
يواج���ه معار�س���ة �سعبي���ة فم���ن املمك���ن ان ت�سته���دف التظاه���رات مقرات 
دبلوما�سية. وكذلك ميكن ان تكون اجلامعات �ساحات للتظاهرات الطالبية، 

اأما الأ�سواق فيمكن ان تكون هدفا لهجمات اإرهابية. 

• ميك���ن لن�سبة اجلرائم ان تك���ون مرتفعة يف الأماكن الغني���ة اأو الفقرية على 	
ال�سواء. من املف�سل األ تظهر مبظهر الغنى. 

• يف املناط���ق التي تعاين م���ن ن�سبة جرائم عالية من املف�س���ل ان تختار مكانا 	
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قريبا من حمطات ال�سرطة )ولكن تذكر ان حمطات ال�سرطة ميكن ان تكون 
هدفا يف حالة كان هناك �سراع مع متمردين، اأو تظاهرات �سعبية، اأو حراك 

�سيا�سي(. 

ال�صكن ب�صكل منفرد اأو مع م�صتاأجرين اآخرين
هل ال�سراكة يف ا�ستئجار مبنى مع منظمة اأخرى او وكالت اأنباء اأخرى اأكرث اأمنا؟ 

ل يوج���د ج���واب نهائي له���ذا ال�سوؤال، عل���ى اأية حال، ف���اإن مزية وج���ود اكرث من 
م�ستاأج���ر هي اأن تواجد اأنا����ض اآخرين يف البناية يوفر مزيد م���ن الإنتباه وحماية 

ا�سافية. 

ولك���ن هذا ل يعني عدم وج���ود خماطر ا�سافية اي�سا. مثل ه���ذه التجمعات تنحو 
يف الع���ادة لتكون مواقع م�سورة مف�سولة ع���ن البيئة الإجتماعية املحيطة بها، كما 
اأن مترك���ز اأهداف حمتملة يف مكان واحد يعن���ي اأن تداعيات الهجوم عليها يوؤدي 

لتاأثري اكرب يف حالة جناحه مما يجعله هدفا جذابا. 

اإذا كن���ت م�ستاأج���را لبناي���ة مع موؤ�س�س���ات اأخرى، يج���ب اأن تاأ�س�ض نظام���ا اأمنيا 
م�ستق���ال بالإ�ساف���ة اإلى النظام الأمن���ي اجلماعي وخطة حماي���ة البناية الكاملة. 
على �سركائك يف البناية اأن يفهموا اأهمية النظام الأمني بالن�سبة لك، وعليهم األ 
يعتمدو عليك ل�سمان حمايته���م. الأمن هو م�ساألة �سخ�سية اي�سا ويجب ان توليه 

الهتمام الذي ي�ستحقه. 

م���ن املف�سل دائما ان ت�ستاأج���ر مكتبا اأو �سقة تقع ما ب���ني الطابق الثالث والطابق 
ال�ساد����ض. الطواب���ق الأدن���ى اأكرث تعر�س���ا لالقتحام���ات، وي�سعب الو�س���ول اإلى 
الطواب���ق الأعلى بوا�سطة معدات اإخالء الط���واريء كما وي�سعب الهروب منها يف 
حالة وجود حريق مثال. واأي�سا اإذا كان ممكنا الو�سول اإلى �سطح البناية بوا�سطة 
بناي���ة جماورة مثال، فاإن ا�ستئج���ار مكانا يف الطابق القريب من ال�سطح ميكن ان 
ي���وؤدي اإلى تبعيات خطرية. ب�سكل ع���ام، فاإن نتائج ا�ستئجار مكان يف جتمع �سكني 
م���ن ناحي���ة زيادة اخلط���ر اأو حتجيم���ه يعتمد ب�سكل كب���ري على ا�ستق���رار قاطني 
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التجمع ومتا�سك ن�سيجهم الجتماعي. 

املقر  تعزيز   .2
املحيط اخلارجي 

يج���ب اأخذ ع���دد م���ن العنا�سر بع���ني العتبارعن���د التعام���ل مع حماي���ة املحيط 
اخلارجي للمقر: 

• اإذا كان املوق���ع حماطا باأ�سج���ار ميكن اأن توفر مكانا لختف���اء الل�سو�ض اأو 	
املهاجم���ني يف املحيط اخلارجي للمق���ر، اإعمل على تقليم الأ�سجار اأو قطعها 

وا�ستبدالها ب�سجريات �سوكية. 

• ق���م بتقيي���م دور القمامة اأو اأكوام الأتربة حول املق���ر، وفيما اإذا كانت ت�سكل 	
عائق���ا اأمام املهاجمني اأم اأنه���ا ت�ساعد املعتدين املحتملني مبراقبة البناية اأو 

ت�سهل دخولهم اإليها وت�سكل عائقا اأمام احلرا�ض للقيام بواجبهم. 

• اإذا كان هناك خماطر من زرع عبوات متفجرة يف املحيط اخلارجي يجب ان 	
يتم تنظيف القمامة واإزالة الأتربة من املكان. 

• بناء �سور حول البناية يزيد من حماية املقر. 	

• يج���ب ان يك���ون ارتفاع ال�سور م���رتان ون�سف وميك���ن ان ي�س���اف اإلى قمته 	
اأ�سالك �سائكة اأو �سظايا زجاجية. 

• يج���ب التخل����ض م���ن الأ�سجار القريب���ة من ال�س���ور والتي ميك���ن ا�ستغاللها 	
لت�سلقه. 

• قد تكون الأ�سوار العالية عدمية الفائدة اإذا كانت البوابات �سعيفة وكان من 	
ال�سه���ل ت�سلقه���ا اأو يف حال���ة كان اإغالقها ه�سا مثل ا�ستخ���دام قفل �سغري او 

�سل�سلة حديدية ميكن ك�سرهما ب�سهولة. 

• تاأك���د من وجود فتحات للروؤية )اعني �سري���ة( يف البوابة لفح�ض الأ�سخا�ض 	
الذين يقفون اأمامها دون حاجة لفتحها. ومن املف�سل يف بع�ض املناطق التي 
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يك���رث فيه���ا عنف الع�سابات اأو خماط���ر ال�سطو امل�سل���ح اأن يكون هناك باب 
خروج احتياطي. ويجب ان يكون هذا الباب حم�سنا من القتحامات اأي�سا. 

• زيادة الإ�ساءة يف املحيط قد حتمى من بع�ض املخاطر، ولكنها قد جتعل من 	
البناي���ة اأكرث متايزا وجتذب النتباه اإلى حقيقة اأنه يوجد داخل البناية �سيء 

ي�ستحق احلماية. 

• ميك���ن لالأ�سواء الت���ي تعمل باحلركة والت���ي ت�ستعل عندم���ا يقرتب احد من 	
البناي���ة اأن ت�سكل حال مقبول، ولكن تذكر انها مث���ل اأي اإ�ساءة اخرى تعتمد 
على توفر م�سدر كهرباء ميكن العتماد عليه. من املفرو�ض ان تنري م�سابيح 

الإ�ساءة املناطق املعتمة داخل البناية، ولي�ض كل البناية اأو املقيمني فيها. 

• يف حالة عدم وجود م�سدر للكهرباء اأو تكرر انقطاعها فكر با�ستخدام مولد 	
كهربائي، وخا�سة اإذا كان هذا �سيئا ماألوفا يف احلي الذي تقيم فيه. 

تذك���ر دائم���ا ان اأ�سواء احلرا�سة مفي���دة فقط اإذا ما كان هن���اك �سخ�ض يراقب 
املحيط اخلارجي. 

موقف ال�صيارات
• يف احل���الت املثالي���ة، من املفرت����ض ان يبعد موق���ف ال�سيارات ع���ن البناية 	

ثالثني مرتا على الأقل، واأن يكون مراقبا على مدار اربعة وع�سرين �ساعة يف 
اليوم، واأن يكون م�ساء ب�سكل جيد. 

• تاأكد من توفر مواقف �سيارات كافية عندما تختار البناية التي �ستقيم فيها. 	

• يج���ب التاأك���د من اإغ���الق ال�سي���ارات عندما ل تك���ون قيد ال�ستخ���دام، كما 	
يتوجب و�سع ار�سادات حول ا�ستخدام ال�سيارات وت�سغيلها مبا يف ذلك مكان 
الحتف���اظ باملفاتي���ح، ترتيب���ات ركنها يف املوق���ف، وا�ستخدامه���ا يف حالت 

الطواريء. 
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املحيط الداخلي
• در حول البناية وتفح�صها باأعني مت�صلل يبحث عن نقاط ال�صعف الخرتاقها، 	

وخا�س���ة الأبواب والنوافذ. يج���ب ان تكون كل املداخل والأبواب متينة مبا يف 
ذلك الإطارات واملفا�سل. 

• حتا�س���ي وج���ود اأبواب فيه���ا اأج���زاء زجاجية او ق���م با�ستبداله���ا اإذا قررت 	
ا�ستئج���ار امل���كان، وتاأكد من وجود فتحات للروؤية )اع���ني �سرية( يف الأبواب 

اخلارجية وكذلك تركيب اأقفال اإ�سافية لتدعيم القفل الرئي�سي. 

• وقم اي�سا برتكيب �سل�سلة �سالمة/زلجة من اجلهة الداخلية للباب اأو عمود 	
�سالمة يثبت على عر�ض الباب. 

• اإ�سافة اأقفال كبرية يف اأعلى الباب وا�سفله توفر حماية اإ�سافية. 	

• ل ترك���ب مفتاح الط���واريء، اأو مفتاح جر����ض الإن���ذار، اأو الهاتف قرب باب 	
الدخول لأنه ميكن للمعتدى ان مينع الو�سول اإليها. 

• تاأك���د من وجود حماي���ة قوية على النواف���ذ وخا�سة الأر�سية مث���ل الق�سبان 	
املعدني���ة اأو ال�سب���ك احلدي���دي، اأو ال�ستائ���ر املقوية، وتاأكد اأي�س���ا انه ميكن 

فتحها من الداخل يف حالت الطواريء. 

• افح�ض امكانية الت�سلل عرب النوافذ العليا، وقم باأخذ الحتياطات ال�سرورية 	
اإذا لزم الأمر. 

• تاأكد من اأنه ل ميكن فك الق�سبان وال�سبك املثبت على النوافذ من اخلارج. 	

• افح����ض فيم���ا اإذا كان واردا الت�سلل اإلى البيت من خ���الل اأبواب املوقف، اأو 	
القبو، اأو نافذة احلمام. 

• اأ�سدل ال�ستائر يف الليل ملنع القدرة على مراقبة من يف الداخل وعددهم. 	

• عند مغادرتك���م املقر، اترك ال�سوء يف املقر والتلفاز م�سعال لتعطي انطباعا 	
بوجود اأ�سخا�ض يف الداخل. 
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• افح����ض الأقفال با�ستمرار وتاأكد من انها بحالة جيدة، وقم باغالقها ب�سكل 	
روتيني عند حلول الظالم اأو قبل الذهاب اإلى النوم. 

• قلل من عدد ن�سخ مفاتي���ح املقر، وقم بالإ�سراف على من ي�ستطيع احل�سول 	
على ن�سخة من املفاتيح ب�سكل دقيق. 

ق���د تكون هناك حاجة لوج���ود خمرج احتياطي ل�ستخدام���ه يف حالة احلريق، اأو 
القتح���ام، اأو حالة �سغب. ويجب ان يكون من ال�سه���ل فتح املخرج الحتياطي من 
الداخل مبا يف ذلك الأقفال اأو عوار�ض احلماية. واإذا كانت هناك عوار�ض حماية 

مركبة اأ�سال يجب التاأكد من �سهولة فتحها من الداخل. 

يج���ب تركيب اأجرا����ض وكامريات حماية من ال�سرق���ة اإذا كان هذا ممكنا. هناك 
بع����ض ان���واع اأجرا����ض الإنذار �س���د ال�سرق���ة التي تعمل عل���ى البطاري���ات، ولكن 
كام���ريات املراقبة تعمل على الطاقة الكهربائية مم���ا يحتاج لوجود م�سدر طاقة 
بديل���ة يف حال���ة انقطاع التي���ار الكهربائ���ي، وكذلك هناك حاج���ة لوجود �سخ�ض 

ملتابعة �سا�سات املراقبة. 

ويج���ب اأي�سا اأخ���ذ الحتياطات الالزمة �س���د احلريق. ركب اجرا����ض انذار �سد 
احلري���ق، و�سع طفايات حري���ق يف املطبخ ويف كل طابق م���ن طوابق املقر. حتتاج 
الن���ار امل�ستعلة ب�سب���ب الكهرباء اأو الوق���ود اإلى طفايات حتتوي عل���ى ثاين اك�سيد 
الكرب���ون، لإخماد النار امل�ستعل���ة لأ�سباب اأخرى ميكن ا�ستخ���دام الطفايات التي 

حتتوي على الرغوة او املاء. 

اإفح����ض الطفاي���ات ب�سكل م�ستم���ر وتاأكد م���ن اأن يقوم خ���رباء بفح�سها مرة يف 
ال�سن���ة. حدد خمارج الطواريء عند حدوث حريق وتاأكد من اأنه ميكن فتحها من 
الداخل ب�سكل �سريع. اإذا كان املقر يف بنايات كبرية، قم  بعمل مترين على مغادرة 
البناي���ة يف حالة احلريق ب�سكل دوري، وخا�سة يف حالة وجود تغيريات دورية على 

طاقم العاملني. 
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تاأكد من اأن هناك تهوية مالئمة يف غرف حمركات التدفئة العاملة بالغاز، وتاأكد 
م���ن ان حمركات التدفئ���ة حتتوي على �سمام���ات حرارية )وه���ي �سمامات متنع 
تدف���ق الغ���از دون وج���ود �سعلة اأو اأي م�س���در اآخر للت�سغيل(. ويج���ب ال يتم ترك 
حم���ركات التدفئة التي ل حتتوي على �سمامات حراري���ة دون رقابة، واأي�سا يجب 

عدم ا�ستخدامها يف الليل. 

الغرفة الآمنة
الغ���رف الآمنة هي املكان الذي ت�ستطي���ع الو�سول اإليه يف حالة اقتحام املقر، وهي 
لي�س���ت ملج���اأ �سد القناب���ل اأو القذائف. ينبغ���ي ان يكون دخولها �سه���ال و�سريعا، 
وم���ن املف�سل ان يكون موقعه���ا يف قلب البناية. اإذا كان هذا متعذرا، ميكن حتويل 
طابق���ا علوي���ا اإلى مكان اآمن من خ���الل تركيب بوابة على ال���درج يتم اإغالقها يف 
الليل. يجب ان يكون باب الغرفة الآمنة بابا مقوى، واأن يكون فيها هاتفا اأو و�سائل 
ات�سال اأخ���رى )من املف�سل ان تكون و�سائل ات�سال ل ميكن قطعها من اخلارج( 
لطلب امل�ساعدة، بالإ�سافة اإلى قائمة عناوين وارقام ات�سال �سرورية، وم�سباحا 
يدوي���ا، و�سمع وولعة. وميكن اي�سا تخزين كمية من املاء، والطعام، وبع�ض املواد 
ال�سحية. وهدف الغرف الآمنة هو حماية العاملني املقيمني يف املقر ولي�ض حماية 
املمتلكات. اإذا و�سعت كل املمتلكات الثمينة يف الغرف الآمنة قد ت�سجع الل�سو�ض 

ليقومو بجهد اكرب لقتحامها. اترك لهم �سيئا لي�سرقوه! 

املوقع اأمن  اإدارة   .3
اأم���ن املوق���ع هو م�سئولية اجلمي���ع. يجب ان يكون اجلميع يقظ���ا واأن يخرب عن اأي 
�س���يء غري عادي اأو م�سب���وه، اأو عن وجود اخرتاق يف اجراءات احلماية )اأبواب اأو 
نوافذ تركت مفتوحة، اأو مفاتيح ملقاة باإهمال يف اأي مكان(. حاول ال�ستفادة من 
العالقات مع اجلريان دون اأن تكون متطفال. من الأرجح ان يقدم النا�ض م�ساعدة 
اإذا م���ا لحظ���وا وجود �سيء م�سبوه، ه���ذا اإذا كانو على عالق���ة معقولة معك واإذا 

امتلكو عنك حدا ادنى من املعلومات. 
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احلرا�س
من املاألوف ان يتم ا�ستخدام حرا�ض اأو مراقبني ليليني لأماكن الإقامة اأو املكاتب. 
ميكن اأن تقوم بتوظيف احلرا�ض مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركة حملية. تذكر اأنه وارد 
اأن يك���ون احلرا�ض غ���ري فاعلني اإذا كانوا غ���ري مدربني، اأو اإذا كان���ت التوجيهات 
والإر�س���ادات الت���ي ح�سلوا عليها �سحل���ة، اأو اإذا كان دخلهم قلي���ال، اأو جمهزين 
ب�س���كل �س���يء، اأو اأن اإدارته���م �سيئة. عندما توظ���ف حرا�سا قدم له���م م�سئوليات 

وا�سحة واإجعل هذه امل�سئوليات جزءا من العقد املوقع معهم. 

خذ الأمور التالية بعني العتبار عند توظيف احلرا�ض واإدارتهم: 

• اخرت اأ�سخا�سا لئقني بدنيا. 	

• اح�س���ل على معرفيني موثقني، ومن الأف�سل توظيف حرا�سا من احلي الذي 	
تقي���م في���ه اإذا كان هذا ممكنا، لأن هذا �سمانة عل���ى  اأنهم يعرفون املنطقة 
و�سكانه���ا، ويف ه���ذا ق���درة اإ�سافي���ة لهم ويزي���د دافعيته���م يف التعرف على 

الأ�سخا�ض الذين يخططون للقيام ب�سرر للمكان. 

• يجب ان يتمكن املقيمون الدائمون يف البناية من التوا�سل مع احلرا�ض. 	

• افح�ض القدرات اللغوية للمتقدمني للح�سول على وظيفة احلرا�سة. 	

• ق���م بتوظيف ع���دد من احلرا�ض ليكون���وا قادرين على مواجه���ة ل�سان، على 	
الأقل، يعمالن معا واأن تكون لهم قدرة ال�سيطرة عليهما. 

• تاأكد من ح�سول احلرا�ض على تعريف كاف بعمل املوؤ�س�سة الإعالمية. 	

• اإذا كان خمطط���ا اأن يحم���ل احلرا����ض �سالحا )�سواء فت���اكا اأو غري ذلك(، 	
يجب ان يو�سح لهم ب�سكل جلي الظروف التي ميكنهم فيها ا�ستخدامه،  واأن 
يك���ون ه���ذا جزء من العقد املوق���ع مع الفرد اأو مع �سرك���ة احلرا�سة، وكذلك 
يجب ان تتالئ���م ظروف ا�ستخدام ال�سالح مع ال�سيا�سة الأمنية التي تتبناها 
املوؤ�س�سة الإعالمية، ومن املف�سل ان تتم مراجعة هذه ال�سيا�سة مع امل�ست�سار 
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القانوين للموؤ�س�سة. 

• ق���م بتوفري كل ما يلزم لعملي���ة احلرا�سة مثل: الر�سادات والتدريب، مالب�ض 	
واقي���ة من املطر، امل�سابيح، �سفارات اأو اأدوات حتذير اخرى، جهاز ل�سلكي 

حممول اأو هاتف منف�سل يف غرفة احلرا�سة. 

• وفر دف���رت ت�سجيل للحرا�س���ة )ت�سجيل الدخول واخل���روج واملالحظات( مع 	
اإر�س���ادات وا�سح���ة لكيفية ت�سجيل ه���ذه املالحظات و�سياغته���ا يف تقارير، 
كم���ا يجب ان يحتوى هذا الدفرت على عناوين الت�سال ال�سرورية يف حالت 

الطواريء. 

• قم بتدريب احلرا�ض على كيفية التعامل مع الزوار بح�سب ار�سادات وا�سحة، 	
وكيف يجب ان يت�سرف احلرا�ض يف حالة مواجهتهم ملت�سلل. 

• وفر اإر�س���ادات وا�سحة حول كيفية مراقبة البيئة املحيطة، والقيام بدوريات 	
احلرا�س���ة للمق���ر، وقواعد الأم���ن املتعلق���ة بالبوابات، والأب���واب، والنوافذ، 

واملفاتيح. 

• م���ن املاألوف ان ميتلك احلرا�ض القدرة على احلرك���ة والو�سول اإلى مكونات 	
املحيط اخلارجي للمقر، ولي�ض اإلى الغرف الداخلية وخا�سة اإذا احتوى املقر 

على اأماكن الإقامة. 

• يف املق���رات الت���ي حتت���وي على مكات���ب، من املفرت����ض ان يتمك���ن احلرا�ض 	
م���ن التحرك يف املم���رات، وامل�ساعد وال�س���المل، والأ�سطح ولك���ن لي�ض من 

ال�سروري ان يتمكنو من دخول املكاتب ذاتها. 

• يف املناطق التي فيها خطر �سطو م�سلح، قم بتبني ار�سادات لنت�سار احلرا�ض 	
مبا يف ذلك جدول تفتي�ض يتم تغيريه با�ستمرار. قم بتوزيع احلرا�ض ون�سرهم 
ح���ول امل���كان، وو�سع حار�ض عل���ى الأقل يف موق���ع ل ميكن روؤيت���ه ب�سهولة اأو 

ال�سيطرة عليه من قبل املقتحمني، مثل ال�سرفة او ال�سطح. 
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املفاتيح وبطاقات الدخول
تعتم���د فائ���دة املفاتي���ح وبطاق���ات الدخ���ول الآمن على وج���ود رقاب���ة دقيقة على 
ا�ستخدامه���ا. احتف���ظ ب�سجل في���ه تفا�سيل الأ�سخا����ض الذين يحمل���ون مفاتيح، 
وا�ستخدامات هذه املفاتيح. يجب ان تكون هناك �سيطرة كاملة على عدد املفاتيح 
ومن ي�ستطيع الو�سول اإليها. واإذا كانت هناك �سكوك حول هذه العملية قم بتغيري 
الأقفال. ويجب ان تكون املفاتيح معرفة برموز حمددة، واأن يتم الحتفاظ باملفاتيح 
الحتياطية يف �سندوق مفاتيح مغلق وله باب زجاجي ميكن ك�سره ب�سهولة يف حالة 
الط���واريء. ويجب اإع���الم جميع الأ�سخا�ض الذين يحمل���ون مفاتيحا مبا يف ذلك 

الطاقم امل�ساعد وطاقم خدمات املكاتب مبا يلي: 

• يجب ان يحمل ال�سخ�ض املفاتيح ب�سكل دائم واأل يرتكها على املكاتب، اأو يف 	
ال�سيارة، اأو يف معطف اأو حقيبة غري حمرو�سة ب�سكل دائم. 

• يج���ب األ يتم ا�سدار ن�سخ عن املفاتيح على الإط���الق اإل بناء على اإر�سادات 	
وا�سحة من اإدارة البناية. 

• يجب اإعالم ال�سخ�ض املخت�ض حلظة فقدان اأي مفتاح. 	

هن���اك و�سائل �سيط���رة اأو اإغ���الق اأخرى مبا فيه���ا البطاقات املمغنط���ة، الأقفال 
الرقمي���ة )قفل الك���رتوين يتم فتح���ه من خالل اإدخ���ال رقم �س���ري(، البطاقات 
الذكي���ة، اأجهزة البيوميرتك )الب�سمات، �سبكيات العني(. وميكن ان تكون بع�ض 
ه���ذه الأن���واع من الأقفال مكلفة جدا، وبع�سه الآخر ق���د يكون عدمي اجلدوى اأو ل 

يعمل ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي. 

ادارة عملية الدخول اإىل املقر
التحك���م يف عملية الدخول اإلى املقر تخ���دم فعاليتان ا�سا�سيتان: التاأكد من هدف 
ال���زوار و�سرعي���ة دخولهم اإلى املق���ر، والتاأكد من ان الزائري���ن ل ي�سكلون خطرا 
عل���ى املوؤ�س�سة. اإن اإدارة عملية الدخول اإلى املقر م�ساألة دقيقة ويوؤثر على �سورتها 

الإعالمية. 
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هن���اك درج���ات من التحكم الأمن���ي يف عميلة الدخول، على �سبي���ل املثال اأن يوقع 
الزائري���ن عند الدخ���ول واخلروج ل يعترب �سيطرة اأمني���ة لأن هذا الإجراء ي�سمح 

لأي �سخ�ض بالدخول. تت�سمن الإجراءات الأمنية ال�سارمة ما يلي: 

• عل���ى جميع العامل���ني يف املوؤ�س�سة ان يحملو بطاقة هوي���ة العمل ب�سكل ظاهر 	
للعي���ان اأثن���اء وجودهم يف املقر. ويت���م ا�ستعادة هذه البطاق���ات عند انتهاء 

عقدهم مع املوؤ�س�سة. 

• على جميع الزوار ان يظهرو بطاقات تعريف �سخ�سية. 	

• يتم اعطاء جميع الزوار بطاقة هوية او مرور ويتم ا�ستعادتها عند مغادرتهم. 	

• ل يتم ال�سماح بالزوار بالدخول اإلى املوؤ�س�سة ما مل يكن هناك ت�سريح وا�سح 	
من ال�سخ�ض الذي يريدون اأن يروه وموافقته على هذه املقابلة. 

• ل ي�سم���ح للزوار بالدخول والتج���ول يف املقر دون مرافق���ة ع�سو من اأع�ساء 	
الطاقم. 

وهن���اك اجراءات امنية ا�سافية مثل الفح�ض الروتيني حلقائب الزوار بالإ�سافة 
اإل���ى التفتي����ض اجل�سدي الي���دوي اأو الآيل )رمبا تكون هناك حاج���ة اإلى حار�سات 
يف ه���ذا الإطار(. بالن�سبة ملقرات املوؤ�س�س���ات الكبرية يف املدن الرئي�سية قد تكون 
هن���اك حاجة لإدارة عملية الدخ���ول للمقر ب�سكل خمتلف، واحد من اخليارات هو 

تركيب اأبواب تعمل بالبطاقات املمغنطة. 

يف البيئ���ة الت���ي تت�س���م باملخاطر العالية، يج���ب األ يتم ال�سم���اح لأي �سخ�ض غري 
مع���روف، اأو غري م�سرح له، اأو ل ي�ستطيع ان يقدم بطاقة تعريف �ساحلة ومقنعة 
بالدخ���ول اإلى مق���ر املوؤ�س�سة. وعندما يكون هناك بع����ض ال�سكوك لدى احلرا�ض، 

عليهم الت�سال بامل�سئول عنهم. 
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�صيا�صيية الدخييول اإىل املوؤ�ص�صيية الإعالمييية – اأ�صئليية للم�صاعدة على 
التفكر
• هل يت���م ال�سماح للزوار باإدخ���ال �سياراتهم؟ واذا �سمح له���م اأين ميكن لهم 	

ايقافه���ا؟ ميكن ان يتم توجيه احلرا�ض ليقوموا بتفتي�ض ال�سيارات، علما باأن 
تفتي�ض ال�سيارات هي مهارة خا�سة وحتتاج لتدريب ليتمكنوا من تنفيذها. 

• ه���ل ي�سم���ح لل���زوار اللذين له���م مرافقة اأمني���ة بادخال حرا�سه���م اإلى مقر 	
املوؤ�س�سة، واإذا �سمح لهم بالدخول هل ي�سمح لهم بادخال ا�سلحتهم؟ 

• فكر يف كيفية التعامل مع دخول عمال اخلدمات، مبن فيهم عمال ال�سيانة، 	
والت�سليح���ات، وعمال التو�سيل. هل يت���م ال�سماح لعمال اخلدمات بالدخول 
اإل���ى املقر يف غي���اب املدير امل�سئول؟ هل ميكن ترتي���ب دخولهم ب�سكل م�سبق 
�سم���ن جدول حمدد؟ ما هو نوع بطاق���ات التعريف التي يجب ان يظهروها؟ 
بالن�سب���ة للباعة اجلوالة، اطلب م���ن احلرا�ض والطاقم بالت�سوق منهم خارج 

بوابة املوؤ�س�سة. 

وب�سكل عام، من املفرت�ض ان ت�ستمل البناية على املوا�سفات التالية: 

• اإل تك���ون مت�سلة ب�س���كل مبا�سر مع اأماكن اأو �ساحات خارج �سيطرة املوؤ�س�سة 	
الإعالمي���ة الكامل���ة، كاأن تكون �ساح���ة عمومية. يجب ان تك���ون البناية على 

م�سافة معقولة من مثل هذه الأماكن. 

• ال يقع مدخل املوؤ�س�سة يف م�سار النريان من منطقة مفتوحة ل ت�سيطر عليها 	
املوؤ�س�سة. 

• اأن تك���ون املكات���ب مف�سولة عن املخ���ازن واملواقف التي ت�ستطي���ع ال�سيارات 	
الو�سول اإليها، واأن يكون هناك اجراءات اأمنية م�ستقلة حلرا�سة املكاتب. 

• اأن يك���ون هناك حميط خارج���ي يتحكم بنقاط الدخول اإلى املحيط الداخلي 	
وموقع املوؤ�س�سة. 
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• حتا�س���ى الإقام���ة يف بناية يق���ع يف اأ�سفلها موقفا لل�سي���ارات. ميكن ان توؤدي 	
�سي���ارة مفخخة حتت البناية اإلى دمار كبري. واإذا كان هناك موقف �سيارات 
حت���ت البناية ل ت�سمح اإل للطاقم بالدخ���ول، ويف بع�ض احلالت ال�ستثنائية 
فقط ي�سمح للزوار با�ستخدامه، وافح�ض امكانية و�سح بوابة الكرتونية على 

مدخل املوقف. 

• وف���ر مكانا خ���ارج املحيط اخلارج���ي كموق���ف لل�سي���ارات اأو للتوقف لنزال 	
الزوار. 



الف�صل الثامن: عمليات اخلطف واملخاطر اخلا�سة

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

124



125الف�صل الثامن: عمليات اخلطف واملخاطر اخلا�سة

تعرف عملي���ة اخلطف بالقب�ض الق�س���ري والعتقال لغر����ض وا�سح هو احل�سول 
عل���ى �سيء مع���ني مقابل الفراج ع���ن الأ�سري. وتختلف اأه���داف، اأودوافع عمليات 
اخلط���ف: غالبا ما يكون املال، ولكن ق���د يطالب اخلاطفون اأي�سا بتقدمي تنازلت 
�سيا�سي���ة يف ح���الت اأخرى. واأحيانا يكون ما يتم تقدمي���ه كهدف �سيا�سي لي�ض يف 

احلقيقة �سوى تغطية اأو خديعة لالبتزاز. 

وت�ستخدم اأحيانا م�سطلحات “احتجاز الرهائن” و “اختطاف” كبدائل لبع�سها، 
ولكن م�سطلح “احتجاز رهائن” ت�ستخدم هنا لو�سف حالة ح�سار ملختطفني قد 
مت حتديد املكان املوجودين فيه ومعهم رهائن. وعندما حتيط قوات المن باملكان 

الف�صييل الثامن: الوعييي بعمليات اخلطف 
واملخاطر اخلا�صة

MBN © ب�سار القدومي، مرا�سل احلرة اختطف يف �سوريا
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بينما يهدد اخلاطفون بقتل الرهائن ما مل يفتح لهم منفذا اأو و�سيلة للهرب.

ويتح���ول »اخلطف« اإلى »احتج���از الرهائن« اأو »ح�سار« عندم���ا تتبع قوات الأمن 
مكان وجود اخلاطفني وحتيط بهم.

وق���د ارتفعت ن�سب الختطاف على ال�سعيد العاملي، يف ال�سنوات الأخرية، والدول 
الع�سرة الت���ي حتتل قمة القائمة ه���ي: فنزويال، ونيجريي���ا، والباك�ستان، والهند، 
واملك�سيك، واأفغان�ستان، وال�سومال، والفلبني، وكولومبيا، والعراق. وقد يكون من 
ال�سعب الوقاية م���ن عمليات اخلطف، خا�سة عندما يكون اخلاطفون جمموعات 
منظمة وم�سممة على  حتقيق هدفها. وعندما تتحول عمليات اخلطف اإلى و�سيلة 
فعالة جدا جلمع الأموال، اأو خلق مكانة �سيا�سية، ت�سبح م�سدر خطري كبري جدا.

احلد من املخاطر
ميكن اعتماد �سل�سلة من التدابري التي ت�ساعد على احلد من املخاطر، مبا يف ذلك 
برنام���ج تقييم املخاطر، والتدري���ب املتخ�س�ض والتوجيه���ات للموظفني و قواعد 

عمل م�سممة ب�سكل جيد. 

والتن�صيق، والوعي بالثقافة املحيطة التح�صر،   .1
تت�سم���ن عملي���ة التح�س���ري و�سع خط���ة اإدارة احل���وادث، والتدري���ب املتخ�س�ض 
لل�سحفي���ني امليدانيني وللعاملني يف املق���ر الرئي�سي.  ويجب التذكري دائما باأهمية 
الت���زام املوظفني بالإجراءات الأمني���ة التي تتبناها املوؤ�س�س���ة. و يت�سمن التن�سيق 
املحافظ���ة على التوا�سل م���ع اجلهات املحلية والدولية لزي���ادة اخلربات يف كيفية 

الإدارة الفعالة للحوادث وتدعيمها اإذا اقت�ست احلاجة اإلى ذلك.

جتنب الروتني
جتن���ب الروتني عند التنقل بني امل�ساكن واملكات���ب، وكذلك عند قيامك بالأن�سطة 
الجتماعي���ة الأخ���رى مث���ل الت�س���وق. غري اأوق���ات ال�سف���ر وتنقل���ك، وكذلك غري 
با�ستم���رار الط���رق التي ت�سلكها. لك���ن احلفاظ على ه���ذه الإحتياطات على املدى 
الطويل هو حتدي �سعب جدا، ويف هذه الإطار ميكن ان ت�ستفيد، يف اختيار الطرق 
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الت���ي ت�سلكها، من خالل مراجعة املخاطر والتهدي���دات احلالية والتي ح�سلت يف 
الفرتة القليلة املا�سية على طرق اأو يف مناطق معينة. 

التقليل من الظهور
يجب عل���ى ال�سحفيني العاملني يف مناط���ق النزاع األ يعر�س���وا اأنف�سهم لالأنظار 
لف���رتة طويلة وتزي���د عما هو �سروري. القاعدة الذهبية ه���ي انه ل ينبغي الظهور 
لأك���رث من 40  دقيقة خالل تغطية ق�سة ميداني���ة يف مناطق ال�سراع. ينبغي اأن 
يتخذو جمي���ع الإجراءات ال�سروري���ة لتقليل ظهورهم مثل اخف���اء �سعار املوؤ�س�سة 
الإعالمي���ة على الكامريات واملعدات. وكذلك اأن يلج���وؤ اإلى ترميز املعلومات حول 
خط���ة �سفرهم وحركتهم، والطرق التي �سي�سلكونها واأوقات ال�سفر )راجع الف�سل 

عن �سالمة ال�سفر والتحرك يف مناطق النزاع(. 

حماية املقر
يجب ان تكون هناك قواعد �سارمة حلماية مقر العمل والتي تت�سمن حتديد هوية 
الغرب���اء وتقييد الدخول اإلى البناية مبا يف ذلك اإجراءات الدخول )راجع الف�سل 
ع���ن �سالمة اأماك���ن الإقام���ة والعمل(. وتعيق ه���ذه الإجراءات مهم���ة اخلاطفني 
املحتمل���ني وتعقده���ا. ورغم اأن خطر الإختطاف قائم اأثن���اء التواجد يف امل�ساكن، 
والفن���ادق، وبيوت ال�سيافة، اإل اأن معظم ح���وادث الختطاف حتدث عندما يكون 

امل�ستهدف على الطريق، وعادة يف �سيارة.

زيادة احلذر واملراقبة امل�صادة
ه���ذا يعن���ي باخت�س���ار “اأن تراق���ب م���ا حول���ك ملعرف���ة فيم���ا اذا كان �سخ�ض ما 
يراقبك”. حتتاج عملية الختطاف الناجحة اإلى تخطيط، ويقوم اجلناة  مبراقبة 
مكان اإقامة ال�سخ�ض امل�ستهدف، ومكتبه وحتركاته لفرتة ما وقبل قيامهم باتخاذ 
اأي خط���وات عملية.  وقد يحاولون معرفة املزيد م���ن التفا�سيل عن مكان الإقامة 
م���ن خالل تقدمي اأنف�سهم على اأنهم عمال خدمة اأو نظافة، اأو اأن يتفح�سو اأقفال 
الأب���واب والنواف���ذ يف غياب املوظفني. و قد يلجوؤون ال���ى متابعة هدفهم بال�سيارة 
ملعرف���ة روت���ني حتركاته من اأجل حتديد اأف�سل توقيت للهج���وم ومكانه.  كن يقظا 
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وتاب���ع اأي حركة غري عادية حولك. القيام به���ذا ب�سكل فعال يتطلب اإنتباه م�ستمر 
ومعرف���ة البيئ���ة املحلية، مبا يف ذل���ك معرفة ابن���اء احلي الذي تقي���م اأو تعمل به 
ومتيي���ز الغرباء )ميكنك مراجع���ة الف�سل املتعلق بالأم���ن ال�سخ�سي للمزيد من 

املعلومات عن هذا املو�سوع(.

ملاذا يتم حتديد اأ�صخا�س حمددين كاأهداف لالختطاف 
احل�صول على دعم وحماية حمليني

هناك بع����ض املجتمعات والبيئ���ات املحلية يكون فيها امل�سي���ف م�سوؤول عن �سحة 
�سيف���ه و�سالمته، ويقوم اع�س���اء املجتمع بحماية �سيفهم كاأن���ه واحد منهم. ويف 
مثل هذه الأماكن، قد يكون من املفيد بذل جهد للح�سول على  مثل هذه احلماية 
املحلي���ة )التقليدي���ة(. ويف ه���ذا الإطار من املفي���د طلب اإذن من �سي���وخ  املناطق 
القبلي���ة اأو الزعم���اء املحليني يف البق���اء يف مناطقهم )كاملناط���ق القبلية(، وهذا 
يوفر نوعا من احلماية. وهذا يعني انه من املهم ان يعمل معكم م�ساعدين حمليني 
اأثناء ال�سفر اأو التنقل. لقد اأثبتت هذه الطرق جناحها للمرا�سلني الدوليني الذين 
عمل���و  يف منطق���ة ال�سرق الأو�سط والعامل العربي. ولك���ن يف النهاية، تظل املعرفة 
اجلي���دة لل�سياق املحلي ه���ي الأ�سا�ض لتحديد فيما اإذا كان هذا التكتيك قادر على 

التقليل من املخاطر اأم ل.

احلماية امل�صلحة
واح���د من اخليارات الأخ���رى، هو احل�سول على حماية م�سلح���ة يف امل�سكن اأو يف 
املكت���ب، اأو خالل التنقل. مب���ا يف ذلك خالل اأوقات الفراغ )ق���د يعني هذا وجود 
حرا����ض م�سلح���ني ح���ول املوق���ع اأو حمايته���م القريبة(. علم���ا باأن وج���ود حرا�ض 
�صخ�صي���ني ح���ول ال�صحف���ي، يقلل م���ن قدرته عل���ى االختالط يف البيئ���ة املحلية 
بالإ�ساف���ة اإل���ى اأن���ه ملف���ت للنظ���ر. ومع ذل���ك، فهن���اك اأمثلة مت فيه���ا اختطاف 
ال�سخ����ض امل�ستهدف حت���ى وهو حتت احلرا�سة امل�سلحة.  فق���د يكون هناك كمني 

يفاجئ احلرا�ض امل�سلحني ويتغلب عليهم، ورمبا ي�ست�سلمون اأو يقتلون.
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�صيا�صة عامة �صد دفع الفدية اأو تقدمي تنازلت جوهرية اأخرى
ع���ادة م���ا تعل���ن احلكوم���ات واملوؤ�س�س���ات الإعالمي���ة يف �سيا�ساته���م العمومي���ة، 
وار�ساداته���م، وت�سريحاتهم باأنهم لن يقوم���وا حتت اأي ظرف من الظروف بدفع 
فدي���ة اأو اأن يقدموا تنازلت جوهرية مقابل اط���الق �سراح خمتطف. من الناحية 
العلني���ة، فاإنه ل ميكن الإعالن غ���ري ذلك، والت�سريح بعك�ض ذل���ك �سيكون دعوة 
ل�سطي���اد ال�سحفي���ني والإعالمي���ني واأخذهم كرهائن. ومع ذل���ك، ويف كثري من 
احلالت تقوم عائالت املختطفني، اأو �سركات خا�سة، اأو موؤ�س�سات خريية، اأو دول 
بدفع فديات مقابل الإفراج عن املختطفني.من املهم عدم املبالغة يف تقدير القوة 
الردعي���ة لهذه الت�سريحات العامة للتقلي���ل من خماطر الإختطاف، هناك حاجة 
حقيقية لتخاذ تدابري وقائية للحد من التعر�ض لالختطاف مبا يف ذلك التدريب 

والتح�سري للنزول اإلى امليدان.

وق���د ا�سبح التاأمني من “الختطاف والفدية” م���ن انواع التاأمينات التي انت�سرت 
خ���الل ال�سنوات املا�سية. وت���رتاوح ا�سعار ه���ذا النوع من التاأمين���ات ب�سكل كبري 
وتعتم���د بالدرج���ة الأولى عل���ى حجم املنظم���ة، وموقع عمل املوظف���ني امليدانيني، 
وفيم���ا اإذا كان التاأم���ني �سيغطي املوظفني املحليني بالإ�ساف���ة الى الطاقم الدويل 
للموؤ�س�س���ة الإعالمي���ة. ت�سم���ح بع����ض بولي�سات التاأم���ني خ�سم ن�سب���ة قد ت�سل 
٪10 م���ن الق�س���ط ال�سنوي، ليتم تخ�سي�سه���ا للتح�سري والتدريب للوقاية من 
الختط���اف. وميكن اأحيان���ا ا�ستخدامها لتغطي���ة تكاليف الإج���الء، الت�سالت، 
والتكالي���ف الطبية، وتق���دمي م�سورة نف�سية عند التعر����ض لل�سدمات وغريها من 
تكالي���ف احل���الت الطارئة التي ل حت�سب يف ميزاني���ة املوؤ�س�سة الإعالمية، مبا يف 

ذلك ال�ستعانة بخبري لدارة املفاو�سات مع اخلاطفني.

كن متيقظا دائما
ق���ال الزعيم ال�سابق جلماع���ة اإرهابية الأملانية، وهو يو�س���ح طريقة جمموعته يف 
الهج���وم، اإذا كان���ت اإزاء عدو متيقظ: “اإذا كان طريقن���ا مفتوحا م�سينا قدما، 
اإذا واجهن���ا عائق، اخذنا طريق���ا التفافيا. اإذا مل ن�ستط���ع ال�سيطرة على الهدف 
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تراجعن���ا، وعندما يكون العدو غ���ري جاهز، فاجئناه،، لكن  اإذا كان متيقظا تركنا 
حلاله”.

اأو الحتجاز اخلطف  حالة  يف  احلياة  قيد  علي  البقاء   .2
هناك اأربعة  مراحل رئي�سية يف عملية اختطاف:

مرحلة القب�ض على الرهينة.. 1

مرحلة الحتفاظ بالرهينة وبدء املفاو�سات.. 2

الفراج عن الرهينة )اأو التاأكد من مقتلها(.. 3

ما بعد الإختطاف.. 4

يعت���رب الإختطاف حمنة نف�سية كب���رية واأحيانا ج�سدية اأي�س���ا. قد ترتاوح فرتات 
الإختط���اف من يوم اأو يومني اإلى ع���دة اأ�سهر، وقد تطول لت�ستمر �سنوات يف بع�ض 
الأحي���ان. اللحظ���ات الأكرث خطورة هي الفرتة الق�سرية عق���ب الإختطاف، اأو يف 

حالة ح�سار مكان الحتجاز، خالل الإفراج عن املختطف. 

ي�سع���ر اخلاطفون يف هذه الأوقات باأنهم مه���ددون ومتوترون، ويكونو بالتايل اأكرث 
ا�ستعدادا للعنف، التزم بالهدوء وجتنب زيادة توتر اخلاطفني. اللحظات ال�سعبة 
الأخرى ت�سمل التحدث مع اأق���ارب اأو زمالء املختطف، اأحيانا لإثبات اأن ال�سحية 
ل ت���زال على قيد احلياة، اأو لأجناز �سريط فيديو للبث العالمي. كما اأن الأخبار 
ع���ن م�سري املختطف مثل الإفراج عنه اأو مقتله قد تكون اأي�سا �سعبة للغاية، ومن 
املحتم���ل اأي�س���ا اأن يتعر�ض املختطف للتعذي���ب النف�سي، مثل تق���دمي وعود كاذبة 

بالإفراج الو�سيك اأو القيام بعمليات الإعدام الوهمية. 

ك���ن م�ستعد نف�سيا وتذكر اأنه يف نهاية املطاف يتم الإفراج عن غالبية املختطفني، 
واأن ل���دى ج�س���م الإن�سان ودماغه قدرات كب���رية للتكيف واملرون���ة، وهو ما ي�سمح 
لل�سحاي���ا حتى يف حالت الحتج���از الطويلة  حتمل هذه املحن���ة ج�سديا ونف�سيا، 

والتعايف منها بعد انتهائها.
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حلظة اخلطف
قد يقت���ل اأو ي�ساب �سخ�ض خالل عملية اخلط���ف كال�سائق، اأو موظفني اداريني، 
اأو حار����ض البناي���ة اأو احلار����ض ال�سخ�سي. وق���د يتم تهديد املختط���ف بال�سالح، 
وع�س���ب عينيه، اأو �سربه، ويف بع�ض الأحي���ان تعذيبه اأو حتى اغت�سابه. والهدف 
الأ�سا�س���ي من هذا العنف هو ك�سر املقاوم���ة البدنية والعقلية للمختطف ولتذكريه 
بالعواق���ب الوخيم���ة لأي حماولة  ه���روب اأو خداع اخلاطفني. كم���ا وميكن اأن يتم 
تخدي���ر ال�سحايا منذ بداية عملية الختط���اف. مت ت�سميم جميع هذه التكتيكات 
للحفاظ على هدوء ال�سحايا.  لذلك، ل تقاوم عند اختطافك، �سي�ساعدك الهدوء 
عل���ى ا�ستعادة رباطة اجلاأ�ض، وجمع املعلومات عن مكان وجودك وعن اخلاطفني، 
والتكي���ف مع �سدمة الو�سع اجلديد. يف ال�ساع���ات والأيام الأويل من الختطاف، 
م���ن املرج���ح اأن يتم نق���ل املختطفني عدة م���رات لتموي���ه طريقهم.  ك���ن هادئا، 
ومتعاون���ا، وتكل���م فقط عندما يتحدث���ون معك، وا�ستمع بعناي���ة وباهتمام وجتنب 
احل���ركات املفاجئة. ل تت�س���رف بعدوانية ول حتاول اأن تكون بطال، وتقبل الو�سع 

برباطة جاأ�ض. ميكن اأن توؤثر ت�سرفاتك وممار�ساتك على �سالمتك ورفاهك.

اأثناء الإحتجاز
كن على ا�ستعداد للبقاء قيد الحتجاز لفرتة طويلة، ورمبا يتم احتجازك من قبل 
اأك���رث من جمموعة واحدة من اخلاطفني، يح���دث اأحيانا اأن يقوم اخلاطفون ببيع 
املختطف���ني لع�ساب���ة اإجرامية اأخ���رى، اأو جلماعة �سيا�سية ت�سع���ى اإلى ا�ستخدام 
اخلط���ف للح�س���ول على تنازلت �سيا�سي���ة.  وقد تختلف ظروف وم���دة الإحتجاز 
اختالف���ا كبريا، حيث ميك���ن اأن يحتجز املختطف يف نف�ض امل���كان اأو اأن ينقل اإلى 
ع���دة مواق���ع، اإما لوح���ده اأو مع غ���ريه من املختطف���ني. وهناك ح���الت �سار فيها 
املختطف���ون مع خاطفيه���م لأ�سابيع طويلة ع���رب الأدغال واجلب���ال. ويتم احتجاز 
بع����ض املختطفني يف ظ���روف مقبولة، بينم���ا يف حالت اأخرى يتعر�س���ون للتقييد 

بال�سال�سل اإلى الأ�سرة اأو غريها من الأثاث.  

اإذا كن���ت خمتطف���ا م���ع جمموع���ة، ح���اول اأن ال تنف�ص���ل عنه���ا، االإخت���الط م���ع 
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ا�سخا����ض اآخري���ن يف ظروف �سعب���ة ولفرتات طويل���ة قد يخلق �سغوط���ا خا�سة، 
لك���ن امكاني���ة حمادثة �سخ�ض اآخر وتب���ادل التجارب معه قد يك���ون م�سدر دعم 
معن���وي مه���م، واإذا كنت حمتج���زا �سمن جمموع���ة، اتفقوا عل���ى تعيني متحدث 
باإ�سمك���م للتوا�س���ل م���ع اخلاطف���ني، ويج���ب ان يت���م اختيار ه���ذا املتح���دث بناء 
 عل���ى قدرات���ه ال�سخ�سي���ة يف التوا�س���ل، ولي�ض تبع���ا لوظيفته اأو رتبت���ه الر�سمية.
تذك���ر باأن تاأم���ني الإفراج عليك لي����ض م�سكلتك بل م�سكل���ة موؤ�س�ستك العالمية، 
ك���ن على ثقة اأن منظمتك وحكومة بل���دك والبلد اللذي اأنت حمتجز فيه تقوم بكل 
اجله���ود املمكن���ة لالإفراج عنك وتق���دمي الدعم الالزم لأقارب���ك )حتى لو كنت ل 

ت�سمع �سيئا عن ذلك من اخلاطفني اأو لو اأكدوا لك عك�ض هذا(. 

ك���ن م�ستعد ملختل���ف اأ�ساليب التخويف ولفرتات طويلة م���ن العزلة.. ل ت�سدق كل 
ما يقال لك.

ح���اول اأن تبني عالقة احرتام مع اخلاطفني مع التم�س���ك بكرامتك. ل ت�ستجد اأو 
ترتجى. كن متعاونا ومطيعا دون خنوع اأو عدوانية.

ل تتحدث عن ال�سيا�سة اأو الدين، تتطرق فقط اإلى املوا�سيع امل�سرتكة مثل العائلة 
والأطف���ال.  و�سج���ع خاطفي���ك لينظرو اإلي���ك كاإن�سان.  جتنب تب���ادل املالب�ض مع 
اخلاطف���ني لأن هذا قد يعوق التعرف عليك خالل عملي���ة اإنقاذك. بالإ�سافة اإلى 
ذلك، واإذا كنت ترتدي زيا ر�سميا فاإنه ميكن اأن ي�ستخدم لأهداف غري قانونية. 

ك���ن حذرا مع لغة ج�س���دك، واأ�ساليب التوا�س���ل غري اللفظية. ل ته���دد بال�سهادة 
�س���د اخلاطفني، واإذا كانوا يخف���ون هويتهم عنك ل تلمح اإلى اأنك تعرفهم. تناول 
الطعام وال�سراب الذي يقدم لك حتى لو كنت غري جائع، اأو كان الطعام غري �سهي 

اأو كريه. 

حاف���ظ على روت���ني بني اأوق���ات الن�ص���اط واأوق���ات االإ�صرتاحة. ح���اول اأن متار�ش 
الريا�صة اأو حدا اأدنى من الن�صاط اجل�صدي كل يوم، وحافظ على متابعتك للتاريخ 

والوقت. حافظ على نظافتك وعاداتك، واأطلب الأدوية اذا كنت حمتاجا لها. 
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ك���ن متوا�صعا وجتنب الظه���ور كاأنك جتري درا�صة على خاطفيك. ال تتورط ب�صكل 
مبا�س���ر يف املفاو�سات من اأجل اإطالق �سراحك، لأن هذا يوؤدي اإلى تعقيد الأمور. 
اإذا طل���ب اخلاطفون منك التحدث عل���ى الهاتف اأوالراديو اأو عرب فيلم م�سور، ل 
تق���ل اإل ما يطلب من���ك، ول تتفاو�ض ب�سكل مبا�سر حتى ل���و كان هذا حتت �سغط 

اخلاطفني. 

خالل عملية الإفراج 
ق���د يتم نقل املخطوفني اإلى مكان جمهول، ورمبا يكونون مع�سوبي الأعني. وميكن 
اأن يت���م التقاطهم من قبل جمموعة اأخرى مكلفة بت�سليمهم الى ال�سلطات. هناك 
احتم���ال قليل اأن يكون التبادل مبا�س���ر بني اخلاطفني وال�سلطات، لأن هذا الو�سع 
يعر����ض كال من اخلاطفني واملختطفني اإلى اخلط���ر. يف حالة اإقرار تنظيم عملية 
اإنق���اذ، قد يت���م الهجوم على مكان الختطاف من قبل ق���وات الأمن اأو العمل على 

تطويقه مما يوؤدي اإلى و�سع احتجاز. ولأن هذه اأوقات خطرية جدا، تذكر:

• كم���ا اأ�سري �سابقا، ل تتبادل املالب�ض مع خاطفي���ك، قد يعتربك رجال الأمن 	
واحدا منهم.

• يف حال���ة البدء بعملية اإنقاذ، انبطح على الأر����ض، احم نف�سك وغط راأ�سك 	
بيديك.

• كن عل���ى ا�ستعداد لل�سراخ با�سم���ك. لن يتمكن الفري���ق املنقذ من التعرف 	
علي���ك فورا، وميكن اأن يتعاملوا معك ب�سكل قا�ض اإلى ان يتم  حتديد هويتك 

ك�سحية ولي�ض واحدا من اجلناة.

بعد الإفراج 
بعد عملي���ة الإفراج يتمحور تركي���ز املفرج عنهم على اأحبائه���م، ورمبا يحتاجون 
اإل���ى وقت هادئ للتعايف. ولكن غالبا ما تكون ه���ذه الأيام حافلة باهتمام الإعالم 
وال�سلط���ات ب�س���كل مره���ق، لأن اجلميع يري���د اأن ي�سمع م���ن املخطتفني ق�ستهم، 
ويح���اول احل�سول على معلومات عن اخلاطفني وظروف عملية الختطاف. وهذا 
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ق���د ل يتيح لك التمتع مبا�س���رة بالهدوء واخل�سو�سية اللتان حتت���اج اإليهما.  كما 
ومتث���ل جتربة الختطاف حمنة نف�سية هائل���ة، وميكن ال�سعور بتاأثريها ملدة �سهور 
وحتى ل�سنوات لحقة، لكن كن على ثقة اأن الدعم املالئم �سي�ساعدك على التعايف 

وموا�سلة م�سوار حياتك.  

اإدارة احلوادث اخلطرة
ل ميكن التعامل مع حالت الختطاف على امل�ستوى امليداين فقط، ولكن يجب اأن 

ت�سمل ادارة الزمة مقراملوؤ�س�سة ومكاتبها الإقليمية.

الإختطاف هو حالة معقدة جدا تتطلب ا�سراك طيف وا�سع من النا�ض واملنظمات 
مب���ا يف ذلك اأجه���زة حفظ النظ���ام والقان���ون، واجله���ات الر�سمي���ة، والإعالم، 
و�س���ركات التاأمني. ولإدارة ه���ذا الو�سع �ستكون بحاجة ما�سة اإل���ى مهارات اإدارة 
احل���وادث والأزمات، مب���ا يف ذلك التدري���ب، والتخطيط، وتدريب���ات اجلاهزية، 

وميزانية خم�س�سة لهذا.

ال�صتجابة الفورية
اأول �س���يء يج���ب فعل���ه هو اإثب���ات الوقائ���ع واإعداد تقري���ر عن تفا�سي���ل احلادث 
ال���ذي وقع. وبع���د ذلك، تاأمني بقي���ة اأفراد الطاق���م الإعالمي يف املي���دان، ورمبا 
 يت�سم���ن ه���ذا حجره���م يف اأماكن اإقامته���م اأو نقلهم اإل���ى موقع اآخ���ر اأكرث اأمنا.

نبه الزمالء الآخرين يف الإعالم اأو ال�سركاء اأن حادثة اختطاف قد وقعت ليتمكنو 
من اتخاذ تدابري وقائية حلماية اأنف�سهم.

فريق ادارة الأزمة
اخلط���وة التالية هي ت�سكيل فريق اإدارة الأزمة. ويقوم الفريق اأول بتحديد طريقة 
توا�س���ل املقر الرئي�سي بني الأط���راف ذات العالقة بعملية الختطاف مبا يف ذلك 
عائل���ة املختطف، وحكومة بلده، واحلكومة يف البل���د الذي ح�سل فيه الإختطاف، 

وكذلك التوا�سل مع الإعالم.

ويتوا�س���ل مدير حترير املوؤ�س�سة مع جمل����ض الإدارة و�سركة التاأمني عند احلاجة. 
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وقد تكون هناك حاجة لأكرث من فريق واحد لدارة الزمة، واحد يف امليدان واآخر 
يف املقرالرئي�س���ي، ورمبا فريق ثالث يف املكتب الإقليمي للموؤ�س�سة. ينبغي اأن يكون 
الأع�س���اء الرئي�سيني يف فريق ادارة الأزمة حمددي���ن ب�سكل م�سبق مع تخ�سي�ض 
امل���وارد ال�سرورية لعملهم، واأن تكون جاهزة اأي�سا الإر�سادات ال�سرورية ملبا�سرة 
عملهم. كما يجب ان يح�سل هوؤلء الع�ساءعلى تدريب مالئم مبا يف ذلك تدريب 
لع���ب الدوار وحم���اكاة و�سع الختط���اف. وعادة ما تعود �سلط���ة اتخاذ القرارات 
النهائي���ة لفريق اإدارة الأزمة يف املقر الرئي�س���ي - اأي اأنه ل يجوز للفريق امليداين 

اتخاد قرارات دون موافقة املقر الرئي�سي.

يج���ب اأن يظ���ل عدد اع�ساء فري���ق املقر الرئي�سي �سغري واأن ي�سم���ل واحد اأو اأكرث 
م���ن اأع�ساء جمل����ض الإدارة، وواحد اأو اثن���ني من اخلرباء الأمني���ني والذين لهم 
خ���ربة مالئمة )خربة �سابقة يف التعامل مع حالت الختطاف واحتجاز الرهائن، 
اأومعرفة جيدة للبيئة التي وقع فيها احلادث(. وميكن تطعيم الفريق عند احلاجة 
مب�ست�ساري���ن قانونيني، وموظفي امل���وارد الب�سرية ومدراء اإ�سافي���ني من املوؤ�س�سة 
الإعالمي���ة. وميكن اأي�س���ا �سم خبري متخ�س�ض يف ح���الت الختطاف من خارج 
املوؤ�س�س���ة الإعالمية، �سواء من حكوم���ة ال�سخ�ض املختطف، اأو حكومة البلد الذي 
وق���ع في���ه احل���ادث، اأو من �سرك���ة التاأمني، اأو من خ���الل التعاقد م���ع �سركة اأمن 
خا�س���ة. ينبغي على كل اأع�ساء فري���ق اإدارة الأزمة الحتفاظ ب�سجل مف�سل يوثق 
في���ه بدقة جمي���ع الأحداث وي�سجلها: ما ح���دث، وما قيل، وتاريخ���ه و�ساعته، من 
�سارك يف النقا�ض، ما متت مناق�سته، والقرار الذي اتخذ، وعلى اأي اأ�س�ض ودوافع، 

ومن حتمل م�سئولية تنفيذ ماذا. ويجب احرتام �سرية هذه املعلومات.

اإدارة فري���ق الأزم���ة تك���ون - يف البداية على الأق���ل - وظيفة ب���دوام كامل. يجب 
اعف���اء املوظفني املعنيني من واجباتهم الأخرى واأن تت���م حمايتهم من الطفوليني 

والت�سوي�سات ليتمكنوا من الرتكيز على مهمتهم. 

و�سيحت���اج الفري���ق اإلى جتهيزات وم���كان عمل مبا يف ذلك مكت���ب خا�ض لالأزمة، 
وعليه���م اأن يراقب���وا الو�س���ع ب�س���كل يومي، وان ينظ���رو يف ال�سيا�س���ة املتبعة جتاه 
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اخلاطفني، والأق���ارب، وال�سلطات، والإعالم، وبقية الأطراف الداخلة يف الأزمة. 
و�سيحتاج���ون  اإلى ال�سرتاحة وال�سرتخ���اء ب�سكل دوري، واإلى الدعم اثناء الأزمة 
وبع���د انتهائها. واإذا طالت ازمة الأختطاف لأوق���ات طويلة قد تكون هناك حاجة 
ل�ستبدال اع�ساء الطاقم. ولذلك يجب التح�سري لهذه الحتمالية منذ بدء الأزمة 
بالعم���ل على ملف لت�سليمه لأع�ساء فريق جدد ب�سكل �سل�ض، وتاأكد من وجود ملف 
الت�سليم جاه���زا وي�سم كل التقارير والتحليالت. وعليك ان تخطط لعملية ت�سليم 

امللف ب�سكل يتيح ليعمل كال الفريقني ب�سكل كامل لبع�ض الوقت. 

ومن الناحية املثالية، تق���وم كل الأطراف املهتمة بعملية الختطاف بت�سكيل فريق 
اأزم���ة م�سرتك يف امليدان ويف املقر الرئي�س���ي. ورغم ان كل اجلهات املهتمة بو�سع 
الختط���اف تري���د ان تكون جزءا م���ن فريق الأزم���ة، اإل اأنه يج���ب ان يتم اختيار 
اع�س���اء الفري���ق بناء عل���ى مهاراتهم وكفاءاته���م يف ادارة الأزم���ات ولي�ض ملجرد 
كونه���م ممثل���ني لبع�ض الأجهزة املهتم���ة بالو�سع. وميك���ن ال�ستعانة بخرباء غري 
منتمني اإلى اأية جهة ر�سمية للحفاظ على مو�سوعية وجهة نظر الفريق وتركيزه. 

اخلاطفني مع  املفاو�صات   .3
يج���ب ان يحتف���ظ فري���ق ادارة الأزم���ة يف املق���ر الرئي�س���ي بال�سيط���رة عل���ى اأية 
مفاو�س���ات مع اخلاطف���ني، على القل فيم���ا يتعلق بال�سرتاتيجي���ات وال�سيا�سات 
العام���ة )من ناحي���ة ال�سماح بالت�س���ال املبا�سر مع اخلاطف���ني والجراءات التي 
يج���ب اتباعه���ا يف هذه احلالة(. وت�سم���ح �سيطرة فريق املق���ر الرئي�سي على قرار 
املفاو�س���ات بتوفري وقت )الالزم للتوا�سل مع املق���ر الرئي�سي واخذ الآراء( مفيد 
لج���راء م�ساوارات داخلية وخارجية، وحتليل للو�سع القائم قبل القيام بالرد على 

اخلاطفني. وتت�سمن املباديء الرئي�سية لعملية التوا�سل مع اخلاطفني على: 

• التق�س���ي عن دواف���ع اخلاطفني، واجراء حتليل فيم���ا اإذا كانوا يتبعون نف�ض 	
اخل���ط والطريقة دائما. كيف يظهر اخلاطفون –هل هم عدائيون ويوجهون 
تهدي���دات، هل هم عقالني���ون وواقعي���ون اأم انهم عاطفيون؟ م���ا هي درجة 
ال�سوت، اأو طريقة احلديث التي ميكن ان تكون اأكرث فعالية من غريها عند 
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مراحل الختطاف 
نحن: عائلة املختطف، موؤ�س�سته، ال�سلطات، الإعالم

خلاطفون 
هم: ا

الر�سد

القب�ض

الت�سال

املطالب

دليل احلياة

دليل احلياة

املطالب

حلوار
ا

التهديد

التفاقية

التح�سرياتادارة التفاقية

الدليل النهائي للحياة

التاأكد من دليل احلياة

اطالق ال�سراح

ا�صقاط

ما بعد اطالق ال�سراح

ما بعد اال�صقاط
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احلديث معهم والقادرة على تهدئة الو�سع وتاأ�سي�ض ثقة متبادلة؟ 

• قم بفح�ض ملف اخلاطفني وخ�سائ�سهم وطريقة عملهم يف املا�سي. 	

• اطل���ب اثب���ات لهوي���ة املخطوف )اثب���ات اأن���ه حي(، ول�س���يء م���ن مقتنياته 	
ال�سخ�سي���ة للتاأكد من اأنه مل يقتل اأو مل يت���م ت�سليمه جلهات خاطفة اأخرى. 
ل يعت���رب ال�سري���ط اأو الفيلم امل�سج���ل دليال قاطعا عل���ى اأن املختطف ل زال 
حي���ا، وهذا عند الخذ بعني العتبار التقني���ات احلديثة املتوفرة هذه الأيام 
والقادرة على تركيب او تزوير الكثري من املواد. اح�سل على بع�ض التفا�سيل 
احلميمي���ة م���ن عائلة املختط���ف اأو اأ�سدقائه والتي م���ن امل�ستبعد ان يعرفها 
اخلاطف���ون )مثل ا�سم �سديق من اأيام املدر�سة، اأو ق�سة حدثت اثناء اجازة 
عائلي���ة(. ومع ا�ستمرار حالة الختطاف، افح�ض ب�سكل دوري للتاأكد من اأن 
املختط���ف ل زال قيد احلياة. اأف�سل طريق���ة للتاأكد من اأن املختطف حي هو 
ال�ستم���اع له يتح���دث ب�سكل �سخ�سي. واإذا مل يق���م اخلاطفون باإثبات هوية 

املختطف اأو اإثبات اأنه ل زال على قيد احلياة اأوقف عملية التفاو�ض. 

• اتفق مع اخلاطفني على كلمة �سر للتعرف اإليهم وللتاأكد من اأنك تتحدث مع 	
اخلاطفني احلقيقيني ولي�ض مع جمموعة مدعية. 

• دائم حتدث ما اخلاطفني باأ�سمائهم. و�سجعهم على معاملة املختطف ب�سكل 	
جيد وذكرهم بالحتياجات اخلا�سة التي يحتاجها مثل الدواء، اأو النظارات 
الطبي���ة. وكذلك ركز على الهتمامات الإن�ساني���ة للمختطفني وقلق عائلتهم 
)الوالدي���ن، الطفال(، وفيما اإذا كان ممكنا ترتيب عملية تبادل ر�سائل بني 

املختطف وعائلته. 

• ركز على اأنه لي�ض لديك �سلطة اتخاذ القرار واأنك حتتاج للت�ساور مع اآخرين، 	
واأن���ه ق���د ل يكون مبق���دورك الو�سول اإليه���م ب�سكل فوري. يوف���ر هذا لفريق 
الأزمة بع�ض الوقت للتفكري وفر�سة للموؤ�س�سة على املناورة. ل تعطي انطباعا 
ب���اأن هناك طرف ثالث يقدم لك الن�سائح )مثل احد اأجهزة الدولة اأو خبري 
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اأمني(. ويف بع�ض الأحيان يطلب اخلاطفون احلديث اإلى �سانع القرار ولي�ض 
املفاو����ض. ح�سر نف�س���ك لهذا الحتمال واتفق على طريق���ة تعاملك مع مثل 

هذا الطلب مقدما. 

• قم بتذكري اخلاطفني ب�سيا�سة عدم دفع الفدية لإظهار اأن املوؤ�س�سة العالمية 	
ل زالت على موقفها واأن مرور الوقت مل يثن عزميتها. 

• اتف���ق على اأوق���ات الت�سال مع اخلاطفني. وحاول التو�س���ل اإلى اتفاق معهم 	
عل���ى وق���ت الت�سال الت���ايل، وا�ساألهم كي���ف ميكنك الت�س���ال معهم، مثال 
بوا�سط���ة ط���رف ثالث اأو من خ���الل ر�سالة يف �سحيفة معين���ة. قم بتح�سري 
بدائ���ل احتياطية يف حالة وج���ود م�سكلة يف التوا�سل مب���ا يف ذلك ق�سور يف 

تغطية �سبكة الهواتف اأو تعطلها. 

• حاف���ظ عل���ى عملية الت�س���ال. ل تبادر بقط���ع عملية الت�س���ال اإل اإذا كنت 	
متاأك���دا من اأن الطرف الذي تتحدث معه لي�ض هو اخلاطف احلقيقي، اأو اأن 
املختطف لي�ض على قيد احلياة. واظهر للخاطفني رغبتك ب�سكل وا�سح باأنك 

تريد التوا�سل معهم. 

• ل تواف���ق عل���ى الذهاب اإل���ى مكان معني للق���اء اخلاطف���ني. واإذا كان هناك 	
�سغ���ط كبري علي���ك للقائهم اطلب �سمانات مف�سل���ة ل�سالمتك ال�سخ�سية، 

لأنه من املحتمل ان يتم اختطافك انت اي�سا. 

التوا�صل مع املختطف
يف بع����ض الحي���ان قد يق���وم املفاو����ض باحلديث م���ع ال�سخ�ض املختط���ف ب�سكل 
مبا�س���ر. وم���ن املهم ان يكون هناك و�س���وح كامل حول املعلوم���ات والر�سائل التي 
ميك���ن متريرها اإلى املختط���ف. ل تعط املختطف اية معلومات ل ينبغي ان يعرفها 
اخلاطف���ون، ولك���ن اأكد لهم اأنه يتم عمل كل ما هو ممكن من اأجل الإفراج عنهم. 
وواح���د من اكرب خماوف املختطف هو و�سع عائلت���ه، اعمل على طماأنة املختطف 

وتهدئة خماوفه بهذا ال�ساأن. 
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الو�صيط
يعمل الو�سيط كحلقة و�س���ل بن �سانعي القرار )فريق ادارة الزمة( واخلاطفني، 
ولكنه لي�ض �سانع���ا للقرار. ومبا اأن عملية الختطاف قد تدوم لفرتة طويلة، تكون 
هن���اك حاجة لأكرث من و�سي���ط، ويجب التاأكيد على دوره هنا هو ان يقوم بب�ساطة 
باي�س���ال الر�سائ���ل. وليتمك���ن الو�سط���اء  من القيام به���ذا الدور يج���ب ان يكونو 
مدرب���ني وجمهزين، كاأن ان يح�سلو على تدريب املحاكاة ولعب الدوار، ودائما ما 
يك���ون هناك مطالب غري متوقعة من اخلاطفني اأو قيامهم بال�سغط على الو�سيط 

ب�سكل كبري. 

الإفراج عن املختطف بالقوة
م���ن املاأل���وف اأن تقوم الق���وات الأمنية بتتبع اخلاطفني واأن حت���اول الإفراج عنهم 
بالق���وة اأن تق���وم بتطوي���ق م���كان الختطاف يف حماول���ة لجب���ار اخلاطفني على 
ال�ست�س���الم. وتت�سمن ه���ذه ال�سرتاتيجية درجة عالية م���ن املخاطرة لأنه ميكن 
ان توؤدي اإلى مقت���ل املختطفني بوا�سطة خاطفيهم اإذا وجدو اأنف�سهم حما�سرون. 
واأحيانا اأخرى قد يقتل واحد او اكرث من املختطفني نتيجة الت�سوي�ض الذي يح�سل 
اأثناء عملي���ة الإفراج بالقوة. ل يجب ان تقوم القوات الأمنية بفر�ض حالة ح�سار 
اأو حماول���ة حترير املختطفني دون موافقة عائلة املختط���ف وموؤ�س�سته الإعالمية. 
ورغم املخاطر القائمة اإل اأنه ل يجب �سطب هذه اخليارات من قائمة الحتمالت 
املمكن���ة. حي���ث يتم اللج���وء اإليه���ا يف حالة ب���دء اخلاطف���ون باي���ذاء املختطفني 
او ت�سفيته���م كطريق���ة لزي���ادة ال�سغ���ط من اأجل حتقي���ق مطالبه���م، اأو اإذا كان 
املختطف���ون يواجهون خطر امل���وت نتيجة ال�سعف، والإجه���اد الناجت عن ا�ستمرار 
الختطاف لفرتة طويلة، يف هذه الأحوال ميكن ان تكون حماولة حترير املختطفني 

بالقوة احلل الأخري. 

هن���اك عدد من الأ�سباب ق���د ت�سبب بتطور حالة التطوي���ق باجتاه غري مرغوب ل 
حتمد عقباه، وهناك عن�سران مهمان من وجهة نظر املوؤ�س�سة الإعالمية: 

• ه���ل متتلك القوة الأمنية التي تفر����ض حالة الطوق على اخلاطفني ال�سيطرة 	
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الكلي���ة على الو�سع؟ اإذا مل تكن لديها هذه ال�سيطرة فقد توؤدي ردود الأفعال 
غري املتنا�سقة لتعري�ض حياة املختطفني للخطر. 

• ه���ل ميتلك اف���راد الق���وة املهاجمة و�سف���ا وا�سحا للمختطف���ني ليتمكنو من 	
التفري���ق بينهم وب���ني اخلاطفني، وهل لديه���م اأوامر �سارم���ة باطالق النار 
فق���ط على م���ن يهاجمهم؟ وتذكر ان���ه قد يرتدي املختطف���ون نف�ض املالب�ض 

التي يرتديها اخلاطفون. 

الهرب
من ناحية اح�سائية، فاإن فر�ض اطالق �سراح املختطفني دون دفع فدية اأكرب من 
فر�سة جناحهم بالهرب، ن�سبة من متكنو الهرب بنجاح من خاطفيهم هي 2%. 
ل ين�سح باأن يحاول املختطف الهرب مامل يكن واعيا متاما لتبعيات هذه املحاولة 

وما قد ينتج عنها. ويجب مراقبة العنا�صر وال�صروط التالية عن قرب: 

• عدد اخلاطفني واحلرا�ض يف املوقع. 	

• اين هو موقع احتجازك داخل املجمع اأو البناية. 	

• احلرا�سة على احلدود اخلارجية للموقع.  	

• روتني احلرا�سة على مدار 24 �ساعة. 	

• هل انت قادر على الهرب بدنيا وذهنيا. 	

• ماذا �سيح�سل لك اإذا األقي القب�ض عليك. 	

• هل تعرف اين هو موقعك ويف اي اجتاه عليك الهرب. 	

• ا�ستمع اإلى حتركات القوات الأمنية حول منطقة احتجازك. 	

فرتات التوتر
ميكن ان ي���دوم الختطاف لفرتات طويلة، ويف هذه الأثناء �ستكون هناك حلظات 
يت�ساعد فيها التوت���ر. وعليك ان تكون حري�سا اأثناء الختطاف عندما متر مبثل 
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هذه الفرتات من التوتر، والتي قد تكون: 

• وقت نهائي لتلبية املطالب. 	

• حتركات قوى اأمنية يف املنطقة التي حتتجز فيها. 	

• يف مرحلة املفاو�سات. 	

• حماولة النقاذ بوا�سطة القوى المنية )ال�سرطة او اجلي�ض(. 	

ادارة عملية اعادة املختطف
حتت���اج عملية اعادة املختطف اإل���ى تنظيم واإدارة مالئم���ني. وهناك حاجة لأخذ 

عدد من املطالب التي قد تكون مت�ساربة بعني العتبار يف هذه العملية: 

• الحتياجات النف�سية والعاطفية للمختطفني وعائالتهم وا�سدقاءهم. 	

• تاأ�سي�ض عملية الت�سال بني املختطفني وعائالتهم وا�سدقاءهم. 	

• حاج���ة املختطفني للراحة، والفح�ض الطب���ي، واحتمال احلاجة لعالج طبي 	
وعناية من ال�سدمات. 

• رغبات ال�سلطات )يف بلد الختطاف او بلد املختطف( لال�ستماع اإلى اقواله. 	

• رغبة الإعالم باحل�سول على تفا�سيل ق�سة الختطاف. 	

• نقل �سحية الختطاف اإلى مكان خارج البلد، لق�ساء فرتة طويلة من الراحة 	
واإعادة البناء. 

• احلاجة لتعميم املعلومات باأنه قد مت حل واقعة الختطاف. 	

وم���ن الناحي���ة املثالية فاإنه م���ن املهم ان يتم ا�ستقبال املختط���ف من قبل �سخ�ض 
اأو اأ�سخا����ض يعرفونه م�سبقا، مثل زميل قريب له���م. ومن الأف�سل ان تكون زميلة 
اإذا كان���ت املختطفة امراأة. اعط وقتا مالئم���ا ي�سمح لل�سحية با�ستعادة ال�سيطرة 
على و�سعهم با�سرع وقت ممكن. وا�سركهم تدريجيا بعملية اتخاذ القرارات التي 
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تعنيه���م، ولك���ن قم بهذا على مه���ل وتبعا لن�سائ���ح الأطباء. بالإ�ساف���ة اإلى هذا، 
حتتاج املوؤ�س�سة الإعالمية اإلى ترتيب امل�سائل التالية: 

• اإذا كان املختطف يف بلد اآخر غري بلده، يحتاج اإلى ترتيب رحلة عودته خالل 	
48-72 م���ن حلظ���ة اطالق �سراحه. ومن املفرت�ض ان يكون معه مرافقا 

خالل هذه الرحلة. 

• اأن يك���ون هن���اك ا�ستقبال خا�ض ل���ه عند الو�سول )مثل �سال���ة ال�سخ�سيات 	
املهمة(، ودون تغطية اعالمية. 

• تقدمي تقرير ما بعد املهمة يف املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة. 	

• موؤمتر �سحفي يف املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة الإعالمية. 	

• عطلة، مع �سمان تغطية كاملة للتاأمني والدخل. 	

والتدريب اجلاهزية   .4
على م�صتوى املقر الرئي�صي: 

قم بتحديد افراد فريق ادارة الأزمة وبدائلهم. 

• عل���ى ادارة امل�سادر الب�سرية داخل املوؤ�س�س���ة ان حتتفظ ب�سجل فيه تفا�سيل 	
الت�سال لأقارب العاملني، والظروف ال�سحية اخلا�سة، ومعلومات عن دليل 

احلياة. 

• ق���م بتدري���ب اع�ساء الفري���ق ودربهم على الوع���ي الأمني وا�س���راك يف هذا 	
التدريب فري���ق العمليات امليدانية، دائرة تكنولوجيا املعلومات، دائرة �سوؤون 
املوظف���ني، الدائرة املالي���ة، الدائرة الإعالمية والقانوني���ة، واع�ساء جمل�ض 

الإدارة. 

• تدريب على العناية الطبية وعالج ما بعد ال�سدمات. 	

• ناق����ض مع حكومتك طبيع���ة امل�ساعدة التي ميكن ان حت�س���ل عليها يف حالة 	
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تعر�ض احد العاملني لديك لالختطاف. 

• ق���م بتحديد خ���رباء خارجي���ني يف اإدارة الأزم���ات لال�ستعانة به���م، وكذلك 	
خرباء لتق���دمي م�ساندة للمختطف���ني بعد انتهاء الأزم���ة ولعائالتهم. مبا يف 

ذلك خبري بالتفاو�ض والتوا�سل مع اخلاطفني. 

• كن وا�سحا يف حتديد م�سئوليات كل �سخ�ض يف حالة الختطاف او العتقال. 	

• ب���ني بالتف�سيل م�سئوليات املوؤ�س�سة الإعالمية والواجبات امللقاة على عاتقها 	
جت���اه العامل���ني الذين قد يتعر�س���ون لالختطاف اأو العتق���ال، وكذلك جتاه 

عائالتهم. 

• راق���ب املناط���ق الت���ي تعترب مناط���ق خماطر عالي���ة لتخ���اذ احتياطات من 	
الختطاف. 

على م�صتوى املكتب امليداين: 
• ا�س�ض ات�سال مع ال�سفارة اأو املمثلني الدبلوما�سيني وحافظ على ا�ستمراريته. 	

• يف الأماك���ن التي تعترب خطرة جدا، اعرف من ه���م الأ�سخا�ض يف احلكومة 	
والذي ينبغي الت�سال بهم عند وقوع حادثة اختطاف. 

• تع���رف عل���ى البنية القيادية للق���وات الأمنية يف البل���د او املنطقة التي �سيتم 	
ار�سال طاقمك الإعالمي اإليها. 

• ابح���ث ع���ن حمامي قدي���ر يف املنطق���ة التي يعم���ل فيها طاقم���ك الإعالمي 	
وتعرف عليه. 

• تعرف على اجراءات العتقال يف البلد التي تعمل فيه. 	

• تع���رف على �سيا�س���ة احلكوم���ة يف التوا�سل م���ع اخلاطف���ني، اإذا كان لديها 	
�سيا�سة وا�سحة بهذا اخل�سو�ض. 

• اأ�س����ض فريق لدارة الزمة، ح�سر خطة ازمات وق���م بتحديثها ب�سكل دوري، 	
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ووفر تدريبا متخ�س�سا للطاقم. 

• احتف���ظ ب�سجل كامل فيه تفا�سيل طاقم العاملني، مبا يف ذلك دليل احلياة، 	
وتفا�سيل البطاقة ال�سخ�سية، و�سورة حديثة، ومعلومات عن امللف الطبي. 

على امل�صتوى ال�صخ�صي: 
• اقراأ بدقة �صروط بولي�صة تاأمينك وتاأكد من اأنك مغطى يف حالة االختطاف. 	

• امليدان. 	 اإلى  ال�سفر  امالأ منوذج “دليل احلياة” قبل 

• اح�سل على تدريب ال�سالمة املهنية والوعي الأمني قبل الذهاب اإلى امليدان. 	

• تاأك���د قبل �سفرك من ترتي���ب امورك اخلا�سة. ومن املفرت����ض ان يكون من 	
ال�سه���ل الو�سول اإلى الوثائق التالية: �سهادة امليالد، �سهادة الزواج، بولي�سة 
التاأم���ني، امللف الطبي وملف طب الأ�سن���ان، اأوراق الإقامة واجلن�سية، وثيقة 
التوكي���ل القانوين، الوثائق املالية ال�سروري���ة، عناوين الت�سال مع طبيبك، 

وحماميك، واملهنيني الذي تتعامل معهم. 

• كن على اطالع باملخاطر التي قد ت�سادفك وكيفية التعامل معها. 	

• كن حذرا طوال الوقت. 	

• تعرف على البيئة املحيطة بك واحمل معك خارطة للمكان املتواجد فيه.	

• احمل معك �سورا عائلية، مبا يف ذلك �سور اطفال. 	

• اإذا كن���ت تتعاطي اأدوية، احمل معك كمي���ة احتياطية، واحتفظ اي�سا بزوجا 	
احتياطي���ا من العد�سات الال�سقة او النظارات، واحمل معك تقريرا يت�سمن 
اي احتياج���ات طبي���ة خا�سة ينبغي توفريه���ا لك مبا يف ذل���ك ن�سخة باللغة 

املحلية. 

قائمة حت�صرات وا�صتعدادات
ميكن اتباع النقاط الرئي�صية التالية او تعديلها بح�صب الو�صع من قبل ال�صحفيني 
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امليداني���ني، خالل ال�ساعات احل�سا�سة الأولى م���ن وقوع حادثة اختطاف، وعندما 
يكون الوقت باهظ الثمن ويكون اجلميع حتت �سغط الواقعة. 

�سالحيات الفريق امليداين لدارة الزمة: 

• ادارة الأزمة على امل�ستوى املحلي. 	

• التوا�سل مع و�سطاء. 	

• التوا�سل مع اخلاطفني. 	

• التن�سيق مع ال�سلطات املحلية وخا�سة ال�سرطة. 	

• التوا�سل مع ال�سفارات. 	

• التوا�سل مع الإعالم املحلي. 	

• تقييم املخاطر واي�سال املعلومات اإلى فريق ادارة الزمة يف املقر الرئي�سي. 	

التحرك فور حدوث عملية اختطاف: 
• رد �سريع من قبل فريق ادارة الأزمة. 	

• التاأكد من حدوث عملية الختطاف. 	

• اإخبار املقر الرئي�سي. 	

• اإخبار الطاقم املحلي. 	

• اإخبار ال�سلطات املحلية وتقدمي تقرير بالتفا�سيل. 	

• قم بتوفري جتهيزات التوا�سل على مدار 24 �ساعة. 	

• قم مبراجعة الإجراءات الأمنية التي تتبعها. 	

• ابداأ بت�سجيل الوقائع يف دفرت يوميات احلادثة. 	

• ثبت اآلة ت�سجيل اإلى الهاتف اأو جهاز الال�سلكي. 	
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• قم بو�سع خطط ل�ستقبال الت�سال الول	

• اخرب املقر الرئي�سي بان ي�سع خبري املفاو�سات مع اخلاطفني قيد ال�ستعداد. 	

الت�صال الأويل مع اخلاطفني: 
• �سجل املحادثة. 	

• تبنى موقفا متعاونا. 	

• اطلب احلديث مع املختطف. 	

• يجب ان ت�سر على احل�سول على دليل باأن املختطفني احياء. 	

• و�سح، كو�سيط، ال�سالحيات املحدودة التي حتملها جتاه اتخاذ القرارات. 	

• �سع وقتا نهائيا لتقدمي الرد. 	

• اتفق على اآلية لعادة الت�سال )رقم هاتف، كلمة �سر(. 	

الت�صال الأويل مع ال�صلطات املحلية: 
• ناق�ض مع املقر الرئي�سي اخلط الذي �ستتبعه يف التوا�سل مع ال�سلطات. 	

• ق���م بالت�سال مع ال�سخ�ض امل�سئول يف ال�سلطة والذي من املفرت�ض اأن يكون 	
قد مت حتديده �سلفا. 

• اخرب ال�سلطات باحلقائق. 	

• ركز على اأن �سالمة املختطف هي الأولوية الق�سوى. 	

• اتفق على اآلية للتوا�سل. 	

دليل احلياة
قد ي�ساعد ما يلي يف حتقيق الهدف املق�سود واملرجو: 

• �س���وؤال دلي���ل احلياة ماأخوذ م���ن الوثائق التي متت تعبئته���ا ويتم توجيه هذا 	
ال�سوؤال عرب الهاتف او بطرق اأخرى. 
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• ر�سالة م�سجلة اأو مكتوبة. 	

• و�س���ح للخاطف���ني ب���اأن احلاق اي �س���رر باملختطف �سي���وؤدي اإل���ى الغاء دفع 	
الفدية. 

• ال�سور والأفالم مل تعد موثوقة ب�سبب التقدم الكبري على هذه التقنيات. 	

اأهمية اثبات ان املختطف ل زال على قيد احلياة: 

• للتاأكد من انك تتعامل مع اخلاطفني احلقيقيني ولي�ض مع مدعيني. 	

• ت�ساهم يف حماية املختطف. 	

• ت�ساهم يف رفع حالته املعنوية. 	

• تاأ�سي�ض خليط توا�سل مع املختطف واإن كان خيطا رفيعا. 	

الختطاف الفرتا�صي
الختط���اف الفرتا�سي يحدث عندما يقوم ا�سخا�ض بقر�سنة بريدك اللكرتوين 
او موقعك على �سبك���ة التوا�سل الجتماعي، ويبحثون عن اأ�سخا�ض م�سافرين اإلى 
اأماكن معزولة لي�ض فيها هواتف نقالة اأو ار�سية. ويف هذه احلالة ل ي�ستطيع هوؤلء 
الأ�سخا����ض التوا�سل مع عائالتهم، ويق���وم اخلاطفون الفرتا�سيون بالتوا�سل مع 
العائل���ة ويقول���ون باأنهم قد اختطفوا ه���ذا ال�سخ�ض ويطالب���ون بفدية. وعندما ل 
ت�ستطي���ع العائل���ة التوا�سل مع قريبه���ا يفرت�سون اأنه ق���د مت اختطافه. وكل عملية 
الختط���اف هذه قائمة على وجود ال�سخ����ض يف مكان ناء واأنه قد ن�سر خرب �سفره 

على �سبكة النرتنت. 

هناك خاطفون افرتا�سيون يراقبون �سبكة النرتنت، وعليك النتباه. 

بع�س الحتياطات التي حتميك من التعر�س لالختطاف الفرتا�صي: 
• تاأكد من وجود �سبكة ات�سالت يف كل الأماكن التي من املفرت�ض ان تزورها. 	

• ل تقف���ل هاتف���ك النق���ال يف اي وقت من الوق���ات، الدع���اء بوا�سطة ر�سالة 	
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ن�سية ب�سرورة اغالق هاتفك النقال من اأجل ال�سيانة هو ادعاء كاذب. 

• ل تن�سر املعلومات حول �سفرتك القادمة على موقعك او �سبكات التوا�سل. 	

• حافظ على توا�سل دائم ما عائلتك واحبائك يف وطنك. 	

• قم بالتفاق على كلمة �سر ل�ستخدامها يف حالة وجود ادعاء باختطافك. 	

• ل ت�سافر اإلى اأي مكان ل ت�ستطيع فيه التوا�سل مع عائلتك. 	
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يرك���ز هذا الف�سل على خماطر الأ�سلحة النارية، واأنواعها، واملخاطر التي متثلها 
لل�سحفيني العاملني يف مناطق احلرب. و�سيتم تعريف ال�سحفيني على املنهجيات 
املختلف���ة واملع���ارف التي يحتاجونه���ا يف امليدان لتحا�سي التعر����ض لالإ�سابة وهم 
يقوم���ون مبهماتهم يف مناطق ال�سراع. و�سي�ساعد ه���ذا الف�سل اأي�سا يف التعرف 
على  تاأثري الأنواع املختلفة من الأ�سلحة النارية، وحجم هذا التاأثري، وخ�سائ�سها 

ومراتبها. 

تعريفات:   .1
الأ�صلحيية النارييية اخلفيفيية: ويتم تعريفها ب�س���كل عام على اأنه���ا الأ�سلحة 
امل�سمم���ة لال�ستخدام الفردي. وتت�سمن: م�سد�س���ات طاحونة، امل�سد�سات الآلية، 

والبنادق الهجومية. 

فئ���ات الأ�سلح���ة الناري���ة اخلفيفة: يت���م ت�سني���ف الأ�سلحة الناري���ة اخلفيفة تبعا 
ل�سرعة طلقاتها وتق�سم عموما اإلى فئتني: 

قليل���ة ال�سرعة: يعترب ال�سالح ذو اإطالق بطيء اإذا كانت �سرعة طلقاته هي 950 
قدما )290 مرت( يف الثانية اأو اأقل. 

مثل: 

• امل�سد�سات ن�سف الآلية.	

الف�صل التا�صع: خماطر الأ�صلحة النارية 
واإجراءات احلماية

ال�ست�سارية كادر  موؤ�س�سة  حق  من  هي  الف�سل  هذا  يف  الواردة  ال�سور  © كل 
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• امل�سد�سات الآلية	

• م�سد�سات الطاحونة 	

الأ�سلح���ة  ال�سرع���ة:  عالي���ة 
الناري���ة عالية ال�سرعة هي التي تتحرك طلقاته���ا ب�سرعة تزيد عن 1250 قدم 

)381 مرت( يف الثانية. 

مثل: 

• البندقية الهجومية “اي كي 47” )الكال�سينكوف(	

• البندقية الهجومية “م 4”	

• البندقية الهجومية “جي 4”	

• البندقية الهجومية “اف ان-فالن” 	

�سم���ام المان يف الكال�سينكوف- يهدف هذا الق�س���م اإلى اأن يو�سح لك فيما اإذا 

م�سد�ض ن�سف اآيل

البندقية الهجومية
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كان ال�سالح جاهزا لالطالق ام ل: 

• اإذا كان �سم���ام الم���ان يف الكال�سينكوف يف 	
ه���ذه الو�سعي���ة فاإن ه���ذا يعني ان���ه يف و�سع 

الأمان واأنه ل ميكن �سحب الزناد. 

• ف���اإن 	 الو�سعي���ة  ه���ذه  يف  ال�سم���ام  كان  اإذا 
ال�س���الح يف و�سعية الط���الق التوماتيكي، اأي ان 
البندقي���ة �ستطل���ق ب�سكل اتوماتيك���ي عندما يكون 

الزناد مرفوعا. 

• ه���ذه الو�سعي���ة لل�سم���ام توؤ�سر اإل���ى اأن ال�سالح يف 	
و�سع ن�سف اتوماتيكي، اأي ان ال�سالح �سيطلق كلما 

مت �سحب الزناد. 

وتق�سم الأ�سلحة عالية ال�سرعة اإلى ق�سمني رئي�سني: 

• ن�س���ف اآيل: وهو ال�سالح ال���ذي ميتلك اخل�سائ����ض ال�سرورية الذي ميكن 	
البندقية م���ن اعادة الإطالق دون احلاجة لتلقي���م البندقية يدويا طاملا كان 
هن���اك طلقات يف املخزن. وطبيعي ان هذا يت�سمن �سحب اخلرطو�ض الفارغ 
من بي���ت النار واإلقائه اإلى اخلارج، واإعادة �سح���ب الزناد لالإطالق، وتلقيم 
ر�سا�س���ة جدي���دة يف بي���ت الن���ار. ويف البنادق ن�س���ف الآلي���ة ل يتم اطالق 
الر�سا�س���ة التالية ب�س���كل اآيل واإمنا يجب رفع الإ�سبع ع���ن الزناد وال�سغط 

مرة اأخرى. 

• الأ�سلحة الآلية: وهي الأ�سلحة التي تعيد تعبئة بيت النار بالر�سا�ض وتطلقها 	
ب�س���كل اآيل. والأ�سلح���ة الآلية هي التي توا�سل تعبئ���ة الر�سا�ض يف بيت النار 
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وتطلق���ه اإلى اأن يتم رف���ع الإ�سبع عن الزناد )او عن اي اداة ت�سغيل اخرى(، 
اأو عند انتهاء املخزن، اأو اأن يتعطل الإطالق. 

• امل�صد�صات	
امل�سد����ض هو بندقية يدوية يكون فيه بيت الن���ار جزءا واحدا مع ما�سورة البندقية 
بعك����ض م�سد�ض الطاحونة الذي يك���ون فيه بيت النار مف�سول ع���ن املا�سورة. ويف 

العادة متتلك امل�سد�سات مدى اطالق فاعل ي�سل اإلى 35 مرتا. 

ويعتمد مدى تاأثري امل�سد�سات على مهارة ا�ستخدامها، فعلى �سبيل املثال: 

• م����دى تاأث����ري الطلقة لغري املدرب عل����ى ا�ستخدام ال�سالح هو م����ا بني 10 و 15 	
مرتا

• مدى التاأثري للمدرب على الإطالق هو 35 مرتا 	

• البنادق ن�صف الآلية	
وميكن للبنادق ن�سف الآلية ان تكون اتوماتيكية اأو ن�سف اتوماتيكية وهي م�سممة 
لتطلق نوع الر�سا�ض الذي ي�ستخدم يف امل�سد�سات. وهي جتمع ما بني اآلية اطالق 
البندق���ة الآلية مع ذخ���رية امل�سد�سات. وهي م�سممة لالإط���الق من الكتف اأو من 

اخلا�سرة. 

مثل: 

• الأوزي/الأوزي ال�سغرية/ الأوزي ال�سغرية جدا	
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• “ات�ض كي ام بي 5”	
• “�سكوربيون ا�ض اي يف زد 61” 	

مدى التاأثري للبنادق ن�سف الآلية هو ما بني 70 اإلى 100 مرت، علما باأنه ميكن 
اطالة مدى التاأثري من خالل ا�ستخدام ما�سورة بندقية اطول. 

• بندقية اطالق »�صوت غن«	
بندقية الإطالق هي �سالح م�سمم عادة لالطالق من و�سعية الكتف، وتعتمد على 
طاق���ة خرطو�سة واحدة لطالق عدد م���ن الر�سا�سات الكروية اأو اأنواع اأخرى من 
املقذوف���ات. وهناك انواع خمتلفة من بن���ادق الإطالق من ناحية حجم املقذوفات 
الت���ي ترتاوح ما بني 5.5 ملم اإلى 5 �سم. كما وهناك اأي�سا اآليات اإطالق متنوعة 
منه���ا تعبئ���ة اخلراطي�ض من املا�س���ورة اخللفية، ومنها ذات املا�س���ورة الواحدة او 
ثنائي���ة املا�سورة، ومنها الذي يت���م تعبئة اخلرطو�ض يف بيت النار بطريقة ال�سغط 
او بطريق���ة �سم���ام الأم���ان، ومنها م���ا هو ن�س���ف اوتوماتيكي ومنه���ا الذي يكون 

اتوماتيكي ب�سكل كامل. وي�سل مدى تاأثري هذا النوع من البنادق اإلى 50 مرتا

يف �سي���اق ال�ستخدامات احلربي���ة او اأجهزة الأمن فاإن الع���دد الكبري للمقذوفات 
ال���ذي ت�س���دره بندقية الإط���الق جتعلها مفي���دة يف مناطق القت���ال املح�سورة اأو 

ك�سالح دفاعي. 
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اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

البندقية الهجومية
البندقية الهجومية هي بندقية خمتارة بحيث تكون قادرة على الإطالق من الكتف 
او اخلا�س���رة وعلى الطالق بطريقة ن�سف اتوماتيكية او ب�سكل اتوماتيكي كامل. 
وي�ستخ���دم فيها طلقات متو�سطة احلج���م وخمزن قابل للفك والرتكيب. والبنادق 

الهجومية هي البنادق النموذجية التي ي�ستخدمها امل�ساة يف معظم اجليو�ض. 

يزي���د م���دى تاأثري هذا الن���وع من البنادق عل���ى 300 مرت لالأف���راد و 600 مرت 
للمجموعة. وهن���اك اأنوع خمتلفة من البنادق الهجومية منها:  الكال�سينكوف، ام 

16/ام4، ا�ض اي 80، جي 36، اف ان اف 2000، �ستري اي يو جي. 
الر�صا�صات

الر�سا�س���ات هي بنادق اآلية ب�سكل كام���ل وت�ستخدم مثبتة على عربات او حممولة، 
وهي م�سممة يف العادة لتطلق ر�سا�سا ب�سكل �سريع من حزام طلقات اأو خمزن ذو 
�سع���ة كبرية وت�سل �سرعة الإطالق ملئ���ات الر�سا�سات يف الدقيقة. وهي ت�ستخدم 

ك�سالح لتغطية منطقة وا�سعة. 
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اأمثلة على الر�سا�سات: 

• ام 60	

• كال�سينكوف ار بي كي – 74 	

• كال�سينكوف بي كي /بي كي ام	

• جي بي ام جي 	

ر�سا�سات ثقيلة 
ت�ستخدم الر�سا�سات الثقيلة ب�سكل وا�سع يف �ساحات احلرب احلديثة، وهي قادرة 
عل���ى تدم���ري العربات غري املدرع���ة. وت�ستطي���ع نريانها اخرتاق العرب���ات خفيفة 
الت�سفي���ح حيث ت�ستطي���ع الر�سا�سات امل�س���ادة للعربات بحج���م 0.50 كال ان 
تخرتق دروع ب�سماكة 25ملم. ولكن نف�ض الر�سا�سات ل ت�سبب اإل بع�ض النبعاج 

للعربات املدرعة دون اأن حتدث بها �سررا يذكر. 

البنادق القنا�صة
بنادق القنا�سة هي �سالح دقيق وت�ستخدم للتاأكد من ا�سابة الر�سا�سة لهدفها من 
م�ساف���ة ابعد مما ت�ستطيع ان ت�سلها الأ�سلحة النارية اخلفيفة. وبندقية القنا�سة 

م�سممة لتنفيذ مهمات بدقة عالية ومثبت عليها منظار.  

اله���دف الرئي�سي لبندقي���ة القنا�سة هو تدمري اهداف مهم���ة من م�سافات بعيدة 
وباأق���ل قدر م���ن الذخرية ويف الع���ادة بوا�سط���ة ر�سا�سة واحدة. وع���ادة ما يكون 
اله���دف يف ه���ذه احلال���ة هدفا ب�سري���ا )جندي ع���دو، جمرما م�سلح���ا، ارهابي، 
متظاهر، وغري ذلك(. ويختلف م���دى البنادق القنا�سة بح�سب احلالة فقد يكون 
100 م���رت اأو رمب���ا اقل من ذلك لدى ال�سرطة، وقد ت�سل اإلى كيلومرت اأو اكرث يف 

ال�ستخدامات احلربية اأو العمليات اخلا�سة.   
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اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

ما هو عمل القنا�س؟ 
القنا����ض ه���و جن���دي على 
درج���ة عالية م���ن التدريب 
باإ�ساب���ة  ومتخ�س����ض 
اأهداف من م�سافات بعيدة 

بوا�سطة بندقية خا�سة. 

القنا����ض  وميتل���ك  كم���ا 
مه���ارات خا�سة يف الت�سلل، 

والتخفي، والقتحام، وتقنيات املراقبة. ودور القنا�ض الرئي�سي يف �ساحة املعركة هو 
اال�صتك�ص���اف، حيث ان قدرة الك�صافة على التخفي متكنهم من الت�صلل خلف خطوط 

اخل�سم وتزويد مراكز القيادة مبعلومات حول حجم العدو، وقوته، ومواقعه.

اأنواع الذخرة وتاأثرها  .2
م���ن املهم معرفة ان���واع الذخرية امل�ستخدم���ة يف �ساحة املعركة لتخ���اذ الإجراءات 
الوقائية الالزمة. وعليك ان تعرف فيما لو يتم ا�ستهداف ال�سيارة التي ت�ستقلها ونوع 

الذخرية امل�ستخدمة للهجوم. 

ويختل���ف تاأث���ري الذخ���رية من ر�سا�س���ة اإلى اأخرى. حي���ث ان بع�ض اأن���واع الطلقات 
يك���ون م�سمما لحداث اكرب قدر من ال�سرر عن���د ا�سابة الهدف من خالل احداث 
فتح���ات كبرية يف ج�س���م الإن�سان، بينما هناك انواع اخ���رى م�سممة لإعاقة الهدف 

عن احلركة. 

اإن معرف���ة ان���واع الأ�سلح���ة املختلف���ة والذخائ���ر امل�ستخدمة يف �ساح���ة احلرب التي 
تغطيها يف حالة تعر�سك لإطالق النار ميكنك من اختيار نوع احلماية التي يجب ان 

تختبئ خلفها مثل: حائط مزدوج، اأو حفرة، اأو اأ�سجار، اأو غريها. 
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احلماية من الأ�صلحة النارية
يجب النتباه اإلى و�سيلتي احلماية املدرجتان يف الأ�سفل

احلماية ال�سخ�سية

• ال���درع الواقي، ويجب ان يحت���وي على �سفائح م�سادة للر�سا�ض مبا يف ذلك 	
على اجلانبني والرقبة. 

• خوذة واقية للر�سا�ض	

• نظارات واقية للر�سا�ض	

)للمزيد من املعلومات راجع الف�سل اخلا�ض باحلماية ال�سخ�سية(

• حماية ثابتة ميكن الختباء خلفها	

• حواف ترابية وحفر يف الأر�ض	

• خنادق وحفر قذائف	

• جدران مزدوجة �سميكة 	

• اأر�ض ذات طبيعة �سخرية	

• �سي���ارات )م�سفح���ة، خلف املح���رك او قو����ض العجالت يف ال�سي���ارات غري 	
امل�سفحة(

• الأ�سجار )اأكرب املوجود وا�سمكها جذعا( 	

الحتماء يف املناطق املفتوحة 
• اأول �س���يء ينبغي القيام به ه���و ال�ستلقاء على الأر����ض والزحف نحو حماية 	

ثابتة. 

• ل حتن���ي ج�سمك لالحتماء واإمنا انبطح متام���ا حتى ت�سعر ب�سدرك يلت�سق 	
بالأر�ض وغطي راأ�سك بيديك. 
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اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

• حتا�س���ي الحتم���اء يف م���كان كان ي�ستخ���دم موقع���ا لإطالق الن���ار اأو مركزا 	
لقنا�ض لأن اأطالق النار من مكان ي�ستدعي نريان من اجلهة املقابلة. 

• اإذا اردت ان تع���رف م���ا يجري حولك تذك���ر األ تنظر من ف���وق املكان الذي 	
حتتمي به واإمنا من احلواف اجلانبية. 

• ل تغ���ري موق���ع حمايتك بالرك�ض منت�سبا اأو ب�س���كل جماعي، واإمنا قم بذلك 	
ب�س���كل ف���ردي وبج�سم منحني وانطل���ق ب�سكل �سريع لنه ه���ذه يجعلك هدفا 

ا�سعب ملطلقي النار. 

معدات اطالق القذائف املحمولة بوا�صطة الأ�صخا�س
ه���ذا النوع من ال�سالح �سغ���ري مبا فيه الكفاية لي�ستطي���ع �سخ�ض واحد ان يحمله 
عل���ى كتف���ه واأن يطلق منه قذائفا او من و�سع ا�ستناد اأر�سي. وكلمة قذيفة يف هذا 
ال�سي���اق ت�ستعمل باملعن���ى الوا�سع لت�سمل القذائف املوجه���ة )دراجون( والقذائف 

غري املوجهة )اآر بي جي(. 

هناك نوعان من القاذفات املحمولة على الكتف. 

النوع الأول هو القاذف اخللفي والذي هو عبارة عن انبوب مفتوح. 

اأما النوع الثاين فهو الذي ي�ستخدم قذائف �ساروخية. 

اإذا كن���ت قريب���ا من �سخ�ض ي�ستخ���دم قاذفا حممول على الكت���ف يجب ان تتاأكد 
باأن���ك غري موجود يف دائرة قطرها مئة مرت من موقع الإطالق واأنك ل تقف خلف 
القاذف واأن تكن على علم باأنه مع كل اإطالق لقذيفة يكون هناك انفجار خلفي. 

الأ�صلحة الثقيلة   .3
قذائف املورتر: اخلفيفة، املتو�صطة، الثقيلة

ق���اذف املورتر هو �سالح اطالق غري مبا�سر قادر على اطالق قذائف نحو اأهداف 
عل���ى م�سافات قريب���ة وبعيدة وهو �سالح �سهل ال�ستخ���دام. ويتكون قاذف املورتر 
احلدي���ث م���ن اأنبوب يقوم مطل���ق القذيفة با�سقاطه���ا فيه. وعادة م���ا يتم توجيه 
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انب���وب الق���اذف بزاوية ت���رتاوح م���ا بني 45 
و 85 درج���ة بالن�سب���ة ل�سطح الأر����ض، وكلما 

زادت الزاوية كما ق�سرت م�سافة الإطالق.  

اأنواع قاذفات املورتر
ميكن حتريك القاذفات اخلفيفة ب�سكل ا�سرع 
والتحك���م فيها ب�س���كل اأ�سهل م���ن املتو�سطة اأو 

الثقيلة التي تتحرك ب�سكل اأبطاأ 
ولكنها ت�سبب دمارا اأكرب. وعادة 
ما حتتاج قاذفات املورتر الثقيلة 
اإلى عربة لتحريكها يف امليدان. 

وميكن اطالق قذائف املورتر على اأهداف يف مناطق مفتوحة مثل: 

• اأفراد يف مناطق مفتوحة	

• اأفراد يف بنايات	

• عربات ثابتة	

• جتهيزات ع�سكرية ثابتة )قاذفات مورتر اأو مدفعية( 	

�صالح املدفعية – النران املبا�صرة وغر املبا�صرة
�سالح املدفعية هي �سالح طلقات كبرية مثل  املدافع، الهوتزار، ومطلقات القذائف 

ويتم ت�سغيلها جميعا بوا�سطة طاقم من اجلنود. 

و�سالح املدفعية هو الأكرث خطرا وفعالية بني الأ�سلحة الأر�سية، وميكن ا�ستخدامه 
كم�سدر نريان مبا�سرة اأو غري مبا�سرة: 

الن���ار املبا�سرة هي عندما يتم اطالق القذيف���ة ب�سكل مبا�سر نحو هدف يف م�سار 
منب�س���ط الزاوية. وم���ن املفرت�ض ان ميتل���ك القاذف جهاز مراقب���ة وجمال روؤية 
مفت���وح م���ع الهدف وه���ذا يعني األ تك���ون حواج���ز اأو قطعات حربي���ة �سديقة بني 
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الق���اذف واله���دف. ودائما تذك���ر ان م�سدر الن���ريان يعر�ض نف�س���ة لتلقي نريان 
معادية.  

الن���ار غري املبا�سرة تعني اإط���الق القذيفة يف م�سار مرتف���ع الزاوية دون العتماد 
على مدى روؤية مفتوح بني القاذف والهدف مثلما هو احلال يف النار املبا�سرة. وقد 
يت���م تعديل الت�سويب ع���ن طريق اطالق قذيفة ومراقبة م���كان وقوعها ثم تعديل 
زاوية الإطالق. وعادة ما تتم املراقبة والتعديل بوا�سطة فريق متقدم على الأر�ض.  

املالجيء  .4
مالجيء وقاية من القذائف

توج���د انواع متع���ددة من مالج���يء القنابل امل�سمم���ة لتحمي من خمتل���ف اأنواع 
الهجم���ات وقوى التفجري. فعلى �سبيل املثال يتم ت�سميم مالجيء الغارات اجلوية 
وبناءها لتقي من القاذفات التي تلقي قنابلها على منطقة وا�سعة. وكان هذا النوع 
م���ن املالج���يء منت�سرا بكرثة يف ف���رتة احلرب العاملية الثاني���ة. وهناك املالجيء 
املحف���ورة على عمق كبري يف باطن الأر�ض وم�سممة لتقي من حرب نووية. ملجئ 
القناب���ل يحم���ي من انفجار القناب���ل التقليدية وهدفها الرئي�س���ي هو احلماية من 
موج���ة الإنفج���ار وال�سغ���ط الناجت عنه وميك���ن ا�ستخدام هذه املالج���يء من قبل 

املدفعية

الهاون

الهدف
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املدنيني والع�سكريني على حد �سواء ولكن كثريا ما ترتبط املالجيء بال�ستخدامات 
الع�سكرية. 

مالجيء وقاية من الغارات اجلوية
وه���ي ت�ستخدم اي�سا كمالجيء وقاية من القذائف ولكنها ت�ستخدم بكرثة حلماية 
ال�س���كان املدني���ني. وهي ت�سبه اخلنادق م���ن جوانب عديدة ولكنه���ا غري م�سممة 

للحماية من هجمات اأر�سية.   

مالجيء الوقاية من الإنفجارات
وه���ي اأماكن يختبيء فيه���ا النا�ض حلماية اأنف�سهم م���ن الإنفجارات. وهي تختلف 
عن مالج���يء الوقاية من القذائف املت�ساقطة ومهمتها الرئي�سية هي احلماية من 

تاأثري الإنفجارات و�سغطها. 

كيفية بناء ملجئ يف امليدان
يف حال���ة وج���دت نف�سك يف مكان يفتقر مللجئ اأو يف حال���ة اأنه ل ميكنك ا�ستخدام 
امللج���ئ املوجود، ابحث عن اأف�سل اخلي���ارات املوجودة لالختباء، وفيما يلي بع�ض 

الأمثلة: 

• جدران ا�ستنادية.	

• انفاق املجاري.	

• غرف املياه العادمة.	

• حتا�سى الأبواب والنوافذ الزجاجية.	

• الأقبية.	

• ال�سالمل. 	

• املخازن حتت الأر�سية.	

• مالجيء مبنية من الأكيا�ض الرملية. 	
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جتهيزات �صرورية للمالجيء
• مع���دات ات�سال: ه���ذه املعدات مهمة للغاية لأنها متكن���ك واأنت يف امللجاأ من 	

الت�سال بالعامل اخلارجي. 
• رادي���و  “اف ام” ملتابع���ة الأخبار: ق���د يكون هذا م�سدرا مهم���ا للمعلومات 	

ملعرف���ة فيما اإذا كان اآمنا اخلروج من امللجاأ اأو فيما اإذا كان هناك غارات اأو 
هجمات يف طريقها اإليك. 

• م�ساع���ل و�سم���وع: ل�ستخدامها يف حال���ة انقطاع التي���ار الكهربائي او تعطل 	
املولد. 

• قن���اين مي���اه تكفي خلم�سة اأي���ام على الأقل: ق���د توؤدي الغ���ارات اجلوية اإلى 	
تعطيل اأنابيب املياه، ولذلك من املهم ان حتتفظ يف امللجاأ بقناين مياه. 

• اأغذي���ة معلبة خلم�سة اأيام على الأقل: ق���د حتتجز يف امللجاأ ولذلك من املهم 	
اأن يكون هناك متوين كاف لفرتة معقولة. 

• معدات نوم.	
• جتهيزات نظافة ومعدات �سحية �سخ�سية.	
• دلو للنظافة.	
• اأكيا�ض قمامة بال�ستيكية.	
• حقيبة ا�سعاف اأويل واأدوية.	
• طفايات حريق.	
• اأدوات للحف���ر: يف حال���ة اأدت النفج���ارات لنهيارات تغلق خم���ارج امللجاأ اأو 	

تدمره���ا، عنده���ا تكون ه���ذه الأدوات مهم���ة حلفر خم���رج اأو لعمل فتحات 
للتنف�ض. 
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خماطر الألغام  .1
تعريف: 

الألغ���ام هي اأ�سلحة حربية )ذخائر خا�سة( م�سمم���ة لتدمري قوة العدو الب�سرية 
وجتهيزات���ه، وت�ستخ���دم اأي�س���ا لتدمري الط���رق واأنواع خمتلفة م���ن الأبنية بهدف 
حتجي���م اإيقاع تق���دم قوات العدو والت�سب���ب ب�سعوبات يف حتركات���ه على الأر�ض. 
ويتك���ون اللغم من �سحنة متفجرة، وجهاز ت�سغيل، و�ساعق، و�سندوق )معدين، اأو 

خ�سبي، اأو بال�ستيكي، اأو غري من مادة اأخرى(. 

الف�صل العا�صر: الوقاية من الألغام 
والعبوات النا�صفة

اإ�صابات عام 2011 ب�صبب الألغام واملتفجرات من خملفات احلرب و الذخائر العنقودية

*كل ال�سور الواردة يف هذا الف�سل هي من حق موؤ�س�سة كادر ال�ست�سارية اإل اإذا مت حتديد م�سدر اآخر
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هناك فئتان من الألغام 
الألغييام امل�صييادة للدبابييات: وهي األغ���ام كبرية احلجم وحتت���وي على �سحنة 
متفج���رات كبرية. وهي تتطلب وزنا ثقي���ال اأو حركة مكثفة لت�سغيل اللغم والت�سبب 
بانفج���اره، ولكن قد يحدث تغيري عل���ى اآلية ت�سغيل هذا النوع م���ن الألغام عندما 
تكون قدمية وغري م�ستقرة. وهذه الألغام قادرة عند انفجارها على تدمري جنازير 
الدباب���ة ونواب�سه���ا، ولكنها قادرة عل���ى الت�سبب بتدمري كل���ي للعربة غري املدرعة 

ب�سكل كامل. 

الألغييام امل�صادة لالأفييراد: وهي األغام �سغرية بع�سه���ا م�سمم لت�سبب بجراح 
خط���رية مث���ل فقدان ي���د او رج���ل، وبع�سه���ا الآخر ق���ادر عل���ى الت�سب���ب بجراح 
اأكرثخط���ورة وقد توؤدي للموت. وال�سرر الذي ت�سببه الألغام امل�سادة لالأفراد ناجت 
ع���ن الإنفجار اأو ال�سظايا. واألغام ال�سظايا هي عب���ارة عن األغام يتفتت �سندوقها 
عند الإنفجار ويتحول اإلى �سظايا متطايرة. وغالبية الألغام امل�سادة لالأفراد تكون 

مدفونة يف الأر�ض. 

• حتت���وي بع�ض اأنواع الألغام امل�س���ادة لالأفراد على �سحنة متفجرة حتته تقوم 	
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عن���د انفجاره���ا بدف���ع اللغ���م اإل���ى الأعلى 
لرتف���اع يقارب مرتا فوق الأر�ض ثم ينفجر 

لي�سبب اأكرب �سرر. 

• يت���م ت�سغيل بع�ض الألغ���ام بوا�سطة خيط او 	
�سلك يكون عادة عبارة عن �سرك اأو فخ ت�سعب جدا روؤيته، ويحدث التفجري 
عندما ين�سحب ال�سلك او ينقطع اخليط، وهذا النوع من الألغام خطري جدا. 

• بع����ض الألغام يحتوي عل���ى نظام تفجري 	
التحام���ي ي�ستغ���ل عندما يح���دث �سغط 
على اللغ���م ثم رفع ال�سغ���ط عنه، مثلما 

يحدث عند امل�سي عليه. 

• اأحيان���ا يك���ون نظ���ام الألغ���ام امل�س���ادة 	
لالأف���راد مرتابط���ا م���ع بع�سه البع����ض وقد يحت���وي على جم�س���ات للحركة. 
وينفج���ر اللغم عندما يقرتب �سخ����ض منه وتنفجر الألغ���ام الأخرى عندما 
يق���رتب اأ�سخا����ض اآخري���ن منها، مثال عندم���ا يقرتب فري���ق اإ�سعاف لعالج 

امل�ساب الأول مما يوؤدي ملزيد من الإ�سابات. 

• وحتت���وي اأنواع كثرية من الألغام على اأج���زاء معدنية، وهذا هو ال�سبب الذي 	
ي�سه���ل اكت�سافها بوا�سطة اجه���زة ك�سف املعادن. ولكن هن���اك �سركات الآن 
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تنتج األغاما م�سنوعة ب�سكل كامل من البال�ستيك مما يجعل ك�سفها باأجهزة 
ك�سف املعادن م�ساألة غري ممكنة. 

• بع����ض 	 وحتت���وي 
الألغام على �سواعق 
عندم���ا  تنفج���ر 
جمال  م���ن  تق���رتب 
مث���ل  مغناطي�س���ي 

الذي متتلكه اأجهزة ك�سف املعادن. من ح�سن احلظ اأن هذا النوع من الألغام 
غري منت�سر بكرثة. 

• ويف الع���ادة يت���م زرع األغ���ام م�س���ادة لالأف���راد يف حمي���ط الألغ���ام امل�سادة 	
للدبابات.

ن�صائح: 
• اإذا راأيت �سلك ع���رب الطريق اأمامك ل حتاول قطعه، 	

اأو مل�سه، اأو القرتاب منه. عليك اأن تغادر املنطقة من 
الجتاه الذي جئ���ت منه، وتفح�ض طريقك بدقة لئال 

ت�سطدم ب�سلك لغم اآخر. 

• تذك���ر انه لي����ض بال�س���رورة اأن تكون ا�س���الك تفجري 	
الألغ���ام من�سوب���ة دائم���ا على م�ست���وى الق���دم، فاأحيانا تكون عل���ى م�ستوى 

ال�سدر. 

• اإن معرفت���ك مب���كان ح�سول ح�سارات مل���دن او جيو�ض واأي���ن كانت املناطق 	
الدفاعي���ة الرئي�سية، وكذلك معرفت���ك املمتازة بالطرق اليومية جتعلك اأكرث 

يقظة يف املناطق الأكرث خطورة. 

ثالثة دوافع لزراعة الألغام
جمموع���ات م�سلحة ت���زرع الألغام يف منطقة ما حلماي���ة مواقعها الع�سكرية، . 1
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اأو لتعطي���ل حركة الع���دو، اأو ملنعه من 
اتخاذ م�سار مع���ني، اأو لتوجيه حركته 

يف م�سار حمدد. 

حول اأه���داف اقت�سادي���ة واجتماعية . 2
حمط���ات  الطاق���ة،  حمط���ات  مث���ل 
تك���ون  اأن  ميك���ن  وامل���اء،  الكهرب���اء 
هناك حق���ول األغام حول تقاطع �سكك 
احلدي���د حلمايته���ا م���ن التخري���ب او 

لردع الهجمات. 

ت���زرع الألغام للرتهيب جم���وع ال�سكان وترحيلهم. وكذل���ك ت�ستخدم الألغام . 3
يف احل���رب ال�ساملة ل�ستهداف املدنيني وممتلكاتهم، ويف املراعي والأرا�سي 
الزراعي���ة، وقن���وات ال���ري، والآب���ار، والغابات الت���ي يجمعون منه���ا اأخ�سابا 
للطهي، واملعابد، ويف الدروب الزراعية واجلبلية. والهدف هو تهجري ال�سكان 

الذين رمبا يقدمون م�ساعدة للعدو اأو للت�سبب بذعر بني املدنيني. 

اأمكنة زرع الألغام:  
• ميك���ن ان تكون هناك حقول األغام حول اخلنادق، وعلى اجل�سور اأو بجانبها، 	

اأو على الطرقات. 

• عندم���ا يحدث ح�سارا للبلدات اأو امل���دن ميكن ان يقوم الطرفان املتحاربان 	
بزراعة حقول األغام. 

• ع���ادة ما تتم زراعة الألغام ب�سكل غري منظم، ميكن زراعتها ب�سكل ع�سوائي 	
يف اأر�ض العدو بوا�سطة الطائرات، اأو املروحيات، اأو املدفعية. 

• تق���وم كثري من املجموع���ات امل�سلحة التي تقاتل يف ح���روب الع�سابات بزرع 	
حقول األغام ب�سكل ع�سوائي ودون الحتفاظ بخارطة لهذه احلقول. 
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م�صادر املعلومات حول حقول الألغام هي: 
• ال�سلطات املحلية وقوات الأمن. 	

• املنظم���ات الت���ي تقوم بنزع الألغ���ام، ومركز الأمم املتحدة لن���زع الألغام اإذا 	
وجد يف املنطقة. 

• قوات املراقبة الأممية او قوات حفظ ال�سالم. 	

• امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التي تعالج فيها اإ�سابات الألغام. 	

• ال�سكان املحليني. 	

مع���ارف ال�سكان املحليني مهمة ب�س���كل خا�ض. فعندما تتج���ول يف منطقة �سهدت 
قتال  يف املا�سي اأو حربا دائرة، توقف ب�سكل م�ستمر وا�ساأل ال�سكان املحليني فيما 

MAG/2003 العراق  �سوتن،  © �سون 
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اإذا كان هن���اك األغ���ام مزروعة يف املنطقة. رمبا ت�ستنزف ه���ذه امل�سالة بع�سا من 
وقتك، ولكنها قد تنقذ حياتك. 

خذ هذا الوقت بعني العتبار اأثناء تخطيطك للرحلة امليدانية. 

موؤ�صرات على وجود حقول األغام  .2
• �سناديق ذخرية مهجورة.	

• عربات مدمرة.	

• اأج�سام معدنية اأو خ�سبية م�سبوهة.	

• اأر�ض م�سيجة.	

• حفرة لغم.	

• ار�ض خ�سبة ولكنها غري م�ستغلة.	

• مزروعات نا�سجة ولكنها غري مقطوفة.	

• اأ�سالك اأر�سية.	

• اأ�سياخ يف الأر�ض.	

• تذكر اأنه ميكن لالألغام ان تتحرك وتغري موقعها مبرور الزمن.	

• �سلوك غري طبيعي لل�سكان املحليني. 	

املواقع املف�صلة اللتي يتم فيها زراعة الألغام
• نقاط التفتي�ش.	

• امل�سائق.	

• انحناءات او انبعاجات يف الطريق.	

• حواف الطرق اأو اكوام الأتربة على اأكتافها.	
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• حفر الطريق.	

• اأي �سظايا.	

• يف كتل الردم اأو حولها.	

• توق���ف 	 مناط���ق 
تقاط���ع  اأو  ال�سي���ارات 

الطرق.

• مع���دات 	 اأو  عرب���ات 
مهجورة.

• مواق���ع كان���ت حمتل���ة 	
�سابق���ا م���ن قب���ل قوة 

حماربة.

• موقع دفاعي �سابق.	

• اأبنية كبرية.	

• مطارات وحقول.	

• ميدان معركة �سابق. 	

كيف تت�صرف اإذا وجدت نف�صك يف حقل األغام؟   .3
• توقف عن احلركة مبا�سرة، ابق ثابتا ول حترك قدميك. 	

• اخرب من حولك ونبههم للو�سع. اطلب م�ساعدة، ووجه الآخرين للبقاء بعيدا 	
عن املنطقة. 

• م�س���ط املنطق���ة من حولك. م���اذا تالحظ: األغ���ام، ا�س���الك �سركية؟ ابحث 	
بب�س���رك عن اقرب مكان اآمن، ما ه���و اآخر مكان اآمن كنت فيه قبل دخولك 

املنطقة امللغمة. 

MAG/سوتن� © �سون 
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• قيم اخليارات املتاحة لك وفكر جيدا قبل ان تتحرك.	

• ل تتحرك من مكانك يف حالة اأنك ل ت�ستطيع اأن ت�سل اإلى منطقة اآمنة دون 	
ال�سري يف اأر�ض جمهولة – انتظر و�سول امل�ساعدة. 

يعت���رب احلفر يف الأر����ض بحثا عن الألغام طريقة خطرة ج���دا، ويجب األ حتا�سي 
ا�ستخدامها اإل يف حالة انعدام اخليارات الأخرى، مثال: 

• اإذا وجدت نف�سك يف حقل األغام ول ت�ستطيع العودة على خطاك. 	

• اإذا كان هناك �سخ�ض جريح ول ي�ستطيع اخلروج من حقل الألغام. 	

اأنظر- حت�س�ض – احفر – عّلم - حتا�سى.

• احلف���ر بزاوي���ة 30 درجة يقلل خماط���رة احلفر وال�سط���دام ب�سطح اللغم 	
املوؤدي اإلى ت�سغيل �ساعق التفجري.

القيادة يف حقل األغام  .4
ين�سح دائما بتحا�سي املناط���ق التي ي�ستبه بوجود الغام فيها. ا�ستخدم معرفتك، 
وادر����ض اخلرائط املتاحة لت�سلك طريق���ا بعيدة عن املناط���ق امل�سبوهة. اإذا كنت 

م�سطرا للقيادة يف مناطق م�سبوهة عليك ان تعي الأمور التالية:

• ق���د ال�سيارة على �سطح �سلب معبد. اإذا انتهى ال�سارع املعبد ب�سكل مفاجيء 	
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رمبا يكون من الأف�سل ان تعود ادراجك اإذا كنت ل تعرف الطرق اأمامك. 

• اتبع اآثار العجالت على الطريق.	

• حافظ على م�سافات بني ال�سيارات.	

• حتا�سى النعطاف.	

• حتا�سى احلفر يف الطريق والأج�سام الغريبة. 	

• انتب���ه لعالم���ات الألغ���ام املاألوف���ة: حف���رة لغم، احذي���ة على الأر����ض، جثث 	
حيوان���ات، عربة مدمرة، �سارع يظهر انه مهمل، حقل مهمل وغري حم�سود، 
عم���ارة مظهره���ا اخلارجي �سامل متام���ا بينما هن���اك عمارات اأخ���رى اإلى 

جانبها منهوبة بالكامل. دائما �سر على الدرب املطروق. 

اإذا كان معك �سائق يقود ال�سيارة اطلب منه اأن: 

• اأن ي�سلك ال�سوارع املطروقة ول ياأخذ الطرق اجلانبية. 	

• ان يتب���ع املم���رات الظاه���رة واأل يقود ال�سي���ارة فوق عقب���ات او مطبات على 	
الطري���ق )غ�س���ن �سجرة ملقى على الطريق اأو ردم لأن���ه رمبا يخفي لغما(، 
اطل���ب منه ان يلتف حولها مع فح����ض فيما اإذا كانت هناك عالمات تالعب 

ب�سطح ال�سارع. 

اأهم �سيء: اإذا كان لديك �سك، عد اأدراجك

ل ميك���ن حماي���ة عربة غ���ري مدرعة من لغم م�س���اد للدبابات. ولك���ن ميكن تقليل 
ال�سرر وخماطر الإ�سابات اخلطرية اإذا و�سعت اكيا�ض رمل ب�سمك 10 �سنتيمرت 

يف ار�سية ال�سيارة حتت كل م�سافر. 
علي���ك تذكر الفر�سية الأ�سا�سية وهي: حيثما يوجد لغم، يوجد املزيد من الألغام. 
اإذا كن���ت يف منطق���ة وانفج���ر فيها لغ���م اأو اإذا وج���دت نف�سك يف حق���ل األغام، ل 

تت�سرف برد فعل ع�سوائي: 
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ل تق���د �سيارات بع�سوائية نحو �سيارة انفجر به���ا لغم - حتكم بنف�سك وبزمالئك 
وت�سرفو بحذر لتجنب املزيد من اخل�سائر. 

العبوات النا�صفة  .5
تعري���ف: العب���وة النا�سفة تعني هن���ا املتفج���رات املح�سرة بطريقة غ���ري تقليدية 
وحتتوي على مواد متفجرة قادرة الت�سبب باملوت، اأو الإعاقة، اأو تنتج موادا حارقة 
وه���ي م�سممة لإح���داث اأ�سرار، اأو الرتهي���ب، اأو ت�ستيت النتب���اه.  وقد ت�ستخدم 
كعت���اد ع�سك���ري ولكنها غالبا ما تك���ون م�سنعة من مكونات غ���ري ع�سكرية، وهي 
بذلك غري تقليدية وم�سنوع���ة من مواد عادية. وترتاوح اأحجام العبوات النا�سفة 

من حجم علبة �سجائر اإلى عربات كبرية. 

وهناك اأ�سكال خمتلفة من العبوات النا�سفة: ميكانيكية، كيميائية، نووية

وتتك���ون العبوات النا�سفة من ثالثة عنا�سر رئي�سي���ة: ال�ساعق، املو�سل، ال�سحنة 
الأ�سا�سية. 

عبوة غاز مع �سلك تفجري م�سبوك مع لغمني “تي �سي-6 م�سادين 
للدبابات.
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العبوات املزروعة يف الداخل
من املعتاد ان يقوم متمردون اأو ارهابيون بو�سع عبوات نا�سفة داخل بنايات وبيوت 
للني���ل من اأهداف حمددة، ولذلك فمن ال�سروري لل�سحفيني معرفة اأين يبحثون 

عن عبوات نا�سفة وكيف يجدونها. 

ق�سم الغرفة اإلى اأق�سام مع حتديد درجة ارتفاع عملية البحث. . 1

قم بالبحث من الأ�سفل اإلى الأعلى. . 2

اب���دوؤا بعملية البح���ث وظهوركم اإل���ى بع�ض وقوموا بالبح���ث متحركني جتاه . 3
بع�سكم البع�ض. 

امتوا البحث حول اجلدران قبل ان تتجهوا اإلى مركز الغرفة. . 4

العبوات املزروعة يف اخلارج
الأماك���ن التي يجب تفتي�سه���ا اإذا كان هناك خطر وجود عب���وات نا�سفة يف مواقع 

خارجية: 

• مداخل البنايات.	

• مواقف ال�سيارات وال�سيارات املتوقفة. 	

• اأ�سطح البنايات اأو اأنظمة التهوية يف البنايات.	

عبوة معقدة-حتكم عن بعد، دائرة 
رقمية، قادرة على مقاومة العبث بها عبوة ميكانيكية ب�سيطة
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• ال�سجريات والأع�ساب.	

• حاويات القمامة.	

• حواف النوافذ واأطرها.	

• احوا�ض الزهور.	

• اجهزة التكييف.	

• ال�صيارات )يجب اخذ احتي���اط كبري عند تفتي�ش ال�صيارات بحثا عن عبوات 	
متفجرة(. 

التعامل مع خماطر العبوات النا�صفة  .6
ث���ق بغريزت���ك. اإذا ب���دا ان هناك �سيئا لي����ض على ما يرام فرمب���ا ان هناك . 1

خطرا ما، انتبه جيدا ملحيطك وتفح�سه بدقة. 

راق���ب �سلوك النا����ض املحليني يف املنطقة التي تعمل بها، هل يبعد النا�ض عن . 2
املكان الذي توجد فيه وهل يبدو عليهم التوتر؟ 

انتب���ه لالأ�سخا�ض الذين يحملون معدات ت�سوير لأن معظم مفجري العبوات . 3
يحبون ان ي�سجلو اأعمالهم. 

على ال�سحفيني ان يكونو على علم ب�ما يلي: 

• اأنواع العبوات النا�سفة امل�ستخدمة يف املنطقة التي يعملون بها. 	

• التقنيات امل�ستخدمة يف العبوات واأمناطها واأماكن زرعها. 	

• الأماكن التي مت زرع عبوات نا�سفة فيها. 	

• اأن يك���ون لديه���م معلومات كافية ع���ن م�سلك رحلته���م امليدانية وعن الطرق 	
البديلة. 

• اأن يرتدو معدات واقية )دروع، وخوذ، ونظارات واقية(. 	
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• احلفاظ على احلركة وال�سرعة كلما كان هذا ممكنا. 	

• ان يتخ���ذو احليط���ة واحلذر عند م�سائ���ق الطرق، ومن ال�سي���ارات املعطلة، 	
واجل�سور، والطرق ذات الجتاه الواحد، واأزمة ال�سري، والإنعطافات احلادة. 

اكت�صاف وجود عبوة نا�صفة: 
• ل تلم�سها. 	
• �سجل املوقع والو�سف. 	
• انتقل ملكان اآمن وبلغ عن املوقع وو�سف العبوة لل�سلطات املحلية. 	
• تاأكد من اأن كل الطواقم الإعالمية على علم بالعثور على عبوة نا�سفة. 	
• اإخل البناية اإذا كانت العبوة فيها اأو يف حميطها. 	
• اطلب من اجلميع اإخالء املنطقة. 	
• ل ت�ستخ���دم الأجهزة الال�سلكية اأو الهوات���ف النقالة يف حميط املنطقة التي 	

توجد فيها العبوة النا�سفة. 
• تاأك���د من بقاء ال�سخ�ض الذي وجد العبوة يف اجلوار للتحدث مع ال�سرطة اأو 	

قوات الأمن. 

ال�صيارة املعطلة والهجوم بالعبوات النا�صفة
“ال�سيارة املعطلة” توجه ال�سيارات نحو العبوة النا�سفة

اجتاه ال�سري

العبوة النا�سفةاخلط الفا�سل
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خماطر ال�صيارات املفخخة  .7
ال�سي���ارات املفخخة تكون بكل الأ�سكال والأحجام وترتاوح من �سيارة ركاب عادية 
اإل���ى �ساحنة كبرية اأو حتى �ساحنات جمع القمامة. وهناك حالت لعبوات مفخخة 

يف عربات جترها الدواب اأو عربات ا�سعاف مفخخة. 

وت���زداد وزن ال�سحنة املتفجرة يف ال�سيارات املفخخة با�سطراد وت�سل اإلى 500 
كيلوغرام. كما وتتنوع حمتوياتها وبع�سها ي�سم قنابل مورتر، اأو روؤو�ض �سواريخ اأو 

اأو قذائف مدفعية.  حمركاتها، اأو متفجرات “بي اي 4”، 
زجاج 

مت�صاقط من 
الإنفجار 

احلد الأدنى 
ملنطقة 
الإخالء

مدى الهواء 
املتفجر القاتل

كمية 
املتفجرات 

الق�صوى
و�صف العربة

�سيارة �سغرية 227 كغم30 مرت457 مرت381 مرت 
�سيارة عادية455 كغم38 مرت534 مرت381 مرت
�سيارة نقل "فان"1818 كغم61 مرت 838 مرت838 مرت 
�ساحنة �سغرية 4545كغم91 مرت1143 مرت1143 مرت
�ساحنة مياه او وقود13636كغم137مرت 1982 مرت 1982 مرت 

انفجار يف الب�سرة  2013© حيدر كاظم
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وهن���اك تقنية منت�سرة الآن يف ا�ستخدام ال�سي���ارات املفخخة وهي ا�ستخدام اأكرث 
م���ن �سيارة مفخخة يف الهج���وم. بحيث ت�ستخ���دم ال�سيارة الأولى كطع���م اأو ل�سل 
احلرك���ة، وعندما يتم التفج���ري الأول تهجم ال�سيارة املفخخ���ة الرئي�سية وتنفجر 

ال�سحنة النا�سفة والهدف هو زيادة القتلى واخل�سائر. 
وعل���ى ال�سحفيني ان يحافظو على يقظتهم واأن ينتبهو لكل العالمات واملوؤ�سرات 
لوج���ود �سي���ارات مفخخة. ومن ه���ذه املوؤ�سرات لوح���ات ارقام �سي���ارات مزيفة، 
عالم���ات ر�سمية معلم���ة ب�سكل خاط���يء اأو مثبتة يف املكان اخلط���اأ، ال�سائق غري 
معتاد على قيادة ال�سيارة ول يتحكم بها ب�سكل جيد اأو يبدو عليه التوتر، اأو اأنه ل 

يعرف الطريق. 
بع�س العالمات التي قد ت�صر اإىل وجود �صيارات مفخخة 

• لوحة ارقام ال�سيارة ل تالئم ت�سجيل ال�سيارة اأو العالمات يف املنطقة.	
• وا�سح ان حمل ال�سيارة ثقيل اأو اأن موؤخرتها تبدو ثقيله ب�سكل غري طبيعي. 	
• هناك نواب�ض اإ�سافية مثبتة على �سيارة النقل او ال�ساحنة لتقوم باحلمل الثقيل. 	

مثال على تركيبة ال�صيارة املفخخة

يتم ت�سغيلها 
بوا�سطة 

هاتف نقال

عبوات غاز

حاويات وقود

م�سامري واإبر مثبة على العبوات واحلاويات 
لزيادة ال�سرر
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• وجود عربات م�ستاأجرة ب���اأوراق م�ستاأجرة ت�ستختدم لال�ستطالع قبل عملية 	
التفجري احلقيقي. 

• و�سول �سحنة مواد كيماوية اإلى مكان يف منطقة �سكنية اأو اإلى عنوان يف الريف. 	
• �سرق���ة م���واد متفج���رة، اأو �سواع���ق، اأو م���واد كيماوية معين���ة ت�ستخدم يف 	

ت�سنيع املتفجرات. 
• �سم���اع ا�س���وات تفجريات �سغ���رية يف مناط���ق خلوية قد تك���ون جتارب على 	

التفجري. 
• اأ�سخا����ض يحمل���ون حروقا كيماوية غري معاجل���ة اأو اأ�سخا�ض فقدو ا�سابع 	

يد او ايادي. 

اإذا كان هنيياك حييوادث �صيارات مفخخة اأو موؤ�صييرات على ذلك، اتخذ 
الإجراءات الحتياطية التالية: 

• زد من الإ�ساءة املوجودة حول املقر. 	
• ركب كامريات مراقبة يف مكان ملحوظ. 	
• تخل�ض من ال�سجريات داخل املقر اأو يف حميطه. 	
• درب عنا�س���ر احلرا�س���ة الأمني���ة عل���ى كيفي���ة اإج���راء تفتي����ض متخ�س�ض 	

لل�سيارات والتحكم بدخول العربات اإلى املقر. 
• رك���ب اأجهزة ك�س���ف عن املتفج���رات، وافح����ض اإمكانية ا�ستخ���دام اجهزة 	

الكرتونية وكالب مدربة للك�سف عن املتفجرات. 
• ق���م بدرا�صة لنقاط ال�صعف يف املقر م���ع الرتكيز على االأمن اجل�صدي، وقوة 	

املبن���ى من ناحية هند�سية، مع اإمكانية القيام ببناء اإ�سنادات اإذا لزم الأمر، 
وبنية اخلدمات مثل الطاقة، واملياه، واأجهزة تنقية الهواء اإذا وجدت. 

• �س���ع نظاما لتعزيز الرقابة وفح�ض ما ي�سل اإلى املقر من خدمات التو�سيل 	
مث���ل الربيد اأوالطرود وغ���ري ذلك، ميكن لإجراءات الفح����ض هذه اأن تكون 

معلنة اأو �سرية. 
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الإجراءات الأ�صا�صية لتجاوز تهديدات العبوات النا�صفة
• دعه���م يعلمون اأنك جاهز، حيث يبحث املهاجمون اأو الإرهابيون عن اأهداف 	

�سهل���ة ل�سربها ومن ث���م الهرب. يقظت���ك وجاهزيتك تظهر له���م اأنك لي�ض 
هدفا �سهال. 

• احلف���اظ على م�ساف���ات اأثناء ال�سف���ر يف قوافل: عندما تك���ون م�سافرا يف 	
مهم���ة ميدانية يج���ب اأن حتافظ على م�سافة بني ال�سي���ارات ترتاوح ما بني 
75 اإلى 100 مرت. احلفاظ على م�سافة متباعدة يجعل ا�ستهداف القافة 

م�ساألة ا�سعب.
• اأن تنتب���ه لالإ�سارات: حقائب، اأكيا�ض، اأكوام حجارة او �سخور، اأكوام اأو�ساخ 	

يف و�سط الطريق اأو على جانبه. اإذا مل تكن را�سيا عما تراه، ثق باأحا�سي�سك، 
توقف، وعد اأدراجك اأو ا�سلك طريقا خمتلفا. 

• ا�سلك طرقا خمتلفة وغري من توقيت �سفرك و�سرعة �سيارتك: اإذا كنت هدفا 	
حمتمال فمن املوؤكد اأن م���ن ي�ستهدفك يراقبك ويحاول التعرف على روتينك 
اليومي، لذلك عليك ان تغري من نظامك وان تلتزم ببذل جهد لال�ستمرار يف 
هذه املمار�سة، ل ت�سلك ذات الطريق مرتني يف نف�ض اليوم. اإن من ي�سع عبوة 

نقطة مراقبة

العبوة الأولى

العبوة الثانية
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نا�سفة يف طريقك يعتمد على انك ت�سلك نف�ض الطريق ب�سكل م�ستمر. 
• �سع اأكيا�سا رملية يف ار�سية ال�سيارة، ارتد درعا واقيا وخوذة.. هذه املعدات 	

انقذت حياة الكثريين يف املا�سي. 
التفجرات النتحارية

الهج���وم النتحاري )والذي قد يت�سمن تفجريا انتحاريا( هو الهجوم الذي يتوقع 
املهاجمون ان يالقو حتفهم اأثناءه اأو اأنهم يخططون لأن يقتلو اأثناء الهجوم. 

اعت���اد املهاجم���ون النتحاريون �سرب اأن���واع حمددة من الأه���داف، ولكنهم الآن 
ي�ستهدفون كل �سيء دون حدود اأو موانع. 

من املهم ان تظل منتبها للعالمات التالية: 
• وجود حركة �سيارات م�سبوهة. 	
• اأ�سخا�ض يقودون �سيارات ويبدو عليهم توترا كبريا.	
• اأ�سخا�ض يرتدون مالب�ض كثرية ب�سكل ملفت للنظر.	
• اأ�سخا�ض ي�سريون كاأنهم م�سرمنني. 	
• �سخ�ض يحمل حقيبة ويظهر منها �سلك اأو اجزاء غريبة.	

اتباع اخلطوات التالية تزيد من �سالمتك: 
• اأن تكون دقيق املالحظة اأو ت�ساأل عن كل �سيء يبدو م�سبوها. 	
• اأن تفح�ض داخل ال�سيارة وخارجها. 	
• اأن تنتبه للحقائب املرتوكة دون مرافقة. 	
• اأن تظ���ل متيقظ���ا ط���وال 	

الوقت. 
• ملراقب���ة 	 نظ���ام  ت�س���ع  ان 

الربيد والطرود.
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تعريفات  .1
الغ���ارة اجلوية هي هجوم على هدف حم���دد تقوم به طائرة ع�سكرية خالل مهمة 
هجومية. والطائرات التي تقوم بالهجمة اجلوية هي يف العادة اإما طائرة مقاتلة، 
اأو قاذفة قنابل، اأو طائرة هجوم اأر�سي، اأو مروحية هجومية، اأو طائرة دون طيار. 
والتعري���ف الر�سمي للغارة اجلوي���ة يت�سمن الهجوم على خمتلف الأهداف، مبا يف 
ذل���ك اأهداف العدو اجلوية وغريه���ا، ولكن ال�ستخدام ال���دارج للم�سطلح يركز 

على نوعية حمددة من الهجمات املوجهة �سد اأهداف اأر�سية اأو قطع بحرية. 
وت���رتاوح الأ�سلح���ة امل�ستخدم���ة يف الغ���ارات اجلوي���ة م���ا ب���ني مداف���ع ر�سا�س���ة، 

الف�صل احلادي ع�صر:
الوعي بالغارات اجلوية

الطائرات/ املروحيات/ الطائرات دون طيار
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وال�سواري���خ، والقناب���ل باأنواعها املختلف���ة. واأحيانا يكون هن���اك طواقم م�ساندة 
اأر�سية تعتمد على مراقبني مدربني يلعبون دورا يف تن�سيق ال�سربات والتحكم بها 

ب�سكل ي�سابه التكتيكات امل�ستخدمة يف �سالح املدفعية. 
اأكرث املقذوفات ا�صتخداما يف الغارات اجلوية: 

• القنابل. 	
• الأ�سلحة النارية. 	
• ال�سواريخ. 	

يجب األ يتم التعامل مع الغارات اجلوية ب�سكل معزول، واإمنا يجب تقييم خطرها 
مبعية اأخطار اأخرى: 

• هل هناك موؤ�سرات على غارة جوية حمتملة يف املنطقة التي تقوم بتغطيتها؟ 	
• ما هي الأهداف ال�سرتاتيجية القريبة من املنطقة امليدانية املتمركز فيها؟ 	
• عندم���ا تق���وم بتغطية �ساح���ة حرب، يج���ب ان حتلل املعلوم���ات القادمة من 	

اجلان���ب الذي يتعر�ض للهجوم عن اأنواع الغارات اجلوية ويف اأية اأوقات. هل 
هي غ���ارات جراحية على اأهداف حمددة، هل ه���ي هجمات لتدمري منطقة 

معينة، اأم اأنها غارات ع�سوائية. 
• كل م���ا �سبق يحدد ماهية الإج���راءات الأمنية التي حتتاج اإل���ى اتباعها. هل 	

هن���اك مالجئ يف املنطقة التي تقيم فيه���ا واأين تقع؟ واإذا كان خطر حدوث 
غارات جوية كبريا فرمبا يجب األ تكون يف تلك املنطقة اأ�سال. 

اإجراءات احلماية اأثناء الغارة اجلوية  .2
اإن الت�س���رف ال�سحي���ح يف حالة وقوع غ���ارة جوية يعتمد على ن���وع الغارة اجلوية 
ومكان وجودك. اتباع الجراءات التالية قد ي�ساعد يف تقليل اخلطر الذي تواجهه: 

• اإذا مل ت�ستط���ع الو�س���ول اإل���ى امللجاأ، ابحث ع���ن خمباأ �سلب مث���ل جدار، اأو 	
واجه���ات ا�سمنتي���ة، اأو �سخرة، اأو حفرة عميقة. لي����ض مفيدا الختباء حتت 

�سجرة، اأو �سياجا خ�سبيا، اأو خلف �سيارة. 
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• اأذا كنت يف مكان مك�سوف، انبطح على الأر�ض. ميكن ان ت�سبب النفجارات 	
�س���ررا لطبالت الأذن، لذلك تذكر ان تغط���ي اأذنيك بيديك وان تبقي فمك 
مفتوح���ا بع����ض ال�س���يء. اإذا كان هناك حف���رة اأو انخفا����ض ار�سي تدحرج 
في���ه. اأو ازحف نحوه، اأو جتاه بناي���ة اأو خلف حائط دون ان تنت�سب لأن هذا 
يوف���ر ل���ك حماية ا�سافي���ة. اأذا مل يك���ن اأي من هذا ممكنا اب���ق يف مكانك. 
معظم النفجارات وال�سظايا تتطاير اإلى الأعلى على �سكل خمروطي، ولهذا 
ف���اإن اف�س���ل دفاع متلكه ه���و اأن تبقى منخف�سا قدر الإم���كان. اللتزام بهذه 

التعليمات تعطيك فر�سة للنجاة من الإنفجارات التي حتدث قريبا منك. 
• راق���ب وا�ستم���ع جيدا ملا يحدث حول���ك، وانظر اإلى ال�سم���اء بحثا عن دخان 	

حمركات طائرات. 
• ل تتح���رك من مكان���ك اإل اإذا كنت متاأكدا باأن الغارة انتهت. وكن حذرا لأنه 	

ق���د يظهر ان الغ���ارات قد انتهت بينما يف احلقيقة هن���اك موجة اخرى على 
و�س���ك ان تبداأ. هذا يعني انك قد حتتاج لالنتظ���ار وقتا طويال قبل ان تكون 

واثقا من انتهاء الغارات. 
• اإذا كن���ت داخ���ل بناي���ة عن���د وقوع الغ���ارة، انبطح عل���ى الأر����ض وابتعد عن 	

النواف���ذ. الزج���اج املتطاير ي�سبب الكثري من ال�ساب���ات وحتى حالت وفاة. 
اهب���ط اإل���ى امللجاأ اذا كن���ت ت�ستطيع ذل���ك دون تعري�ض �سالمت���ك للخطر، 

وتذكر ان حتافظ دائما على انحناءك. 
• اخرب املركز عن و�سعك يف الوقت املالئم. 	
• ابحث عن مكان لالحتماء يف اأقرب ملجاأ اأو حفرة. 	
• اإذا كن���ت تقود �سي���ارة، قرر ب�سرعة فيم���ا اإذا كنت �ستزي���د �سرعتك لتغادر 	

منطق���ة الق�س���ف يف اأقرب وقت ممكن اأو اأنك �ست���رتك ال�سيارة وتبحث عن 
خمباأ. اإذا كانت النفجارات قريبة اأو كنت عالقا و�سط قافلة �سيارات، يجب 
ان تغ���ادر ال�سي���ارة وتبحث عن خمباأ بعيدا عن القافل���ة. طاملا اأنك يف داخل 
ال�سيارة ف�ستكون معر�سا للزجاج املتطاير، او ال�سظايا التي تخرتق ال�سيارة، 
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اأو اأنفجار خزان الوقود اإذا ا�سابت قذيفة ال�سيارة. 
• عندم���ا تكون يف و�سط غارة جوية، افرت�ض دائم���ا ان �سيارتك �ستكون هدفا 	

حمتمال. لذلك يجب ان ترتكها وتبحث عن خمباأ. 
هن���اك عدة اجراءات يجب ان تاأخذها بعني العتب���ار اإذا كنت على و�سك اختيار 

مكان ملكتب ميداين: 
• يجب األ تختار مقرك قريبا من من�ساأة ع�سكرية او هدف حمتمل، مثل مطار، 	

اأو ثكنة جنود، اأو خزانات وقود، اأو بنايات ر�صمية، اأو نقاط ا�صرتاتيجية مثل 
تقاطع ط���رق، وحمطات قطار، وحمطات طاقة، ومق���رات حمطات الذاعة 

والتلفزيون الر�سمية. 
• حتا�س���ى الإقام���ة يف فن���ادق قريبة من اأه���داف حمتملة، ميك���ن اأن تتعر�ض 	

للق�سف اأثناء الهجمات بالقنابل اأو ال�سواريخ. 
• اإذا كن���ت تغط���ي ق�سة يف بلدة ذات قيم���ة ا�سرتاتيجية م���ن ناحية ع�سكرية 	

وميك���ن ان تك���ون هدفا لغ���ارة جوية، اترك البل���دة اإلى موقع عل���ى اأطرافها 
بح�سب ما ي�سمح لك الو�سع امليداين، اأو غادر املنطقة اإلى الأرياف القريبة. 

• حتا�سي الوقوف على قمم املناط���ق اجلبلية او املرتفعة لأنك �ستكون معر�سا 	
للخط���ر ب�سكل ا�ستثنائي. ابحث عن مكان اآم���ن ن�سبيا من الق�سف والقنابل 

يف مكان يف كتف اجلبل اأو عند نهاية منحدر جبلي. 
• اأحيانا قد يطلب منك اأن تعرف عن نف�سك كعامل اإعالمي من خالل ارتداء 	

�سرتة مكت���وب عليها باأل���وان ف�سفورية احرف “ت���ي يف” باللغة الجنليزية، 
اأو ان تكت���ب هذه الأحرف على �سقف �سيارت���ك اأو على �سطح مقر موؤ�س�ستك 

الإعالمية وجدرانها. 
• اإذا كن���ت عل���ى ات�سال م���ع الأطراف املتحارب���ة، فكر يف اإمكاني���ة تزويدهم 	

بالحداثي���ات اجلوية ملقرك، وكذلك زودهم مبعلومات حول حركة طواقمك 
ووق���ت حتركه���ا. عدد من املوؤ�س�س���ات الإعالمية تقوم به���ذا التن�سيق عندما 



193الف�صل احلادي ع�صر: الوعي بالغارات اجلوية

تعمل يف مناطق احلرب. 

املالجيء  .3
ه���دف امللجاأ هو حماية الطاقم يف حال���ة وقوع غارة جوية اأو ا�ستباك م�سلح قريب 
من مقر العمل. ويعتمد ت�سميم امللجاأ على الظروف املحلية وعلى طبيعة املخاطر 
املحتملة. يجب ان تاأخذ النقاط التالية بعني االعتبار عندما تقوم بت�صميم ملجاأ: 

• األ يكون مدى النظر مفتوحا بني امللجاأ وبني اأي من النوافذ. 	
• اأن تك���ون جدرانه �سميك���ة وقادرة على احلماية من النفج���ارات اأو ال�سظايا 	

اإذا كان تقدي���رك باأن هذا احتمال وارد. يف حالة عدم وجود جدران �سميكة 
ميكن ان تختار مكان بحيث تكون عدة جدران بينك وبني اخلارج. 

•  ان يكون ال�سقف ب�سمك مالئم. 	
• اأن يكون هناك خمرجان للملجاأ. 	
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�ست�ساع���دك املعلوم���ات ال���واردة يف الق�س���م الطبي من ه���ذا الدلي���ل لفهم عملية 
الإ�سع���اف الأويل حل���الت الطواريء ملرحلة ما قبل الو�سول اإل���ى امل�ست�سفى �سواء 
يف مناط���ق ال�سراع اأو يف امليدان، وناأمل ان ميكنك ه���ذا الفهم من تقليل ال�سرر 
املحتم���ل وعدم الت�سب���ب يف ت�ساعف الإ�سابة، بالإ�سافة اإل���ى اإمكانية منع تدهور 
حال���ة امل�ساب اإل���ى اأن تتمكن من نقل امل�ساب اإلى مركز طبي مالئم. كما وجتدر 
الإ�س���ارة اإلى ان هذه الدليل ل يعترب بديال عن احل�سول على تدريب يف الإ�سعاف 
الأويل قبل ذهابك اإلى منطقة حرب، ويعترب التدريب على الإ�سعاف الأولى مهارة 

�سرورية يجب التمكن منها قبل �سفرك اإلى امليدان. 

فران�سي�ض جي ريت�سارد�سون، طبيب طواريء

دائرة التعليم الطبي، دميكري�سيد، دي اي – اململكة املتحدة

املدير الطبي- �سركة “كادر” ال�ست�سارية 

ت�صريييح خلو طييرف: اأي ممار�سة لالإ�سعاف الأويل يجب ان تكون م�ستندة اإلى 
تدري���ب مالئم.  الهدف من املعلومات الواردة يف هذه الدليل هو تقدمي مقاربة ملا 
ميكن اأن يحدث عندما جتد نف�سك يف منطقة كارثة طبيعية، اإو يف ميدان احلرب، 
اأو يف املناطق النائية حيث تنعدم املراكز ال�سحية املجهزة اأو اأطقم العالج الطبي 
– واإننا نو�سي باأل تطبق التقنيات الواردة يف هذا الدليل اإل يف ظل الظروف التي 

�سبق ذكرها. 

معظ���م املعلومات املذكورة يف الف�سول الالحقة ته���دف اإلى تقدمي عالجا �سريعا 

مقدمة
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لأك���رث الإ�سابات حدوثا وتكرارا يف امليدان �سواء الإ�سابات امليدانية اأو عدم وجود 
اإمكانية لإجراء عمليات جراحية، اأو اإ�سابات الإنفجارات واحلروق. 

وط���رق العالج املقرتحة هي للتعامل مع اإ�سابات يف ظل غياب عالج اإ�سعاف اأويل 
من اأطباء متخ�س�سني، وعندما ل توجد فر�سة للح�سول على عالج يف م�ست�سفى 

قبل مرور فرتة طويلة من حدوث الإ�سابة. 

ومثل بقية حالت التخطيط والتح�سري، ينبغي ان تفكر يف خطتك امليدانية، وماذا 
ميكن ان حتتاج وانت هناك واأن حت�سر نف�سك بناء على هذا. 

تعك�ض ا�ستعدادتك حلالت الط���واريء الطبية ما يت�سمنه تقييمك للمخاطر التي 
تتوقعها، ومعارفك ومهاراتك الطبي���ة، وجتاربك يف التعر�ض لالإ�سابات، وماهية 

املواد والتجهيزات الطبية التي ميكنك احل�سول عليها.

فكر دائما ب�صالمتك و�صالمة امل�صاب
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جتهيز احلقيبة امليدانية
اإن جتهيز حقيب���ة اإ�سعاف اأويل ميدانية هو عملية حيوية لنجاح مهمتك واحلفاظ 
عل���ى �سح���ة طاقمك. ويح���اول هذا الف�س���ل اأن ي�ستك�س���ف ال�سعوب���ات امليدانية 
املحتمل���ة والأو�ساع الت���ي قد يواجهها الطاقم ملعرفة ما يج���ب الرتكيز عليه اأثناء 

حت�سري حقيبة الإ�سعاف الأويل التي �سيتم اأ�سطحابها اإلى امليدان. 

 الف�صل الثاين ع�صر:
معدات الإ�صعاف الأويل

حقيبة خ�سر وحقيبة طبية 
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ويجب ان تعتمد طبيعة جتهيزات ومواد الإ�سعاف الأويل على قدرتك يف ا�ستخدام 
ه���ذه املواد. واأن تقوم بتجهيز حقيب���ة الإ�سعاف الأويل اخلا�سة بك اأرخ�ض بكثري 

من �سراء حقيبة جمهزة باملواد واملعدات. 

ماهي كمية املعدات التي اأحتاجها؟
ل توج���د اإجاب���ة واحدة لهذا ال�س���وؤال، وتعتمد ب�سكل عام عل���ى طبيعة املهمة التي 
حت�سر لها وعدد اأفراد الطاقم الذي ينبغي الإعتناء بهم، لذلك فاإنه من ال�سعب 
ج���دا حتديد مق���دار الكمية الكافي���ة لأخذها. ولكن لإعطائك فك���رة تقريبية عن 
الكمي���ات الت���ي ينبغي حملها توق���ع اأ�سواأ �سيناري���و لتعر�سك لالإ�ساب���ة يف امليدان 
واحم���ل معك �سع���ف املواد الالزم���ة للعالج اأو حت���ى ثالثة اأ�سع���اف الكمية. ويف 
الع���ادة يجد النا�ض انف�سهم وقد نفذت بع�ض املواد الطبية التي يحملونها وخا�سة 

الأ�سرطة الال�سقة وال�سمادات. 

• حقيبيية الإ�صعاف الأويل ال�صخ�صييية: احمل معك هذه احلقيبة طوال 	
الوق���ت ويجب ان حتتوي على كافة جتهي���زات الإ�سعاف الأويل بالإ�سافة اإلى 

اأدوات طبية للتعامل مع جروح الأعرية النارية واملتفجرات. 

• حقيبيية الرد ال�صريييع: احتفظ بهذه احلقيب���ة يف �سيارتك وخذها معك 	
عندم���ا تتوج���ه اإلى املناطق النائية اأو اخلطرية. وع���ادة ما حتتوي على مواد 
اإ�سعاف اأويل، وغيارا، وجتهيزات عناية لفرتات مطولة مثل: بطانية وجبائر 

لعالج الك�سور. 

• حقيبيية الإ�صعيياف الأويل: اإن حقيب���ة الإ�سع���اف الأويل املجهزة ب�سكل 	
كام���ل ه���ي اللبن���ة الأ�سا�سية لعملي���ة التح�سري حل���الت الط���وارئ الطبية. 
وميكن���ك بوا�سطة جتهيزات ب�سيطة ن�سبيا اأن توقف نزيفا، واأن جترب ك�سرا، 

واأن تقوم بعملية تقييم اأولية للحالة ال�سحية مل�ساب. 

• ال�صمييادات: قط���ع ال�سا����ض على هيئة مربع���ات �سغرية، مربع���ات كبرية، 	
�سم���ادات مركبة، �سمادات حربي���ة، �سمادات غري ل�سق���ة. هناك ت�سكيلة 
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كب���رية ومتنوعة م���ن ال�سم���ادات وكلها تق���وم بوظيفتني عامت���ني: اأن توقف 
النزيف واأن حتمي اجلرح. 

• لفافيية ال�صا�س: وهناك اأ�سماء متنوعة له���ذا النوع من ال�سمادات وب�سكل 	
عام فهذا الن���وع من ال�سماد يكون على �سكل لفاف يت�سم باملرونة وي�ستخدم 
لتثبيت ال�سمادة يف مكانها، اأو لو�سع �سغط على اجلروح النازفة، اأو لتثبيت 

جبائر الك�سور، اأو لربط املفا�سل التي تعر�ست لاللتواء و�سندها. 

• ال�صمييادة املثلثيية: وهي قط���ع مثلثة ميك���ن اأن ت�ستخ���دم كعالئق لتجبري 	
الك�س���ور، اأو لربط املفا�سل التي تعر�ست لالإلتواء، اأو لعمل اأداة وقف النزف 

)الرباطات(. 

• ل�صقييات اجلييروح: هن���اك اأنواع كث���رية باأحج���ام متنوعة. وه���ي مفيدة 	
حلماية اجلروح الب�سيطة و�سرر اجللد. 

• ق�صبييات هوائية للفم والأنف وواقي وجه للتنف�س ال�صطناعي: 	
الق�سب���ات الهوائي���ة لالأنف والف���م هي امل�ساع���د الأ�سا�سي لع���الج ا�سابات 
املمرات الهوائية. ويف العادة عندما يتم ا�ستخدامها مع تقنيات فتح جماري 
التنف����ض تك���ون كافية للحف���اظ على تدف���ق اله���واء لل�سخ�ض فاق���د الوعي. 
وي�ستخدم واقي الوجه عندما حتتاج لجراء عملية تنف�ض عرب الفم ل�سخ�ض 

ل تعرفه. 

• ال�صريييط الال�صق: ل ميكنك ال�ستغناء ع���ن ال�سريط الال�سق، وله اأكرث 	
م���ن مئة ا�ستخ���دام. ونو�سي بالحتفاظ ب�سريط ل�س���ق قوي مثل »�سليك تي 
ام« اأو »ايال�ستوبال�س���ت ت���ي ام«. هناك انواع كثرية م���ن الأ�سرطة الال�سقة 
الورقي���ة او البال�ستيكية. املعيار الأ�سا�سي جلودتها هو ان تل�سق ب�سكل جيد، 
واأكرث امل�سورين يحمل���ون معهم اأ�سرطة »جافا« التي ميكن ا�ستخدامها عند 

ال�سرورة. 
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• القفييازات: ونحتاج القف���ازات ل�سببان: الأول لرتدائه���ا عندما تتعامل مع 	
اإ�ساب���ات لأنك يجب ان تفرت�ض اأن اأي �سخ����ض تتعامل معه م�ساب مبر�ض 
ينتق���ل عرب ال���دم، والثاين هو حلماي���ة امل�ساب من اأي ع���دوى حتملها على 

يديك. 

• مناديل تنظيف م�صادة للبكتريا و »ايودين«: وهي ت�ستخدم لتنظيف 	
اجلروح. 

• مق�ييس اأو اأداة متعييددة ال�صتخدامييات: لق����ض الأ�سرط���ة الال�سقة، 	
وال�سم���ادات، اأو لق����ض مالب����ض امل�س���اب للتمكن م���ن معاين���ة اأ�سابته )ل 

ت�ستخدم اأ�سنانك اأبدا لق�ض الأ�سرطة الال�سقة اأو ال�سمادات(. 

• �صريييط النايلون الال�صق امل�صتخدم يف املطبخ: ل�ستخدامه يف تغطية 	
احلروق وحماية اجلروح من التعر�ض ملزيد من اللتهاب. 

• مراهييم موقفة للنزيف: مراه���م »�سيلوك�ض« و »كوي���ك« )اإنظر الف�سل 	
اخلا�ض بالنزيف(. 

•  �صمييادة وقف النزيف: وهي �سمادة ق���ادرة على وقف النزيف �سواء ان 	
ت�س���رتي واحدة - تباع يف ال�س���وق، اأو اأن ت�سنع واحدة م�سابهة للتي ت�ستخدم 
يف احل���روب، اأو ان تق���وم ب�سناع���ة واح���دة يدوي���ا )انظر الف�س���ل اخلا�ض 

بالنزيف(. 
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�سريط لف

غطاء لف

ع�سا لف

�سريط ل�سق

�سمادة وقف النزيف احلربية
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مقدمة  .1
الإ�سع���اف الأويل هو العناية املبدئية باملر����ض اأو الإ�سابة. ويكون الإ�سعاف الأويل 
كافي���ا يف بع�ض الأمرا�ض ذاتية ال�سف���اء اأو اجلروح الب�سيطة والتي غالبا ل حتتاج 

لأي عالج طبي متقدم بعد تنفيذ الإ�سعاف الأويل املنا�سب. 

ب�س���كل ع���ام يتكون الإ�سع���اف الأويل من �سل�سلة م���ن التقني���ات الب�سيطة القادرة 
عل���ى اإنقا�ض احلي���اة يف بع�ض احلالت، وه���ذه التقنيات ميك���ن ان يتدرب عليها 

الأ�سخا�ض واأن ينفذوها حتى باأب�سط الأدوات. 

وك���ون ال�سحفيني العاملني يف مناطق ال�سراع اخلط���رة معر�سني لأنواع خمتلفة 
م���ن الإ�سابات �سواء نتيجة ال�ستهداف املق�س���ود اأو نتيجة لتبادل اطالق النار اأو 
ب�سب���ب املر�ض، فاإن املعرفة باملب���ادئ الأ�سا�سية لالإ�سع���اف الأويل ميكن ان ينقذ 

حياتهم وي�ساعدهم يف التعايف.

يهدف الأ�سعاف الأويل اإلى: 

• اإنقيياذ احلياة اأو احلفيياظ عليها: ويكون �سروريا عن���د وجود العوار�ض 	
املر�سي���ة القاتلة مثل فقدان الوعي، وقف التنف�ض، ال�سكتة القلبية، والنزيف 

ال�سديد. 

• منييع تدهييور الإ�صابيية: وق���د يطلق عل���ى احليلول���ة دون تده���ور احلالة 	
املر�سي���ة نح���و الأ�س���واأ، اأو حتا�س���ي الت�سبب باملزي���د من الإ�ساب���ات. وهذا 
يت�سم���ن ال�سيطرة على الأ�سباب اخلارجية مثل حتريك امل�ساب واإبعاده عن 

الف�صل الثالث ع�صر: تقييم و�صع املري�س
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كل اأ�سب���اب اخلطر وال�سرر، بالإ�سافة اإلى تطبي���ق تقنيات الإ�سعاف الأويل 
ملنع تدهور الإ�سابة مثل ا�ستخدام ال�سغط املبا�سر لوقف النزيف. 

• تخفيييف الأمل/امل�صاعدة يف التعايف: الإ�سع���اف الأويل يت�سمن اأي�سا 	
حماولة البدء باإجراءات عملية التعايف منذ حلظة حدوث الإ�سابة اأو املر�ض. 

 م���ن اأجل اأن يبقى الإن�سان على قيد احلياة يج���ب اأن يكون جمرى الهواء مفتوحا 
– ويك���ون املج���رى مفتوحا عندما ي�سمح بحركة اله���واء من خالل الفم اأو الأنف، 

عرب احلنجرة والق�سبة الهوائية اإلى الرئتني دون وجود اأي ان�سداد اأو معيقات. 

وعندم���ا يك���ون النا�ض واعني فاإنه���م يحافظون عل���ى ممر اله���واء مفتوحا ب�سكل 
تلقائ���ي، اأما بالن�سب���ة لالأ�سخا�ض الفاقدين للوعي فاإنه���م قد يفقدون قدرتهم يف 

املحافظة على ممر الهواء مفتوحا ب�سبب الفقدان الوظيفي للجهاز الع�سبي. 

اإذا كان امل�ساب يتنف�ض، فاإنه من املفرت�ض ان يقوم ال�سخ�ض القائم على ال�سعاف 
الأول���ى بتثبيته على » و�سعي���ة النتظار لل�سفاء«، بحيث يك���ون املري�ض ممدا على 
جنب���ه بو�سعية خا�سة ت�ساعد على ازاحة الل�سان م���ن احلنجرة وت�سهم يف جتنب 
ح���دوث اأكرث ا�سب���اب الوفاة �سيوعا لدى فاقدي الوعي وه���و الختناق الناجم عن 

ارجتاع حمتويات املعدة اإلى املجرى الهوائي. 

الل�سان ي�سد املجرى الهوائيجمرى الهواء �سالك
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كم���ا اأن املمرات الهوائية ميكن ان تتعر�ض لالإغ���الق نتيجة انح�سار ج�سم غريب 
يف احلنج���رة اأو الق�سب���ة الهوائية ويطلق على ذلك ا�س���م »الختناق«، ويتم تعليم 
امل�سع���ف الأولى على التعامل مع ه���ذه احلالت من خالل تطبيق عملية مركبة بني 

»ال�سرب املفاجئ على الظهر« بالتبادل مع »الدفعات اجلذعية للخلف«. 

يف ح���ال وج���ود �سوائ���ل اأو دم يف جتوي���ف الف���م ميكن و�س���ع امل�س���اب يف و�سيعة 
»التفري���غ« الهادفة اإلى ا�ستخدام قوة اجلاذبية الأر�سية لإزالة ال�سوائل من الفم، 

وحتتاج هذه الو�سعية اإلى �سيطرة دقيقة )انظر ال�سورة يف الأ�سفل(. 

مع نهاية هذا الف�سل الطبي �سيتمكن ال�سحفي من تقييم حالة امل�ساب و�سيكون 
كيفية  على  �سيتعرف  اأنه  كما  الهوائية،  املمرات  ان�سداد  مع  التعامل  على  قادرا 
التعامل مع الو�سع ب�سكل عام من خالل ادارة و�سع امل�ساب والعناية به اإلى حني 

و�سول امل�ساعدة الطبية املحرتفة )عادة ما تكون طواقم �سيارة الإ�سعاف(.

تقييم حالة امل�صابني  .2
تقيي���م حال���ة امل�ساب عبارة عن عملي���ة منهجية منظمة لتقيي���م الإ�سابات، وهي 
عملية �سرورية لتمييز احلالت اخلطرة املهددة للحياة، ومعرفة نوعية الإ�سابات، 

وحتديد الأولويات بناء على نتائج التقييم. 

وبا�ستخدامك هذه الطريقة املنهجية �ستتمكن من تقييم حالة الإ�سابة، وو�سع اأولويات 
املعاجلة، وعالج جميع الإ�سابات والتاأكد من عدم اإغفال معاجلة اأي من الإ�سابات. 

عن���د حدوث حالة اإ�ساب���ة و�سط اطالق كثيف للنار، فم���ن املهم ان تكون اخلطوة 
الأول���ى لنق���اذ امل�ساب هو التعام���ل مع ما يج���ري يف البيئة املحيط���ة بامل�ساب. 
ولذل���ك من ال�سروري معرف���ة اأنه يجب األ نقوم اإل بعناي���ة طبية حمدودة عندما 
يك���ون امل�ساب مك�سوف���ا اأمام و�سع عدائ���ي، واأن الأولوية تك���ون يف احلفاظ على 

نف�سك اآمنا ثم القيام بنقل امل�ساب اإلى مكان اآمن.   

له���ذا ف���اإن عملية التقييم ال�سري���ع لالإ�سابة مهمة ج���دا يف البيئات اخلطرة حيث 
تزي���د من فر�سة التعرف عل���ى الإ�سابات الأكرث خطورة الت���ي تهدد احلياة والتي 
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ت�ستحق اأولوية يف املعاجلة، وعلى اأ�سا�ض التقييم نقوم بالتعامل معها ب�سكل طارئ 
باإجراء التدخل العالجي املنا�سب لنقاذ حياة امل�ساب. 

مراحل تقييم حالة امل�صابني
تعت���رب عملية تقييم حالة امل�سابني يف امليدان م�ساأل���ة حا�سمة لتقدمي العناية لهم 

خالل فرتة »الع�سرة دقائق البالتينية« و »ال�ساعة الذهبية« لعالج الإ�سابة. 

 ،”DR ABCDE« فعندم���ا ت�سادف حالة اإ�سابة فاإن اأول ما يجب ان تتذكره هو
وتعرب هذه الأحرف عن: 

 )Dangers( D :الأخطار
)Responses(R :ال�ستجابات

)Airway(  A : املمرات الهوائية مع التحكم بالرقبة والعمود الفقري
)Breathing( B :التنف�ض

)Circulation( C :الدورة الدموية
 )Deformity and Deficit( D :الت�سوه اجل�سدي والعجز الع�سبي

Environment/( E : تقيي���م البيئ���ة املحيط���ة والك�س���ف ع���ن ج�س���د امل�س���اب
)Expose

عن���د القيام بتقيي���م حالة امل�سابني يج���ب اأن يق�سم اإلى مرحلت���ني: امل�سح الأويل 
وامل�سح الثانوي.

فف���ي مرحلة امل�سح الأويل تقوم بالتقييم املبدئ���ي حلالة امل�ساب وحتاول اإنعا�سه، 
ويف هذه املرحلة تكون افعالك وردودك حا�سمة لنقاذ حياة امل�ساب. 

اأم���ا مرحل���ة امل�سح الثانوي فهي تبداأ بعدما يتم حتقي���ق ا�ستقرار يف حالة املري�ض 
وتكون عملية التقييم الثانوي اأكرث عمقا وتف�سيال يف التعرف على حالة امل�ساب.
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امل�صح ال  .3
)Dangers( D :الأخطار

ل تق���م اأب���دا مب�ساعدة م�س���اب مبا�سرة قبل التاأكد من ع���دم وجود خطر مبا�سر 
يه���ددك اأو يهدد امل�ساب. تقدم نحو امل�ساب بب���طء وانظر حولك بالدوران حول 
نف�س���ك 360 درجة لتفح�ض البيئ���ة املحيطة بك وقيمها ب�س���كل �سريع. اخلطوة 
الثاني���ة هي تقيي���م �سبب الإ�ساب���ة اأو اآليته���ا لتتمكن من و�سع احتم���الت لنوعية 

ال�سابة. 

)Responses( R  :ال�صتجابات
اقرتب من امل�ساب ويف�سل من ناحية الراأ�ض وحاول احل�سول على رد من امل�ساب 
م���ن خالل احلديث معه م���ع عدم حتريك الراأ�ض. وعندما ت�سل اإلى امل�ساب ثبت 
الراأ����ض جيدا، واإذا مل يكن هناك جتاوب مع املحفز ال�سوتي حاول احل�سول على 
رد بوا�سط���ة حمف���ز الأمل بوا�سطة “قر�ض” احد اج���زاء اجل�سد احل�سا�سة لالأمل 
مثل �سحمة الأذن، وكذلك راقب حركة اجلفون اأو اأي من اأجزاء اجل�سم الأخرى. 

  )Alert, Voice, Pain, Unresponsive(  AVPU ”يعترب �سّلم ال� “اي يف بي يو
)اليقظ���ة، �سوت، اأمل، عدم التج���اوب( نظاما ي�ستخدمه امل�سع���ف الأويل لقيا�ض 

درجة ردود فعل امل�ساب وموؤ�سرا على درجة الوعي.

اأم���ا بالن�سب���ة لل� “اي بي �س���ي دي اي” »ABCDE« فهو ترتي���ب الإ�سابات التي 
ميكن اأن توؤدي اإلى وفاة امل�ساب، فمثال: ميكن ان متوت يف حالة ان�سدت املمرات 

الهوائية لأن ان�سدادها ي�سبب توقف التنف�ض. 

 )Airway( A :املمرات الهوائية مع التحكم بالرقبة والعمود الفقري
املم���رات الهوائي���ة نظيفة وخالية من املعيقات مع اتخ���اذ الحتياطات الحرتازية 
للتحك���م بالرقب���ة، فمن املهم احلف���اظ على الرقب���ة على م�ستوى واح���د مع بقية 

اجل�سد بهدف احلفاظ على �سالمة النخاع ال�سوكي. 

يجب ان تقوم بعملية تقييم كامل للممرات الهوائية 
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ا�ستخ���دم املنطق عندما 
الهوائية،  املج���اري  تفتح 
م���ع تثبيت فقرات الرقبة 

طوال الوقت: 

• ا����س���ت���ط���اع 	 اذا 
التحدث  امل�����س��اب 
معك فهذا يعني اأن 
الهوائية  امل��ج��اري 
م����ف����ت����وح����ة وان������ه 

ي�ستطيع التنف�ض. 

• املجاري 	 كان���ت  اذا 
الهوائية غري نظيفة، قم بتنظيفها بحذر عن طريق: 

اإمالة الراأ�ض املتزامن مع رفع الذقن يف حالة مل يكن هناك �سك بوجود  �
اإ�ساب���ة يف فقرات الرقب���ة )تاأكد من خلو الفم من اأج�سام قد ت�سقط يف 

جمرى الهواء كقطع طعام اأو �سن مك�سور وغري ذلك(. 

الدفع اخللفي لعظمة الفك اإذا كان هناك �سكوك بحدوث ا�سابة بعظم  �
الرقبة. 

• اذا كان هن���اك معيق يف جم���رى الهواء ميكن ان حت���اول ازاحته بال�سبع اأو 	
ان تدي���ر راأ�ض امل�ساب اإل���ى اجلانب لت�ستفيد من قوة اجلاذبية للتخل�ض من 

املعيق مع احلفاظ على ثبات عظم الرقبة “و�سعية التفريغ”. 

)Breathing( B :التنف�س
يعني التنف�ض هنا عملية التنف�ض التي يتم فيها و�سول الأوك�سجني اإلى الرئتني. وتتاأثر 
هذه العملية باأي �سيء قد ي�سل اإلى الرئتني مثل: وجود �سائل يف الرئتني، اأو يف حالة 

عدم قدرة الدماغ على توجيه اجل�سد ملا ينبغي القيام به كما يف حالة الغيبوبة. 

و�سعية التفريغ جلعل جمرى الهواء �سالكا
2012 غزة  �سامل،  اأبو  ©�سامي 
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1( اأنظر – ا�ستمع )ملدة 10 ثوان( – اح�سا�ض: 
• هل ت�ستطيع روؤية �سدر امل�ساب يرتفع ويهبط؟ 	

• هل ت�ستطيع �سماع �سوت تنف�ض املري�ض؟ 	

• هل حت�ض بتنف�ض امل�ساب؟ 	

• منتظم وكامل = تنف�ض طبيعي	

• التنف�ض بجهد، �سطحي، �سريع، غري منتظم، غري موجود = تنف�ض غري 	
طبيعي.

2( �ساعد يف عملية التهوية يف حال كان التنف�ض غري طبيعي.
معدلت التنف�ض الطبيعية لدى الن�سان هي: 

البالغني: 12 – 20 تنف�ض يف الدقيقة. 

الأطفال:  20- 40  تنف�ض يف الدقيقة

عدي قدومي ©جنني 2012
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الر�سع: 30 – 60 تنف�ض يف الدقيقة

)Circulation( C :الدورة الدموية
تقيي���م الدورة الدموية ي�س���ري اإلى القيام بفح�ض النب����ض والتاأكد من عدم وجود 

نزيف خطري. ويجب ان تتبع اخلطوات التالية: 

هل هناك نب�ض لدى امل�ساب؟ 

التح�س����ض باللم�ض لنب�ض ال�سريان ال�سبات���ي يف الرقبة ونب�ض �سريان الر�سغ أ. 
واملقارنة بينهما. 

النب�ض الكامل واملنتظم = نب�ض طبيعي. ب. 

النب�ض �سعيف، متقطع، غري منتظم = نب�ض غري طبيعيج. 

فح����ض اإع���ادة المتالء الدم���وي ال�سعريي خ���الل ثانيتني = اإع���ادة امتالء د. 
طبيعي. 

خ���الل اأكرث من ثانيتني = امل�ساب يتعر����ض ملا يطلق عليه “ال�سدمة” التي ه. 
حتدث مثال عند وجود نزيف خطري.

معدل النب�ض الطبيعي

60-100 نب�سة يف الدقيقة البالغني  

90-110 نب�سة يف الدقيقة الأطفال 

110-140 نب�سة يف الدقيقة الر�سع 

 )Deformity and Deficit( D :الت�صوه اجل�صدي والعجز الع�صبي
يف حال���ة حدوث اإ�سابة يف الراأ����ض ميكن قيا�ض م�ستويات الوع���ي ومراقبتها لدى 

 . AVPU ”املري�ض بوا�سطة نظام “اي يف بي يو

 Alert( A(: )اليقظة( – امل�ساب يقظ ومتنبه ويعي ما حوله. . 1
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  Voice( V(: )لفظ���ي(- امل�ساب ي�ستجيب للتنبيهات اللفظية )ال�سوتية( . 2

– مث���ال ق���د يكون امل�س���اب �ساحي���ا ولكنه م�سو�س���ا، او اأنه غ���ري واع ولكنه 
يتجاوب مع التنبيه اللفظي ب�سكل من الأ�سكال.

 Pain( P(: )اأمل( – امل�س���اب ي�ستجي���ب لالأمل )فاقد للوعي لكنه ي�ستجيب . 3

برد فعل عند ال�سعور بالأمل(. 

 Unresponsive( U(: غ���ري متج���اوب )ويف هذه احل���الت يفقد امل�ساب . 4

ردود فع���ل املنعك�سات الع�سبية الطبيعية مثال فق���دان ردود الفعل الع�سبية 
عند ح�سول الختناق وهي الكحة اأو ال�سهقة(. 

ابح���ث يف ج�س���م امل�ساب عن وجود ته�س���م يف اأي من العظ���ام الكبرية فقد تكون 
ه���ذه ا�سابة قاتل���ة اإذا مل يتم التعامل معها يف الوقت املالئ���م. وبعدها ابحث عن 
وج���ود ته�سم يف العظ���ام الأ�سغر، قم بفح�ض كامل للج�سد من الراأ�ض اإلى ا�سابع 

القدمني. 

 E  :تقييم البيئة املحيطة والك�صف عن ج�صد امل�صاب
 )Environment/Expose(

يجب اأخ���ذ العنا�سر البيئة املحيطة مثل احلرارة اأو ال���ربودة والتعر�ض للمخاطر 
بالعتبار، وكذلك من ال�سروري الك�سف عن ج�سد امل�ساب يف مكان الإ�سابة التي 

اكت�سفته.  

يجب حماية امل�ساب ب�سكل جيد من الظروف البيئية املحيطة.

ل ميكن���ك ع���الج م���ا ل تراه، فم���ن املهم ان تك�سف ع���ن اجزاء م���ن اجل�سد عند 
احلاجة مثل اماكن ال�سابة بطلقات نارية. 
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�سع امل�ساب يف و�سعية النتظار 
لل�سفاء اإذا احتاج المر

خطر؟

نعم

نعم

ل

ل

ابعد امل�ساب عن اخلطر او 
انتظر اإلى ان يكون اآمنا ان تقدم 

العالج

افح�ض ال�ستجابات )ا�سرخ، 
ا�سفع(

متجاوب غري متجاوب

افح�ض املمرات الهوائية 
)اأزل اي عائق اذا كان هذا 

ممكنا(

افح�ض فيما اإذا كان التنف�ض 
طبيعيا

)ع�سرة ثواين(

ات�سل بخدمات ال�سعاف 
والطوارئ

الدورة الدموية: فح�ض فيما اأذا 
كان هناك 
نزيفا �سديدا

لون اجللد، درجة احلرارة 
وقيا�ض النب�ض اإذا كنت قادرا 

على ذلك اأو مدربا عليها

الإعاقة: اليقظة، �سوت، اأمل، 
عدم التجاوب

الإنعا�ض القلبي الرئوي
)30 �سغطة يف الدقيقة : 2 

تنف�ض عرب الفم(

البيئة والتعر�ض للمخاطر:
احم امل�ساب من خماطر البيئة 
املحيطة ثم قم بعملية فح�ض 

اخرى
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امل�صح الثانوي  .4
ينف���ذ امل�سح الثانوي فقط عند ا�ستقرار حالة امل�ساب ومبا�سرة بعد التخل�ض من 

الظروف التي تهدد حياته. 

وخالل ه���ذا امل�سح من املهم القيام بفح�ض �سامل للم�ساب من راأ�سه اإلى اأ�سابع 
قدميه )مبا يف ذلك ظهر وخلف امل�ساب(: 

• الراأ����ض: افح����ض فيما اذا كان هناك اأورام، اأو انتفاخ���ات، اأو انبعاجات، اأو 	
نزيف. يف حال كان هناك نزيف م�ستمر اعمل على وقفه. 

• الوجه: افح�ض فيما اذا كان هناك ت�سوهات يف العظام. 	

• الأذنني: ابحث عن �سوائل اأو دم يف الأذنني. اإذا كان هناك �سائل )�سفاف او 	
بل���ون الق�ض( ميكن ان يوؤ�سر اإلى وجود ك�سور يف قاع اجلمجمة. واإذا مل تكن 
هن���اك ا�سابات اأخرى وا�سحة، حرك املري�ض اإل���ى و�سعية النتظار لل�سفاء 

لكبح تدفق ال�سائل. 

• العيون: انظر اإلى كال العينني بنف�ض الوقت وابحث عن: 	

ع���دم ت�ساوي يف حجم بوؤبوؤ  العينني، وهذا يوؤ�سر عادة اإلى وجود ا�سابة . 1
يف الدماغ. 

انكما����ض البوؤبوؤ، وعادة ما يظهر ه���ذا يف احلالت املتقدمة من الت�سمم . 2
بالعقاق���ري، وميكن ان يوؤدي اإلى ف�سل يف عملية التنف�ض. يف هذه احلالة 

يكون امل�ساب يف خطر وت�سبح عملية اجالئه م�ساألة اأولوية. 

• الف���م، الفك، واملج���رى الهوائي: افح����ض فيما اذا ما زال املج���رى الهوائي 	
للم�ساب نظيفا، وحافظ يف نف�ض الوقت على ثبات فقرات الرقبة. 

ال�سدر: افح�ض فيما اإذا كان هناك ا�سابة كبرية او ت�سوه �سواء داخلي اأو خارجي. 

الأ�س���الع: افح�ض فيما اذا كانت هن���اك حركة غري طبيعية يف القف�ض ال�سدري 
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والذي قد ي�سري اإلى ك�سور يف الأ�سالع. 

الأط���راف العلي���ا: ابحث ع���ن ت�سوهات اأو اأي خل���ل وظيفي يف عم���ل الع�سالت اأو 
الهيكل العظمي. 

البطن: يتم ال�سعور بت�سلب يف منطقة البطن عندما يكون هناك نزيف داخلي.

احلو����ض: افح����ض احلو�ض بحر����ض بحثا عن ت�سوه���ات او حركة غ���ري طبيعية، 
وكذلك ابحث عن حدوث ق�سر يف اي من الرجلني. 

الأط���راف ال�سفلى: ابحث ع���ن ت�سوهات اأو اأي خلل وظيف���ي يف عمل الع�سالت اأو 
الهيكل العظمي. 

)SAMPLE( التاريخ املر�صي  .5
•  )Signs and symptoms( عالمات واأعرا�ض.	

•  )Allergies( احل�سا�سية	

• ب�س���كل ا�سا�سي ال�سوؤال عن احل�سا�سية من ا�ستعمال بع�ض انواع الأدوية، 	
واأي�سا ح�سا�سيات من البيئة. 

• افح����ض بطاقة الهوية ملعرفة فيما اإذا كان هن���اك عالمة حمراء توؤ�سر 	
على وجود ح�سا�سية.

•  )Medication( الأدوية التي يتعاطاها امل�ساب 	

• دواء بو�سفة طبية.	

• دواء يتم �سراوؤه من ال�سيدلية دون و�سفة طبية. 	

•  )Pertinent medical history( تاريخ مر�سي مرتبط بحالة امل�ساب: 	

• ا�سابات اأو م�ساعفات مرتبطة بحالة طبية �سابقة. 	

•  )Last oral intake( اآخر ما تناوله امل�ساب عن طريق الفم.	
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•  )Events leading up to incident( الأح���داث الت���ي �سبق���ت الإ�سابة 	

ب�سكل مبا�سر.

عندمييا تقييوم بعملييية امل�صح الثانييوي للم�صيياب يجب ان تاأخييذ الأمور 
التالية بعني العتبار: 

•  )Deformities( الت�سوهات اجل�سدية	

•  )Contusions( الكدم���ات - بق���ع داكنة اأو زرقاء الل���ون ناجمه عن نزيف 	

دموي حتت �سطح اجللد.

•  )Abrasions( اخلدو�ض 	

•  )Punctures/Penetrations( اجلروح الثقبية واجلروح املخرتقة	

•  )Burns( احلروق	

•  )Tenderness( الأمل امل�ساحب للم�ض	

•  )Lacerations( التمزقات اأو اجلروح الر�سية	

•  )Swelling( النتفاخات 	

م���ن املهم تقييم حال���ة امل�ساب بطريقة ممنهجة تتيح التو�س���ل اإلى نتائج �سريعة 
وتقدمي عالج فوري لالإ�سابات التي تهدد حياة امل�ساب. 

مالحظة هامة
اأعد تقييم املوؤ�صرات احليوية ال�صا�صية:

• مرة كل 15 دقيقة على الأكرث يف حالة امل�ساب امل�ستقر. 	

• مرة كل 5 دقائق على الأقل يف حالة امل�ساب غري امل�ستقر.	

• يف�سل اأن يكرر هذا التقييم اكرب قدر ممكن من املرات.	
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يتم تنفيذ الإنعا�ض القلبي – الرئوي )CPR( عند حدوث التوقف املفاجئ للقلب، 
فعند توقف القلب تغيب دقات القلب، ويتوقف جريان الدم ويتوقف النب�ض.

عن���د ذلك يفق���د امل�ساب الوع���ي ويتوقف جريان ال���دم امل�سب���ع بالأوك�سجني اإلى 
الدم���اغ، وهذه حالة طارئة جدا وح�سا�سة لأن الدماغ يتوقف عن العمل بعد 4-3 

دقائق من وقف امداده بالأوك�سجني وينتج عن ذلك دمار دائم خلاليا الدماغ. 

�صل�صلة احلياة  .1
�سل�سل���ة احلي���اة هي عبارة عن جمموعة من الإجراءات الت���ي عندما يتم تنفيذها 

ب�سكل �سحيح تقلل من خطر املوت عند من يتعر�ض لتوقف مفاجئ للقلب.

 ومثل اأي �سل�سلة، فاإن قوة �سل�سلة احلياة ت�ساوي قوة اأ�سعف حلقات هذه ال�سل�سة، 
واحللقات الأربع التي ت�س���كل �سل�سة احلياة هي حلقات متداخلة ومرتابطة ببع�ض 
وتتك���ون من: الو�سول املبكر للم�ساب، تنفيذ �سي بي اآر  )CPR( للمري�ض باأ�سرع 
وقت، ا�ستخ���دام جهاز ال�سدم���ة الكهربائية مبكرا، تقدمي الإج���راءات املتقدمة 

الف�صل الرابع ع�صر:
)CPR( الإنعا�س القلبي – الرئوي

ادراك مبكر لإمكانية حدوث توقف للقلب وطلب

ملنع التوقف املفاجئ للقلب

الإنعا�ض القلبي الرئوي املبكر

ل�سراء الوقت

بكر
ل م

ة ب�سك
تنفيذ عالج بال�سدمة الكهربائي

من اأجل اعادة ت�سغيل القلب

ة الكفاءة واملقدرة على البقاء
عاد

�ست
ل

العناية التي تلي الإنعا�ض
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لإنعا�ض ال�سكتات القلبية.

يجب ان نحرتم دائما خطوات DR ABCDE  “دي اآر اي بي �سي دي ايي” 

 )Dangers( D :الأخطار
تفح�ض املحيط دائما بحثا عن م�سادر خطر حمتملة لك وللم�ساب. انظربزاوية 

360 درجة على ثالثة ارتفاعات. 
 )Responses(R  :ال�ستجابات

تفقد رد امل�ساب بح�سب �سلم »اي يف بي يو« AVPU  - اليقظة، �سوت، اأمل، عدم 
التجاوب )راجع الف�سل اخلا�ض بتقييم حالة الإ�سابات( 

  )Airway( A :املمرات الهوائية
امل�س���اب  ال�سخ����ض  يك���ن  مل  اإذا 
م�ستل���ق ب�سكل م�ست���وي على الظهر 
حرك���ه اإلى ه���ذه الو�سعية بوا�سطة 
حتريك كامل اجل�سم بنف�ض الوقت 
وا�سم���ن تثبيت راأ�ض امل�ساب الذي 

تقوم بتحريكه اإلى هذا الو�سع. 

• الهوائي���ة 	 املم���رات  افت���ح 
للم�س���اب. ارف���ع الذق���ن اإلى 
الأعل���ى بلط���ف وبي���د واحدة 

بالتزام���ن م���ع اإمال���ة للجبني اإل���ى الأ�سفل باليد الخ���رى  لرف���ع الراأ�ض اإلى 
اخلل���ف. )ا�ستخ���دم اآلية الدف���ع اخللفي للف���ك اإذا كان هن���اك �سك بوجود 

ا�سابة يف فقرات الرقبة(. 

• عندم���ا يت���م فتح جم���رى الهواء افح����ض فيم���ا اذا كان هن���اك معيقات يف 	
املجرى. 
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)Breathing( B :التنف�س
حافظ على جم���رى الهواء مفتوحا 
ثم: انظر، ا�ستمع، وا�سعر بحثا عن 

تنف�ض طبيعي: 

• انظر اإلى حركة ال�سدر	

• ا�ستمع ل�سوت تنف�ض	

• ا�سعر بالهواء على خدك 	

• انظر، وا�ستمع، وا�سعر ملدة ل 	
تزيد على 10 ثواين لتحديد فيما اإذا كان امل�ساب يتنف�ض ب�سكل طبيعي. اإذا 
كان لدي���ك �سك فيما اذا كان يتنف�ض ب�سكل طبيعي ام ل تعامل مع الو�سع اأن 

تنف�سه غري طبيعي ويحتاج م�ساعدة. 

اإذا كان ال�سخ����ض ل يتنف����ض اب���داأ بعملية ال�سغط على ال�س���در )عملية م�ستمرة 
بالتن���اوب بني �سغط على ال�سدر واإعطاء تنف�ض عرب الفم(، ل ت�سيع وقتا للبحث 
عن نب����ض امل�ساب لفح�ض حركة الدورة الدموية، ولك���ن ابدء بعملية ال�سغطات 

القلبية كما يلي: 

• �سع ج�سمك اإلى جانب املري�ض.	

• ح���دد موق���ع منت�سف ال�سدر و�س���ع كعب احد 	
اليدي���ن عليه ثم �سع على اليد الأولى كعب اليد 

الثانية. 

• ا�سب���ك ا�سابع يديك مع���ا وتاأكد اأنك ل ت�سغط 	
على اأ�سالع امل�ساب. 

• تاأك���د م���ن اأن���ك يف و�سع عم���ودي ف���وق �سدر 	
امل�ساب. 
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• تاأكد م���ن اأن يديك مم���دودة ب�س���كل م�ستقيم طوال 	
الوقت، ل تثني الكوعني. 

• ا�سغ���ط على منت�سف ال�سدر بعم���ق 5-6 �سنتم اأو 	
1.5 – 2 ان�ض. 

• عندم���ا ت�سغ���ط حت���ى امل�ساف���ة املطلوب���ة اطل���ق كل 	
ال�سغط بدون ان تقطع التوا�سل بني يديك ومنت�سف 
ال�س���در. وا�س���ل عملي���ة ال�سغط والط���الق مبعدل 

100-120 �سغطة يف الدقيقة. 
• مدة ال�سغط والإطالق يجب ان يكون مت�ساويا. 	

• بع���د 30 �سغط���ة افت���ح جم���رى الهواء م���رة اأخرى 	
باإمال���ة الراأ�ض اإلى اخللف بالتزام���ن مع رفع الذقن 

اإلى اإعلى. 

• اغلق انف امل�ساب. 	

• ا�سمح لفم امل�ساب بالنفتاح مع احلفاظ على رفع اخلد اإلى اأعلى. 	

• ا�ستن�س���ق اله���واء ب�سكل طبيعي و�سع �سفتيك على ف���م امل�ساب وتاأكد من ان 	
�سفتيك يغلقان فم امل�ساب ب�سكل كامل. 

• اإذا كنت ل تعرف امل�ساب ا�ستخدم قناع وجه واقي للوجه عندما تنفح الهواء 	
يف فمه. 

• اطل���ق الزفري يف ف���م املري�ض وراقب يف نف����ض الوقت �س���دره لتتاأكد من اأنه 	
يرتفع كما لو اأنه يتنف�ض ب�سكل طبيعي. 

• حاف���ظ على و�سع الراأ�ض مرتفعا وانظ���ر اإلى الأ�سفل نحو ال�سدر لرتى فيما 	
اإذا كان �سينخف�ض عندما يخرج الهواء من الرئتني. 
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• ب�س���كل 	 اأخ���رى  م���رة  ا�ستن�س���ق 
طبيعي وانفخ يف فم املري�ض. 

• يج���ب اعط���اء املري����ض اله���واء 	
مرتني مبعدل نفخة يف الثانية. 

• بع���د ذل���ك، اع���د و�س���ع اليدين 	
ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى منت�س���ف 
ال�س���در وقم بال�سغط عليه 30 

مرة اأخرى. 

• عل���ى 	 ال�سغ���ط  عملي���ة  وا�س���ل 
ال�سدر والتنف�ض الإنقاذي مبعدل 30 : 2 

ل تتوقف اإل اإذا: 
• اأظه���ر امل�س���اب عالمات عل���ى ا�ستعادة الوعي مث���ل ال�سعال، فت���ح العينني، 	

الكالم، القيام بحركات اإرادية، بدء عملية التنف�ض ب�سكل طبيعي. 

• عندما تتعب جدا. 	
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• و�سول طاقم الأ�سعاف وتوليه انقاذ امل�ساب. 	

م���ا عدا هذا ويف حالة عدم وجود تهديد عل���ى حياتك وا�سل عملية احياء التنف�ض 
دون انقطاع. 

الإنعا�س بوا�صطة ال�صغط على ال�صدر فقط 
• اإذا كنت غري قادر على تقدمي تنف�ض انقاذي )النفخ عرب الفم( للم�ساب اأو 	

ل تريد ذلك، قم بعملية ال�سغط على ال�سدر فقط. 

• اإذا كنت تقوم بعملية ال�سغط فقط، يجب ان يكون معدل عدد ال�سغطات ما 	
بني 100-120 مرة يف الدقيقة. 

)مالحظة: للمطالعة  CDE، راجع الف�سل 13(.

القاعدة الأ�صا�صية لإنقاذ حياة الن�صان البالغ  .2
امل�ساب غري متجاوب

ا�سرخ طلبا للنجدة

افتح جمرى الهواء

افح�ض تنف�سه ملدة 10 ثوان واذا كان ل يوجد تنف�ض

ات�سل بخدمات ا�سعاف الطواريء

قم بال�سغط على �سدر املري�ض 30 مرة

وقم بتقدمي تنف�سني انعا�سيني خالل ثانيتني

وا�سل عملية الإنعا�ض القلبي الرئوي حلني و�سول طاقم الأ�سعاف
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�سيقدم ه���ذا الف�سل لل�سحفيني الأنواع املختلفة حل���الت النزيف وعر�ض لطرق 
التحك���م بالنزي���ف. ومع نهاي���ة الف�سل �ستتمك���ن من التحك���م بالنزيف ومعاجلة 
الإ�ساب���ة بالعيارات النارية بنجاح يف ظل ظروف ميدانية �سعبة بحيث تتمكن من 

انقاذ حياة الأ�سخا�ض. 
كم���ا �ستكت�سب معارف التحكم بالنزي���ف، وحماية اجلروح من العدوى واللتهاب، 
وحماي���ة امل�ساب م���ن ال�سدمة اجل�سدية وكيفية عالجه���ا، علما باأن هناك بع�ض 

اأنواع اجلروح التي حتتاج لعناية خا�سة. 

الأوعية الدموية  .1
تعريف: الأوعية الدموية هي اجلزء امل�سوؤول يف ج�سم الإن�سان عن نظام الدورة 

الدموية التي تعمل على اي�سال الدم اإلى جميع اأنحاء اجل�سم. 

اأنواع الأوعية الدموية: 
ال�صرايييني: هي اأوعية النقل ذات ال�سغ���ط العايل، وهي التي حتمل الدم امل�سبع 

بالأوك�سجني من القلب اإلى جميع اأنحاء اجل�سم. 

ال�صعرات: وهي اأ�سغر اوعية نقل الدم يف اجل�سم وهي جزء من الدورة الدموية 
املجهرية، و�سمكها هو �سمك خلية واحدة فقط. 

الأوردة: وه���ي جزء من نظام الدورة الدموي���ة والتي حتمل الدم باجتاه القلب. 
وتعم���ل معظ���م الأوردة على حمل الدم اخلايل من الأك�سج���ني من ان�سجة اجل�سم 
واإعادته اإلى القلب. هناك ا�ستثناءات يف حالة الأوردة الرئوية واأوردة امل�سيمة التي 

حتمل دما م�سبعا بالأوك�سجني اإلى القلب. 

الف�صل اخلام�س ع�صر: العناية بحالت 
النزيف والإ�صابة بالعيارات النارية
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ت�صنيف النزيف  .2
يتم و�سف النزيف اخلارجي بح�سب م�سدر الدم الذي ينزف من الوعاء الدموي. 

الأنواع الرئي�سية للنزيف اخلارجي هي: 

النزف ال�صرياين:   .1
• وعادة يكون نزفا �سريعا، وغزيرا، متدفقا، جريان ناب�ض. 	

• وعادة ما يكون لونه فاحتا لأنه يكون غنيا بالأوك�سجني. 	

النزف الوريدي:   .2
• تدفق مطرد وجريان بطيء	

• وعادة ما يكون لونه احمرغامق اأو مائال اإلى اللون البني 	

الوريد 

ال�سعريات

ال�سريان

ال�سريان
جدار �سميك ومطاطي،

ممر �سيق

الوريد
جدار رقيق،
ممر وا�سع

ال�سعريات
جدار �سمكه مقدار

خلية واحدة
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الدموية ال�صعرات   .3
• تدفق بطيء وجريان متماثل على �سكل نزيز	

• غالبا ما يتخرث ب�سكل تلقائي	

حتذير 
تذكر دائما ان حتاول ارتداء الكفوف الطبية عند التعامل مع امل�ساب اأو املالم�سة 

له لتحا�سي التلوث املتبادل. 

التحكم بالنزيف  .3
التحك���م بالنزي���ف يعني فع���ل الإجراء ال���الزم لوقف فقدان املري����ض لدمه جراء 

ا�سابته بجرح اأو لأنه يعاين من حالة طبية اأدت اإلى النزيف. 

ال�صغط املبا�صر: 
ا�سرع طريقة للتحكم بالنزيف هو القيام ب�سغط مبا�سر على اجلرح. 

�س���ع �سمادة معقم���ة وغري ل�سقة عل���ى اجلرح، او ا�ستخ���دم �سمادة جراح أ. 
عادية. 

ق���م بربط عقدة بوا�سطة ال�سمادة او قم با�ستخ���دام �سريط ل�سق مبا�سرة ب. 
فوق اجلرح. 

ل ت�سد العقدة كثريا ولكن بالقدر الالزم للتحكم بالنزيف فقط: ج. 

)3(                                            )2(                                            )1(                    
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• اإذا مل يتوق���ف النزيف، �سع �سمادة اأخرى ف���وق ال�سمادة الأولى اأو قم 	
بال�سغط ب�سكل مبا�سر بيدك او باأ�سابعك على اجلرح. 

• ميك���ن ل�سخ����ض موج���ود يف امل���كان بال�سغط عل���ى اجل���رح اأو ان يقوم 	
امل�ساب بعمل هذا بنف�سه. 

الرفع لوقف النزيف: 
رف���ع اأو اإع���الء الي���د اأو الرج���ل . 1

املجروحة فوق م�ستوى القلب. 

يجب القي���ام بالرفع مع ال�سغط . 2
على اجلرح. 

ل تق���م برف���ع الط���رف اإذا كنت . 3
ت�س���ك بوجود ك�س���ر اإلى ان تقوم 
بتثبي���ت الك�سر بجب���رية وعندما 
تكون متاأكدا اأن رفع هذا الطرف 

لن ي�سبب املزيد من الإ�سابة. 
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ال�صغط غر املبا�صر: 
ي�ستخدم يف حالة النزيف ال�سديد وعندما ل ميكن وقفه بوا�سطة ال�سغط املبا�سر 

اأو الرفع. 

ميكن ال�سيطرة على النزيف ال�سرياين من خالل ال�سغط على نقطة ال�سغط . 1
املالئمة، ونقاط ال�صغط هي: 

• مناط���ق معين���ة يف اجل�سم ميكن م���ن خاللها التحكم بتدف���ق الدم من 	
خالل �سغط ال�سريان اإلى عظمة جماورة. 

• وتوجد هذه النقاط يف كل مكان ميكن ان حت�ش فيه النب�ش، علما باأنه ال 	
ميكن ا�صتخدام جميع هذه النقاط )مثل نب�ش الرقبة(. 

• يتم ال�سغط با�ستخدام الإبهام اأو الأ�سابع اأو كعب اليد. 	

YJS  © �سمادة 
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كيفي���ة ال�صغط على نقاط ال�صغط: �صع كعب ي���دك على نقط ال�صغط و�صد . 2
عليها بقوة.

جرح يف الوجه ا�سفل العينني

جرح الكتف اأو اأعلى الذراع

جرح اأ�سفل الذراع اأو الكوع

جرح الفخذ

جرح يف ا�سفل القدم

جرح اجلمجمة او ال�سدغ

جرح الرقبة

جرح اليد

جرح الفخذ

جرح القدم
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وقف النزيف با�صتخدام الع�صابات اأو الرباطات:   .4
ت�ستخدم كخيار اأخري فقط لل�سيطرة على نزيف �سديد وبعد ان تف�سل الطرق أ. 

الخرى، وت�ستخدم هذه الطريقة لوقف النزيف من الأطراف فقط. 

ت�ستخدمها عندما تعجز عن ايجاد طرق اخرى لوقف نزيف كارثي. ب. 

عندما يكون الو�سع الأمني خطري جدا ول وقت ل�ستخدام طرق اخرى لوقف ج. 
النزيف فيما حتتاج ملغادرة منطقة خطر ب�سكل �سريع. 

يج���ب ان تفه���م قب���ل ا�ستخ���دام ه���ذه الطريق���ة خماطره���ا وحمدوديتها. د. 
فالرباطات قد ت�سبب تلفا لالأن�سجة وفقدانا لالأطراف اإذا ما مت ا�ستخدامها 
م���ن قب���ل اأ�سخا�ض غري مدرب���ني. ونادرا م���ا ت�ستخدم ه���ذه الطريقة لوقف 
النزي���ف وت�ستخدم يف الع���ادة عند ح�سول اإ�سابة اأدت اإلى برت جزئي اأو كلي 

لطرف من الأطراف وعندما ل ميكن وقف النزيف. 

�سناعة رباطات مرجتلة يف امليدان:  ه. 

• اث���ن قطعة من القما�ض حتى يكون عر�سها يقارب ثالثة بو�سات )7.5 	
�سنتم تقريبا(. 

• ميك���ن ان ت�ستخدم بدل من قطع���ة القما�ض �سريط���ا، حزاما، منديال، 	
من�سفة اأو ما ي�سابهها. 
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• ميكن اأي�سا ان ت�ستخدما ال�سمادة الطبية ك�سماما لوقف النزيف. 	

• ل ت�ستخدم اطالقا حبال اأو �سلكا اأو اأي مادة اأخرى قد تقطع اجللد. 	

تطبيق الرباطات: و. 

• ق���م بو�سع الرباطة ما ب���ني القلب ومكان اجلرح، مع احلف���اظ على ال�سغط 	
عل���ى نقطة ال�سغط، واترك م�سافة 3 بو�س���ات على القل )7.5 �سنتم( ما 
ب���ني الرباطة ومكان اجلرح ومن املف�سل ان تكون هذه م�ساحة عظمية )فوق 

الركبة اأو الكوع(. 

• �سع �سمادة فوق ال�سريان الذي �سيتم �سغطه. 	

• ق���م بل���ف �سريط الرباطة عل���ى الطرف مرتني، وقم بعم���ل ن�سف عقدة من 	
اجلهة العليا. 

• ق���م بو�سع قطعة معدني���ة )ل ت�ستخدم ع�سا لأنها ميك���ن ان تنك�سر( اأو من 	
مادة م�سابهة يف ن�سف العقدة واكمل ربطها ب�سكل كامل. 

• قم بتدوير القطعة املعدنية ل�سد ربطة الرباطة اإلى اأن يتوقف النزيف )ح�ض 	
و�سع النب�ض القا�سي(. 

• ثبت القطعة املعدنية على و�سعها امل�سدود. 	
• ل تقم بتغطية الرباطة على الإطالق. 	
• اكتب على جبهة امل�ساب حرف )T( وكذلك تاريخ وتوقيت تثبيت الرباطة. 	
• ميك���ن ان حتت���اج لو�سع رباطة اأخرى بج���وار الرباطة الأول���ى اإذا مل يتوقف 	

النزيف. 
• ل ت�س���ع رباطة لوقف النزيف فوق الركبة اأو الكوع مبا�سرة واإمنا �سعه دائما 	

فوقهما. 

• اك�سف دائما عن مكان الرباطة و�سع عالمة وا�سحة يف مكانها. 	
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• قليال م���ا ي�سبب الرباطة �سررا دائما لليد او القدم اإذا ما ترك مربوطا اأقل 	
من �ساعة. 

تذكرالنقاط التالية عند ا�صتخدام الرباطات
• عندم���ا يت���م ربط الرباط���ة اإلى الط���رف، ل تقم بحل���ه دوري���ا لت�سمح للدم 	

بالو�س���ول اإلى الطرف امل�ساب لأن �سغط الدم املندفع اإلى الطرف قد يتلف 
ال���دم املتخرث يف مكان اجلرح، يجب ان تلت���زم بالوقت املحدد حلل الرباطة 

والذي متت ال�سارة اليه م�سبقا.  
• يجب ان حتكم ربط الرباطة بالقدر الكاف لكي توقف تدفق الدم اخلارجي، 	

اأي من الطرف امل�ساب اإلى اجل�سم. واإذا �سعرت بوجود نب�ض ق�سي )النب�ض 
الذي ي�سري اإلى عودة الدم من الأطراف اإلى اجل�سم( فهذا يعني اأن الرباطة 
غ���ري حممكة ال�سد، ولكن تذكر األ تبالغ يف �سد الرباطة لننا نحتاج لل�سماح 
لقليل من الدم بالو�سول الى الطرف امل�ساب حيث اأن النقطاع الكامل للدم 
ميك���ن ان يوؤدي اإلى خط���ر فقدان الطرف ويف بع�ض احل���الت للموت ب�سبب 
عدم و�سول الدم اإلى مكان الإ�سابة ومعه الوك�سجني الالزم لعمل الع�سالت 

واخلاليا الع�سبية.   
• �سع الرباطات لوقف النزيف يف كل ال�سابات التي ينتج عنها برتا لالأطراف.	

تثبيت الرباطة العادية: 

تثبت ع�سا الرباطةتثبيت حزام الرباطة
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فك الرباطة املرجتلة واأخطاء يجب حتا�صيها:  .5
ل تفك الرباطة اإذا: 

• كان امل�س���اب يف منطق���ة خطرة و�سي�سل اإلى م�سفى طب���ي خالل �ساعة من 	
الإ�سابة. 

• اإذا كان الطرف املربوط بالرباطة قد برت ب�صكل كامل. 	

• اإذا كانت الرباطة مثبتة اإلى الطرف لفرتة تزيد على �ست �ساعات. 	

عند فك الرباطة: 
• ارخ الرباطة ببطء ملدة دقيقتني. 	

• راقب النزيف.	

• غط الطرف امل�ساب ب�سم���ادة جروح وغطاء بال�ستيكي مثل الذي ي�ستخدم 	
يف املطبخ. 

• حاف���ظ عل���ى الرباطة التي مت فكه���ا قلي���ال يف مكانها فوق الط���رف ل�سدها 	
ب�سرعة اإذا ما ا�ستدعت احلاجة. 

• اإذا بداأ اجلرح بالنزيف مرة اأخرى قم ب�سد الرباطة حال. 	

اأخطاء يجب حتا�صيها عند ا�صتخدام الرباطات لوقف النزيف:
• عدم ا�ستخدام رباطة وقف النزيف عندما كان يتوجب اأن ت�ستخدم. 	

• ان تنتظر لفرتة طويلة قبل ان ت�ستخدم الرباطات. 	

• األ ت�سع رباطة اإ�سافيا عندما تكون هناك حاجة لذلك. 	

• اأرخ الرباطة قليال ب�سكل دوري. 	

املواد امل�صاعدة يف اإيقاف النزيف
هن���اك بع�ض احلالت التي ت�ستدع ا�ستخدام املواد الت���ي ت�سرع عملية تخرث الدم، 
وغالبا ما تكون هذه املواد على �سكل م�ساحيق اأو كرميات ت�ستخدم خارجيا )على 



237الف�صل اخلام�س ع�صر: العناية بحالت النزيف والإ�سابة بالعيارات النارية

اجل���زء امل�س���اب(. وقد تكون هذه املواد مفيدة ب�س���كل خا�ض عندما يكون اجلرح 
عاج���زا عن التخرث لوقف النزيف، اأو عندما ل ميك���ن و�سع رباطة لوقف النزيف 
)مثل ا�سابة الرقبة اأو املعدة(. واأي�سا ت�ستخدم يف اأو�ساع اخرى مثال عندما يكون 

حجم اجلرح الكبري. اأمثلة: عقار �سيلوك�ض، وعقار كويك كلوت، وعقار هيمكون.

ال�صدمة 
�سدمة الدورة الدموية، وهي غالبا ما تعرف با�سم ال�سدمة، هي حالة طبية قاتلة 
وتنتج عن نق�ض التنف�ض اخللوي. وتبداأ ال�سدمة يف مراحلها املبكرة عندما يكون 
هن���اك م�ستوي���ات متدنية من الأوك�سجني يف اأن�سجة اجل�س���م، وميكن ان تنتج عن 

انخفا�ض يف �سغط الدم اأو يف كمية الدم. 

اأ�صباب ال�صدمة: 
النوبة القلبية. . 1

نزف �سديد والفقدان املفاجيء للدم ب�سبب جرح اأو مر�ض �سديد. . 2

انخفا����ض �سدي���د يف �سوائ���ل اجل�س���م مث���ال ب�سب���ب احل���روق ال�سدي���دة، اأو . 3
ال�ستفراغ ال�سديد، اأو الإ�سهال. 

ت�سمم الدم الناجت عن عدوى وبائية. . 4

التعر�ض حلرارة عالية اأو برد �سديد لفرتة طويلة. . 5

عالمات ال�صدمة واأعرا�صها
• يكون اجللد باردا، ورطبا، و�ساحبا. 	

• ازرقاق اجللد حتت الأظافر، وال�سفاه، و�سحمتي الأذنني. 	

• ت�س���ارع يف النب����ض، مع �سعف وا�س���ح يف قوة النب�ض، م���ع الت�سارع يف دقات 	
القل���ب للتعوي�ض عن �سعف النب�ض. ويف املراح���ل املتقدمة قد ل ميكن ج�ض 

نب�ض امل�ساب. 
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• ت�س���ارع يف التنف�ض و�سحالته وميكن ان يكون هناك اأي�سا ا�سوات مثل الأنني 	
)عالمة وا�سحة على احلاجة املا�سة للهواء(. 

• مع تدهور احلالة يكون هناك خمول ووهن �سديدين مع فقدان للوعي. 	

عالج ال�صدمة
املحافظ���ة على املمرات الهوائية: تاأكد م���ن انفتاح املمرات الهوائية بوا�سطة . 1

تقنيات اإمالة الراأ�ض املتزامن مع رفع الذقن، الدفع اخللفي للفك. 

ال�صيطرة على النزيف: بوا�صطة تقنيات ال�صغط املبا�صر، اأو الرفع، اأو نقاط . 2
ال�سغط، اأو الرباطات لوقف النزيف. 

اأن ت�سع امل�ساب يف الو�سع التايل: . 3

• اأن مت���دده على ظهره مع رفع الرجلني اإلى الأعلى م�سافة ما بني 15 – 	
30 �سنتم. 

• اأن يك���ون راأ�ض املري�ض اأكرث انخفا�سا م���ن قدميه اإذا اأمكن، ما عدا يف 	
حالة الإ�سابة بالراأ�ض. 

• اإذا كان هن���اك ق���يء اأو دم يف الفم، م���دد امل�ساب عل���ى جانبه اأو على 	
ظهره مع اإدارة الراأ�ض اإلى اجلانب، ما عدا يف حالة الإ�سابة بالراأ�ض. 

• اإذا كان هن���اك �سك بوجود اإ�سابة يف الراأ�ض اأو الرقبة، اأو اإذا كنت غري 	
متاأكد من و�سع امل�ساب حافظ عليه يف و�سع منب�سط على ظهره. 

• ح���اول احلف���اظ على درج���ة ح���رارة امل�ساب عن���د الدرج���ة الطبيعية 	
لتحا�سي انخفا�ض حرارة اجل�سم وتقليل تاأثري ال�سدمة. 
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العناية با�صابات العيارات النارية  .6
ل يت���م عالج جمي���ع الإ�سابات بالعيارات النارية بنف����ض الطريقة، ويعتمد العالج 

على مكان الإ�سابة. 

ب�سكل عام، يجب تغطية مكان الإ�سابة ب�سمادة معقمة. واإذا كان هناك نزيف يف 
م���كان الإ�سابة، يجب ان يتم ال�سغط على اجلرح لوقف النزيف. ل حتاول تغطية 

مكان الإ�سابة دون ان حتاول تنظيفه لأن هذا �سيوؤدي اإلى التهاب اجلرح. 

ا�صابة الراأ�س
ال�سابة بعيار ناري يف الراأ�ض هي يف العادة اإ�سابة قاتلة، ومن ناحية عملية فاإنه ل 

نزف �صديد يف الأطراف يحتاج اإىل تدخل اإ�صايف؟  

نعم

نعم

نعم ل 

ل 

�سع رباطة على الطرف امل�ساب 
قبل مكان اجلرح باجتاه اجل�سم

من املتوقع و�سول امل�ساب خالل فرتة ثالثني دقيقة اإلى امل�سفى

ابق الرباطة 
م�سدودة وانقل 

امل�ساب 

قيم و�سع 
الإ�سابة من اأجل 

حل الرباطة
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ميكن القيام باأي �سيء يف امليدان اإذا ما اأ�سيب �سخ�ض بطلقة يف دماغه. ويف هذه 
احلالة فاإن اأف�سل فر�سة جناة للمري�ض هي نقله اإلى مكان عناية متخ�س�سة. 

اإ�صابات الوجه والرقبة
ه���ذه اإ�سابة حرجة لأن هذين املوقعني يحتويان على اأوعية دموية رئي�سية، كما اأن 
الإ�سابة ميك���ن ان تعطل املمرات الهوائية. يجب ان ن�سع �سغطا كبريا على مكان 
اجل���رح لوقف النزيف يف الوجه اأو اجلمجم���ة. ولكن كن حذرا يف كل الأحوال من 

نعم

نعم

ل 

ل 

ل 

يف حالة برت الطرف اأو اأنه �صبه مبتور

�سع �سمادة �سغط على 
اجلرح وارخ الرباطة )مع 
ابق على رباطة وقف النزيف يف مكانها احلفاظ عليها يف مكانها(

وانقل امل�ساب اإلى مكان رعاية متخ�س�ض

هل توا�سل النزيف ال�سديد من مكان اجلرح؟ 

اأعد �سد رباطة 
وقف النزيف وانقل 
امل�ساب اإلى مكان 

هل هناك نزيف اإ�سايف؟ عناية مركزة 

وا�سل املراقبة الدائم وانقل امل�ساب اإلى 
مركز العناية 

نعم



241الف�صل اخلام�س ع�صر: العناية بحالت النزيف والإ�سابة بالعيارات النارية

تعطيل جريان الدم اإلى الدماغ اأو اإغالق جمرى التنف�ض. 

ا�صابات ال�صدر والظهر 
الطلق���ة النارية يف ال�س���در ميكن ان 
ت�سيب ع���دد من الأع�س���اء احليوية: 
الرئيت���ني، القل���ب، الأوعي���ة الدموية 
الرئي�سي���ة. وا�ساب���ة الرئة ت���وؤدي اإلى 
انهيارها وتظهر على �سكل �سعوبة يف 
التنف����ض. يجب ال�سغط ب�سكل مبا�سر 
عل���ى م���كان الإ�ساب���ة النازف���ة، غري 
اأن���ه من ال�سع���ب عادة �سغ���ط �سدر 
امل�س���اب لأن الع�س���و امل�س���اب عادة 

م���ا يكون حمميا بالقف�ض ال�س���دري. لهذا يجب ان ت�ستخدم �سريط �سماد ل�سق 
م���ن ثالثة جه���ات واأن تبق على احد اجلوانب مفتوحا خل���روج الهواء، كما وميكن 
ان ت�ستخ���دم اأي�سا �سم���ادة “ختم القلب” املتخ�س�س���ة لت�سميد جراح الطلقات 

النارية اأو الطعنات يف ال�سدر. 
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ا�صابات التجويف البطني
يتم و�سع �سمادة وال�سغط على مكان الإ�سابة النازفة، ولكن يف العادة يكون �سعبا 
ال�سغ���ط على الع�س���اء الداخلية لوق���ف النزيف الداخلي، لذل���ك �سع �سمادات 
طبي���ة على مكان اجل���رح ولفه ب�سريط بال�ستيكي مثل ال���ذي ي�ستخدم يف املطبخ. 

وحتتاج هذه الأنواع من الإ�سابة اإلى التدخل اجلراحي ب�سكل عاجل. 

ا�صابات الأعرة النارية يف الأطراف
عند التعر�ض لالإ�سابة بطلقة نارية ميكن ان ت�سبب بنزيف �سديد اإذا متت ا�سابة 
اح���د ال�سرايني. ويف هذه احلالة نحتاج لل�سغط اليدوي للتحكم يف النزيف )وقوة 
ال�سغط تعتمد على طبيعة النزيف(. يجب ان ن�سغ �سغطا كافيا لوقف النزيف ثم 
غل���ق اجلرح ولفه ب�سمادة جراح. واأحيانا هن���اك حاجة ل�ستخدام رباطات وقف 
النزي���ف الت���ي مت ذكرها �سابقا. واأحيان���ا نحتاج ل�ستخ���دام مراهم خمرثة للدم 
اإذا كان حج���م اجل���رح كبريا اأو اإذا كانت الإ�ساب���ة يف مكان ل ميكن تثبيت رباطة 
وقف نزي���ف عليه. كما يجب التذكر اأننا نحتاج اأحيانا لو�سع جبرية وتثبيت مكان 

الإ�سابة بالطلقة النارية اإذا ما ت�سببت ب�سرر للعظام. 
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يقدم ه���ذا الف�سل لل�سحفيني نبذة حول اأ�سباب الك�س���ور واأنواعها املختلفة، كما 
�سيتعلمون كيفية حتديد اأنواع الك�سور املختلفة وكيفية العناية بها يف امليدان. 

تعريفات  .1
والك�س���ر هو انقطاع يف توا�سل العظم، وميكن ان ي���وؤدي اإلى اإعاقة كلية ويف بع�ض 
الأحي���ان اإلى امل���وت. ويف املقابل، ميكن عادة عالج الك�س���ور وحتقيق �سفاء كامل. 
وجزء كب���ري من العناية بالك�سور يعتمد على ال�سعاف الأويل الذي يتلقاه امل�ساب 
قبل حتريكه اأو نقله اإلى امل�سفى. ويت�سمن ال�سعاف الأولى للك�سور التثبيت الكامل 
للج���زء املك�سور والقي���ام بخطوات كفيلة بانقاذ حياة امل�س���اب. ومبداأ التجبر 

الأ�صا�صي للك�صور هو تثبيت املفا�صل فوق مكان الك�صر وحتته. 
الك�صيير املغلييق اأو الب�صيييط: وهو الك�س���ر املغلق للعظم الذي ل ي���وؤدي اإلى �سق 

اجللد الذي فوقه. 

الك�صيير املفتييوح: وهو الك�سر الذي يوؤدي اإلى �سق جلد امل�ساب، وميكن اي�سا ان 
تخرج العظم���ة املك�سورة من اجللد اإلى اخلارج. كما ميكن ان توؤدي �سظية قذيفة 
اأو ر�سا�سة اإلى �سق اجللد وك�سر العظم الذي حتته. قد يتلوث الك�سر املفتوح مما 

يوؤدي اإلى التهاب العظم املك�سور. 

الك�صيير املعقييد: ه���و ك�س���ر للعظ���م يرافق���ه اإ�ساب���ة لبع����ض الأوعي���ة الدموية، 
الأع�ساب، اأو املفا�سل. 
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اأنواع الك�صور:   .2
الك�صيير امل�صتعر�ييس )العر�صي(: وهو ك�سر العظم عر�سي���ا بزاوية قائمة على 

املحورالطويل للعظم. 

ك�صيير العييود الأخ�صر: ه���و ك�سر غري كامل بحي���ث يوؤدي اإل���ى انحناء العظم. 
ويحدث هذا الك�سر غالبا لدى الأطفال. 

الك�صر املنحرف )املائل(: الك�سر الذي يكون فيه العظم منحرفا اأو مائال. 
الك�صر املفتت: الك�سر الذي يوؤدي اإلى تفتت العظم اإلى اأجزاء �سغرية. 

الك�صيير احلوامييي اللولبي )ن�صبيية اإىل احلوامة(: وه���و الك�سر الناجت عن 
حرك���ة اللتواء وتقع على املحور الطويل للعظ���م مثال عندما تعلق القدم يف �سرك 

بينما تلتف الرجل حولها. 

اأعرا�س الك�صور:   .3
موؤ�س���رات وجود ك�س���ور هي وج���ود ت�سوهات يف اجل�س���د، الأمل املتوا�س���ل اأو الأمل 
امل�ساحب للم�ض، انتفاخ، عدم القدرة على حتريك اجلزء امل�ساب، بروز العظم، 
الن���زف، اأو تغ���ري لون اجللد فوق اجلزء امل�ساب. كم���ا اأن وجود اأمل �سديد عندما 
يري���د امل�س���اب حتريك اجلزء امل�ساب هو اي�سا عالم���ة ك�سر. وعليك اأن ل حتث 
امل�س���اب على حتريك الأجزاء التي تعر�ست لالإ�ساب���ة لتحديد فيما اإذا تعر�ست 
للك�س���ر اأم ل لأن مث���ل ه���ذه احلركة ق���د توؤدي اإل���ى مزيد من الأ�س���رار لالأن�سجة 
املحيط���ة بالك�س���ر اأو قد توؤدي اإلى �سدمة ج�سدية. ف���اإذا مل تكن متاأكدا من وجود 

ك�سر اأم ل، اعنت بالإ�سابة كما لو اأنها ك�سر. 

الك�سر الب�سيط الك�سر املفتت
اأو املغلق

الك�سر املفتوح اأو 
املركب

الك�سر امل�ستعر�ض ك�سر العود 
الأخ�سر
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تثبيت الك�صور  .4
يت���م تثبيت الك�س���ور ملنع ح���واف العظم 
احل���ادة م���ن احلرك���ة الت���ي ق���د ت���وؤدي 
والع�س���الت،  الأن�سج���ة،  تقطي���ع  اإل���ى 
والأن�سج���ة  الدموي���ة،  وال�سع���ريات 
الع�سبية. كم���ا ويوؤدي تثبيت الك�سر اإلى 
تقلي���ل الأمل وي�ساعد عل���ى منع ال�سدمة 
اجل�سدي���ة اأو التحكم به���ا. ويعمل تثبيت 

الك�سر يف حالة الك�سر املغلق على منع �سظايا العظم من الت�سبب بفتح جرح وهذا 
يحمي امل�ساب من التلوث واحتمال حدوث التهاب. 

ومن املالئم التفكري يف البداية باعطاء امل�ساب بع�ض م�سكنات الأمل 

قبل اأن تبداأ عملية الإ�سعاف الأويل للك�سور قم بتجميع مواد التجبري املتاحة. 

جبرية © طارق حفيظ
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وتتكون هذه املواد من الواح خ�سبية، اأغ�سان، اأو اعمدة خ�سبية اأو ع�سي. تت�سمن 
مواد التجبري الأخرى ا�سياء مثل احل�سوات، واجلرائد، واللفائف. 

تاأكد من اأن اجلبائر طويلة مبا فيه الكفاية لتثبت املفا�سل فوق الك�سر وحتته. 

ا�ستخدم اربع اربطة اذا كان هذا ممكنا رباطني فوق الك�سر ورباطني حتته لتثبيت 
اجلب���رية ب�سكل مالئم. ويجب ان تكون الأربط���ة ذات عقد غري منزلقة واأن تكون 

مربوطة بعيدا عن املنطقة امل�سابة. 

قبل البدء بتجبر امل�صاب: 
• ف���ك املالب����ض ال�سيق���ة او امللت�سقة 	

باجل�سم. 

• ان���زع اخل���وامت اأو احللي م���ن اجلزء 	
امل�ساب. 

• فت����ض اجليوب واخ���رج منها اي قطع 	
حادة. 

• لتدعي���م 	 ح�س���وات  �س���ع 
اجلبائ���ر يف مناطق احتكاك 
اأج���زاء اجل�سم  اجلبائر مع 
الر�س���غ،  الك���وع،  مث���ل 
الركب���ة، الكاح���ل، الأع�ساء 
التنا�سلي���ة، الإب���ط )ت�ساعد 
تخفي���ف  عل���ى  احل�س���وات 
ال�سغط عن هذه املناطق(. 

• افح����ض حالة الدورة الدموية والإح�سا����ض حتت منطقة الإ�سابة: ابحث عن 	
األ���وان �سحوب يف اجللد، اأو بيا����ض، اأو ازرقاق، اأو لون رمادي. هذا ميكن ان 
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يوؤ�سر اإلى خلل يف الدورة الدموية. 

• تفق���د درجة احلرارة يف ابعد اج���زاء الطرف امل�ساب عن اجل�سم )الطرف 	
القا�سي(. 

• ا�س���األ امل�ساب عن وج���ود اح�سا�ض باخلدر، الن�سداد، ال���ربد، اأو الح�سا�ض 	
بالوخز او الدغدغة. 

التحكم بفقرات الرقبة: 
التحكم بفقرات الرقبة با�ستخدام طوق م�سنع من مواد مبتكرة )مرجتلة(.

و�صع اجلبرة يف مكانها: 
ثبت اجلبرية مع ترك الك�سر 
او الك�س���ور يف الو�س���ع الذي 

وجدتها عليه.

و�سعي���ة  اع���ادة  حت���اول  ل 
و�س���ع  ت�سحي���ح  او  الك�س���ر 
ك�س���را  كان  اإذا  الإ�ساب���ة. 
مفتوح���ا ق���م بوق���ف النزيف  

واحم اجلرح من التلوث.  

غط جميع اجلروح ب�سمادات اعتيادية قبل ان ت�سع اجلبرية على اجلزء امل�ساب. 

PJS ©
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اإذا كان���ت هناك عظام ب���ارزة من خارج اجللد ل حتاول دفعه���ا اإلى مكانها حتت 
اجللد. �سع على املكان �سمادات حلمايتها من التلوث. 

�سع جبرية على جانب الطرف املجروح )اليد اأو القدم(. وتاأكد من ان اجلبرة 
متتد لت�صل اإىل ما بعد املفا�صل فوق الك�صر وحتته. 

اربط اجلبائر وثبتها يف اأماكن فوق مكان الك�سر وحتته بوا�سطة الربائط اخلا�سة 
بالك�س���ور اأو ما ي�سابهها يف املي���دان مثل ربطات العنق. قم بلف اجلبرية باأقل قدر 
ممكن من احلركة للجزء امل�صاب. ادخل الرباط من خالل انحناءات )فراغات( 
اجل�ص���م الطبيعية اأو من حتته���ا ثم قم بو�صع الرباط يف مكان���ه بلطف. ا�صتخدم 
عق���د غري منزلق���ة للربط. احكم الرباط حول اجلبائر بعق���د وتاأكد من اأال تربط 

عقدة مبا�سرة فوق املكان امل�ستبه بوجود ك�سر فيه. 
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�سيق���دم لك هذا الف�سل معلومات حول ان���واع احلروق املختلفة، واأ�سباب احلروق 
وكيفية معاجلتها. وباحل�سول على املعلوم���ات ال�سحيحة ت�ستطيع تقييم احلرق، 
كم���ا اأن قدرت���ك على تقييم درجة احلروق ب�سكل �سحي���ح �سي�ساعدك على تطبيق 
اأف�س���ل الطرق العالجي���ة واملمار�سات ال�سليم���ة للعناية باحلرق اإل���ى حني و�سول 

الطقم العالجية املتخ�س�سة اأو نقل امل�ساب اإلى امل�ست�سفى. 

تعريفات:   .1
احل���رق هو نوع م���ن اإ�سابة اجللد �سببها احل���رارة، الكهرباء، امل���واد الكيميائية، 
ال�سوء/ال���ربق، الإ�سعاع، الحت���كاك. وتوؤثر معظم احلروق عل���ى طبقات اجللد، 

وفقط يف احلالت بالغة اخلطورة قد يوؤثر فيها احلرق على الع�سالت والعظام. 

اإذا مل تت���م العناية باحلروق ب�سكل مالئم فاإنها ق���د يوؤدي اإلى ت�سوهات وعالمات 
اإعاقة، اأو اإلى ا�ستئ�سال الأجزاء املحروقة، اأو املوت يف احلالت �سديدة اخلطورة. 
ويف حال���ة مل تك���ن هن���اك عناية باحلرق فاإن ه���ذا قد يوؤدي اإل���ى م�ساعفات مثل 
ال�سدم���ة، اللته���اب، اأو الف�س���ل الوظيف���ي لعدد م���ن اع�ساء اجل�س���م، اأو فقدان 
التوازن يف ال�سائل الكهريل )ال�سائل الناقل للكهرباء داخل اجل�سم(، اأو ت�سنج يف 
عملية التنف�ض. وميكن ان ت�سمل عملية عالج احلروق اإزالة الأن�سجة امليتة، وو�سع 
كم���ادات على اجلروح، اإنعا�ض توازن ال�سوائل يف اجل�سم، تقدمي م�سادات حيوية، 

وزراعة للجلد. 

هن���اك ط���رق كث���رية لت�سنيف اجل���روح، ولكنن���ا �سرنكز عل���ى عمق احل���روق اأو 
�سطحيتها: 

الف�صل ال�صابع ع�صر: العناية باحلروق
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احلروق ال�صطحية 
وهي التي تقت�سر فيها احلروق على الطبقة اخلارجية للجلد: 

• العالم���ات والأعرا�ض: توؤدي هذه احلروق اإلى اإحمرار، اأمل، وانتفاخ ب�سيط. 	
ويكون اجللد جافا ودون تقرحات. 

• م���دة ال�سف���اء: املدة الالزم���ة لل�سفاء هي ما ب���ني 3 اإلى 6 اأي���ام، وميكن ان 	
تتق�سر طبقة اجللد اخلارجي فوق اجلرح بعد يوم او يومني. 

احلروق املتو�صطة )ذات �صمك جزئي(
احل���روق املتو�سط���ة ه���ي اكرث خط���ورة وهي توؤث���ر على طبقت���ي الب�س���رة والأدمة 
العالم���ات والأعرا�ض: توؤدي ه���ذه احلروق اإلى تقرح���ات، واأمل �سديد، واحمرار. 

واأحيانا ما تنفجر القروح ويكون مكانها رطبا ولونه زهري اأو اأحمر كرزي.  

م���دة ال�سفاء: ت���رتاوح فرتة ال�سفاء بن���اء على �سدة احلرق، وميك���ن ان ت�سل اإلى 
ثالثة ا�سابيع اأو اكرث. 

احلروق ال�صطحية

الب�سرة

الأدمة

الن�سيج حتت اجللدي
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احلروق العميقة )ذات �صمك كامل(
ح���روق الدرجة الثالثة هي اخطر انواع احلروق وت�سمل كل طبقات اجللد والن�سيج 

حتت اجللدي.
• العالمات والأعرا�ض: يظهر اجللد نا�سفا وميكن ان يبدو بلون �سمعي ابي�ض، 	

اأو بلون جلدي، اأو بني، اأو م�سود. ميكن ان يكون هناك امل ب�سيط اأو ل يوجد 

الب�سرة

الن�سيج حتت اجللدي

احلروق املتو�صطة

الب�سرة

الأدمة

احلروق العميقة
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اأمل على الإطالق، اأو قد يكون هناك اأح�سا�ض باخلدر يف مكان احلرق ب�سبب 
تلف الأع�ساب. 

• مدة ال�سفاء: تعتمد مدة ال�سفاء من هذا النوع من احلروق على �سدة احلرق. 	
من املرجح ان حتتاج احلروق العميقة من الدرجة الثانية اأو الثالثة اإلى عالج 
ب���زرع اجللد، بحيث يت���م اخذ جلد �سحي من جزء اآخ���ر من اجل�سم وزرعه 

بوا�سطة عملية جراحية فوق املكان املحروق مل�ساعدته على ال�سفاء. 

اللون ال�سعور التقرحات الأمل عمق احلرق

زهري عادي نعم ل احلروق ال�سطحية

 احمر غامق
او مرقط

رطب نعم امل �سديد  احلروق املتو�سطة
)ذات �سمك جزئي(

 ابي�ض اأو
 م�سود

جاف  اأمل ب�سيط ل
 اأو غري
موجود

احلروق العميقة
)ذات �سمك كامل(

تقييم احلروق  .2
هن���اك عدة عنا�سر يجب اخذها بعني العتبار عند تقييم درجة احلروق و�سدتها 
وطريق���ة عالجها، وهذا يت�سمن �سبب احلرق، فيم���ا اإذا كان مكان احلرق ي�سمل 

املجاري الهوائية، عمق احلرق وحجمه. 

ويوؤ�س���ر حج���م احلرق فيم���ا اإذا �سيتعر�ض امل�س���اب اإلى �سدم���ة ج�سدية، عندما 
تب���داأ �سوائل الأن�سجة بالت�سرب عرب مكان احل���رق وتعوي�سها من �سوائل الدورات 
الدموي���ة. كما وحتمل احل���روق خماطر جدية من اللتهاب وت���زداد هذه املخاطر 

بح�سب حجم احلرق وعمقه. 
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عالج احلروق ال�صديدة والعميقة  .3
• ل تربد امل�ساب كثريا، لأن هذا ميكن اأن يوؤدي اإلى خطر خف�ض درجة حرارة 	

اجل�سم. 

• ل ت���زل اأي �س���يء يلت�س���ق باحل���رق لأن هذا ميك���ن ان يوؤدي اإل���ى مزيد من 	
الأ�سرار اأو اللتهاب. هذا با�ستثناء احلروق الكيميائية حيث يتم ازالة جميع 

املالب�ض. 

• ل تفتح القروح لأنها ا�سرع الطرق للت�سبب بالتهاب اجل�سد. 	

• ل ت�سح كرميات الرتطيب على مكان احلرق، اأو زيوت، اأو مواد دهنية. 	

قواع���د ال���� 9: تق�سم م�ساحة اجل�سم اإل���ى اجزاء متثل 9٪ من 
امل�ساح���ة الكلي���ة للج�سم اأو م�ساعفات الت�سع���ة، متثل م�ساحة 

الكف ن�سبة 1٪ من امل�ساحة الكلية للج�سم. 

الراأ�ض )الأمام 
واخللف( = ٪9 

الظهر = ٪18

الذرع 
اليمنى= ٪9

الذراع 
الي�سرى=٪9

الأع�ساء 
التنا�سلية = ٪1

القدم اليمنى 
٪18 =

القدم الي�سرى 
٪18 =

البالغني  الأطفال

الراأ�ض )المام 
واخللف(= ٪18

الظهر=٪18

ال�سدر 
الذراع =٪18

اليمنى=٪9

الذراع 
الي�سرى

٪9=

ال�ساء
التنا�سلية=٪1

القدم
اليمنى=٪13.5

القدم 
الي�سرى=٪13.5

ال�سدر = 
٪18
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• ح���اول تربي���د احلرق مب���اء معقم خ���الل الع�س���ر الدقائق 	
الأولى منذ حدوث احلرق على الأقل. 

• بينم���ا تقوم بتربي���د احلرق، اأفح����ض املم���رات الهوائية، 	
والتنف�ض، والنب�ض، وكن جاهزا لجراء عملية انعا�ض قلبي 

رئوي وخا�سة اإذا كان هناك حروق يف املمرات الهوائية. 

• ازح عن ج�سد املري�ض بلطف اأي خوامت، �ساعات، احزمة، احذية، اأو مالب�ض 	
�سيقة من مكان احلرق قبل ان تبداأ بالنتفاخ. 

• غط مكان احلرق بغ�ساء بال�ستيكي )مثل الذي ي�ستخدم يف املطبخ( حلمايته 	
من اللتهاب وحجب الوك�سجني عن احلرق. 

• يجب تربيد حروق الوجه مباء معقم قبل تغطيتها ب�سا�ض حروق معقم. 	

• تاأكد من ان طواقم الإ�سعاف يف طريقها اإليك. وعالج امل�ساب اأثناء انتظارك 	
من ال�سدمة اجل�سدية. راق���ب عملية التنف�ض والنب�ض و�سجلها، وقم بعملية 

الإنعا�ض القلبي التنف�سي اإذا كانت هناك حاجة لذلك. 

IJS © ا�ستخدام غ�ساء بال�ستيكي
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خالل الع�سرين �سنة القادمة من 
املتوقع اأن حتتل الوفيات الناجتة 
عن حوادث الطرق املرتبة الثالثة 
يف قائم���ة الأ�سباب املوؤدية للوفاة 
ح���ول الع���امل. ولذل���ك فاإن���ه من 
املرجح ان امتالك مهارات عالج 
الأ�ساب���ات الناجتة ع���ن حوادث 
الط���رق �سيوؤدي اإل���ى انقاذ حياة 
املع���ارف  وامت���الك  ا�سخا����ض. 
وامله���ارات املالئم���ة للتعام���ل مع 
هذه احلالت ه���ي م�ساألة حيوية 
ل�سم���ان ع���دم تعري����ض حياتك 
للخط���ر اأثن���اء حماولت���ك انقاذ 

حي���اة الآخري���ن. حيث اأن هن���اك درجة من اخلط���ورة يف ادارة ع���الج ال�سابات 
الناجت���ة عن ح���وادث الطرق، كما اأنها تتطلب مه���ارات خا�سة وحتتاج للكثري من 
امل�س���ادر. و�سنقوم يف هذا الف�س���ل بتعريفك على مه���ارات خا�سة لتقدمي عالج 
ناجح للم�سابني يف حوادث الطرق بوا�سطة عدد حمدود من التجهيزات الب�سيطة. 

الو�صول اإىل مكان احلادث  .1
يجب ان توقف �سيارتك ب�سكل يحمي مكان احلادث من حركة ال�سيارات واأن يعطي 
اأي�س���ا حتذيرا ب�سريا بوجود ح���ادث على الطريق. وتاأكد عندم���ا توقف ال�سيارة 

الف�صل الثامن ع�صر:
عالج ا�صابات حوادث الطرق
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ان���ك ت�ستطيع ان تخرج منه���ا دون تعري�ض نف�سك خلطر حركة ال�سري. كما ويجب 
ان تفكر وحتلل كامل املوقف والتمعن يف العنا�سر التي قد توؤثر على �سالمتك. 

ال�صالمة /الأخطار
• ال�سالمة ال�سخ�سية	

• �سالم���ة مكان احلادث- من خالل حتديد املخاط���ر املحققة )ت�سرب الوقود 	
يف مكان احلادث ...اإلخ(

• �سالمة امل�سابني – خا�سة احلركة وحماية فقرات الرقبة.	

فال�سالم���ة ال�سخ�سية واحلماية من املخاطر يف م���كان احلادث هي الأكرث اأهمية 
م���ن اأي اعتبارات اأخ���رى. فيجب عدم التقدم اإلى مكان احل���ادث حتى تكون اأنت 

واملنقذين يف اأمان من الخطار املحققة اأو املحتملة.

وعندم���ا تتعامل مع حادث �سري، يجب ان تتذكر دائما ان تعطي احلمايات الثالث 
التالية اهمية ق�سوى: 

• حماية �سخ�سية: هل القرتاب من ال�سيارة عملية اآمنة؟ 	

• حماية امل�ساب/املري�ض: خذ بعني العتبار البيئة املحيطة وحركة ال�سري. 	

• حماي���ة املراقبني وامل�ساهدين: ان�سح امل�ساهدين باخذ احليطة من املخاطر 	
املحتملة ل�سالمتهم و�سالمة امل�ساب. 

جتهيزات احلماية ال�صرورية للتعامل مع حوادث ال�صر  .2
• �سرتة م�سيئة، عاك�سة لل�سوء. 	

• قفازات. 	

• نظارات واقية للعيون. 	

عندم���ا تتاأكد من كل اإجراءات حمايتك ال�سخ�سية يجب توجيه اهتمامك حلماية 
الأ�سخا�ض املوجودين يف موقع احلادث من م�سابني ومنقذين. 
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قراءة موقع حادث ال�صر 
حماولة التعرف على كيفية وقوع احلادث قد ت�ساعد يف حتديد نوعية الإ�سابة التي 
تعر�ض لها امل�ساب. ويجب ان تقدم م�ساعدة للمري�ض بناء على الإ�سابة املتوقعة 
اإل���ى ان تتمكن م���ن ا�ستثناء بع�ض اأنواع الإ�سابات. وم���ن املف�سل ان تلتقط �سورا 

حلطام العربة لت�ساعد الطاقم الطبي يف امل�ست�سفى يف فهم اآلية وقوع الإ�سابة. 

الت�صال 
م���ن امله���م ان جتري ات�س���الت للتبليغ عن احل���ادث باأ�سرع وق���ت ممكن لت�سمن 
و�سول طواقم النقاذ بال�سرعة املمكنة وانقاذ امل�سابني. ومن املهم ان تكون على 

توا�سل مع طواقم ال�سعاف واأن تن�سق معهم با�سرع وقت ممكن. 

�صالمة العربة
• حتكم بحركة ال�سري يف كال الجتاهني عند موقع الت�سادم. 	

• تاأكد من اأنك اطفئت حمرك ال�سيارة. 	

• تاأكد من رفع املكابح اليدوية. 	

• فكر فيما اإذا كان هناك داع لإ�سناد عجالت ال�سيارة بحجارة اأو قطع خ�سبية. 	

• تاأك���د من عدم وجود مدخنني يف موقع احل���ادث لتجنب ا�ستعال النار ب�سبب 	
الوقود املت�سرب من اخلزان. 

فرز امل�صابني واأولوية العناية بهم   .3
عندم���ا يكون هناك عدة م�ساب���ني يف مكان احلادث من امله���م ان حتاول حتديد 
اأولوي���ة تقوم مبوجبها تقدمي العالج وامل�ساعدة للم�سابني. فعلي �سبيل املثال نقوم 
دائم���ا بتقدمي امل�ساعدة اأول لل�سخ�ض الذي قذف خارج ال�سيارة اأو اأول الذين يتم 

تخلي�سهم من حطام ال�سيارة.  وعادة تكون اأولوية العالج بالرتتيب التايل: 

• فقدان الوعي ودون تنف�ض	

• نزيف	
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• فقدان وعي ولكن مع تنف�ض	

جدول �سريع لأولوية العالج 

الو�صع ال�صحي اللون الأولوية
1 احمر حياة املري�ض يف خطر

 يحتاج م�ساعدة عاجلة
 ولكن ميكن تاأخريه ملدة

�ساعة
ا�سفر 2

 ميكن تاأخري عالج
 امل�ساب لثالث اأو اأربع

�ساعات
اأخ�سر 3

 حالة وفاة- ل حاجة
 للعالج

4 اأ�سود

الو�صول اإىل امل�صاب
ق���د يبدو ان هذه عملي���ة عادية، ولكن يف عدد قليل من احل���الت قد تكون القدرة 
عل���ى الو�سول اإلى املري�ض �سعبة ومعقدة. ولذلك من املهم التحدث مع اخلدمات 
الطبي���ة با�س���رع وقت لو�س���ع خطة للو�س���ول اإلى امل�س���اب ب�سرع���ة واإخراجه من 

احلطام. 

التدخالت ال�صرورية 
هدف العالج املقدم هو حت�سني و�سع امل�ساب ال�سريري وحت�سريه للنقل. 

من ال�سروري حتديد فيما اإذا كان اجلريح يف »و�سع حرج«. وو�سع حرج هنا يعني 
اأن حي���اة امل�ساب معر�سة للخطر ب�سبب وجود م�سكلة يف املجرى التنف�سي، عملية 
التنف����ض، الدورة الدموية، اأو الإعاق���ة. مهم جدا حتديد امل�سكلة ب�سرعة لتخطيط 
اخ���راج امل�ساب من احلطام واإجالئه اإل���ى امل�ست�سفى. من املف�سل اإنتظار طواقم 
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الإ�سعاف لإخراج امل�ساب بروية وبطريقة منظمة يف حالة كان و�سعه م�ستقرا. 

ولك���ن اإذا كان امل�س���اب يعاين من خلل يف املجرى التنف�س���ي اأو �سعوبة يف التنف�ض 
فم���ن املرج���ح اأن يحتاج اإل���ى اخراجه ب�س���كل عاجل من احلطام حت���ى واإن كانت 
عملي���ة الإخراج غري منظمة لتقدمي امل�ساعدة له. بعد النتهاء من عالج اخللل يف 
اجله���از التنف�س���ي للم�ساب وحتقيق درجة من ال�ستقرار يج���ب نقل امل�ساب اإلى 

مركز للعالج باأ�سرع وقت ممكن. 

امل�صح الأويل
• اخلطر املحيط مبكان احلادث	

• ا�ستجابات امل�ساب	

• احلفاظ على جمرى التنف�ض مفتوحا وعلى ثبات الرقبة والعمود الفقري	

• التنف�ض	

• جريان للدورة الدموية وال�سيطرة على اأي نزيف	

• الإعاقة  اأو العجز  	

تاأكد من احلفاظ على دفء امل�صاب
وغط امل�صاب حفاظا على كرامته

هن���اك بع����ض التقنيات الت���ي ت�سمن فتح جم���رى التنف����ض والتي ق���د تنقذ حياة 
امل�س���اب مث���ل عملية “الدف���ع اخللفي للفك” والت���ي تتم دون حاج���ة لرفع اخلد 
وخا�س���ة اإذا كان هن���اك خوف من تعر�ض الرقبة اأو العم���ود الفقري ل�سرر. يجب 
تثبي���ت فقرات الرقبة حال الو�سول اإلى امل�س���اب ويجب ان ي�ستلم �سخ�ض حمدد 
ه���ذه املهمة وتنج���ز ب�سكل يدوي كاأول خطوة عند اأخ���راج امل�ساب من العربة. ثم 
قم بتثبيت الرقبة با�ستخدام اداة ما �سواء جهاز تثبيت الرقبة او ان تقوم بت�سنيع 
جهاز م�سابه با�ستخ���دام م�سند الراأ�ض لل�سخ�ض امل�ساب وتثبيته بوا�سطة �سريط 

ل�سق اأو �سماد. 
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جروح واإ�صابات الأطراف
• الركيزة اأو اجلبرية	

• ت�سميد اجلرح	

الهتم���ام بالأطراف امل�سابة م�ساألة حيوية لتعزيز فر�ض التعايف ب�سكل �سليم بعد 
الإ�ساب���ة . يجب ت�سميد اجلراح املفتوحة، ثم حماولة اإعادة ال�ستقامة الظاهرية 
للط���رف امل�ساب به���دف اإعادة ال���دورة الدموية وت�سحيح و�س���ع الأع�ساب غري 
الطبيعية - اإذا ت�سببت هذه املحاولة يف تدهور الناحية الع�سبية والدورة الدموية 

للجزء الطريف يتم اإعادة الطرف اإلى و�سعه ال�سابق. 

احلماية البيئية
هبوط درجة حرارة اجل�صم يوؤثر على الو�صع ال�صحي للم�صاب وفر�صه يف البقاء 
)وخا�س���ة بعد فقدان كمية كبرية من الدماء(. ولذل���ك من املهم حماية امل�ساب 
بال�سرع���ة املمكنة من تاأثري الظروف اجلوية. من �ساأن بع�ض الإجراءات الب�سيطة 
مث���ل ن�س���ب واق اأو ملجاأ للحماية من الريح اأو غري ذلك من عنا�سر اجلو اأن تقلل 

PJS ©
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فر����ض تعر�ض امل�ساب اأو املعالج للخط���ر. ميكن تغطية امل�ساب ببطانية حلمايته 
من هبوط درجة حرارته. 

اإخراج امل�صاب من العربة
بعدم���ا يقوم الطاقم امل�سعف بفح�ض �سالمة امل�س���اب وو�سعه ال�سريري ويكونون 
را�س���ني عن و�سعه، يج���ب البدء بعملية اإخراج امل�ساب من العربة فقط اإذا كانت 
هن���اك حال���ة طارئة. من الأف�س���ل النتظار حتى و�سول طواق���م الإ�سعاف ومعهم 
الأ�سخا����ض املتخ�س�س���ني باخ���راج امل�ساب���ني يف ح���وادث ال�سري والذي���ن اكملو  
برنام���ج تدريب خا�ض يف هذا املجال )العاملني يف طواقم الطواريء اأو الإطفائية 

ميتلكون هذه املهارة(. 
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حتميل امل�صاب يف عربة واإخالئه
يج���ب تاأمني امل�س���اب وجتهيزه لينقل يف عرب���ة اإلى مركز عناي���ة طبية. وطريقة 
تاأمين���ه وحت�سريه تعتمد عل���ى نوع العربة التي �ستنقل���ه والأدوات املتوفرة. وبغ�ض 
النظر عن طريقة حتميل امل�ساب يف العربة، يجب على امل�سعف اأن يتاأكد مما يلي: 

• اأن ي�ستطيع الو�سول اإلى جمرى التنف�ض وال�سدر. 	

• مراقبة ومتابعة مالئمة والتاأكد من اإمكانية فح�ض نب�ض امل�ساب. 	

• العناية بالعمود الفقري عند احلاجة. 	

• الرعاية واحلماية من الظروف اجلوية. 	

قب���ل مغ���ادرة م���كان احل���ادث يج���ب اإع���ادة تقيي���م و�س���ع امل�س���اب با�ستخ���دام 
“DRABCDE“ وحتديد امل�ساكل امل�ستجدة ومعاجلتها. 

نقل امل�صاب 
طريق���ة نقل امل�ساب تعتمد على عدد م���ن العوامل. ويقوم امل�سعف بتحديد اأف�سل 
طريق���ة لنق���ل كل م�ساب مب���ا يف ذلك موقع احل���ادث وبعده عن املرك���ز الطبي. 
وتعت���رب املعرفة املحلية جزءا مهما من عملية اتخاذ هذا القرار، ولذلك من املهم 

ان حت�سل على معلومات بهذا اخل�سو�ض كجزء من عملية التقييم الأولية. 

ملخ�س
اإن ال�سيط���رة عل���ى عالج م�ساب يف حادث �سري يف املرحلة التي ت�سبق و�سوله اإلى 

امل�ست�سفى قد تكون م�ساألة �سعبة. 

اأهم النقاط التي يجب الرتكيز عليها هي اأهمية اخذ احليطة للحفاظ على �صالمة 
امل�سعف، عملية م�سح اأولية لتحديد الإ�سابات القاتلة والتي يجب عالجها قبل نقل 

امل�ساب اإلى امل�ست�سفى. 

يجب وقف النزيف الذي قد يودي بحياة امل�ساب ب�سكل فوري. 
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يج���ب على امل�سعف ان يعمل على تقييم حالة امل�س���اب ب�سكل م�ستمر وخا�سة بعد 
اأي ع���الج يق���دم له اأو بعد حتريك���ه. يجب ان تفكر مليا يف تبعي���ات قيامك بعالج 
اأ�سخا����ض م�ساب���ني يف حادث �س���ري اإذا كن���ت يف منطقة حرب وخا�س���ة اإذا كان 

امل�ساب لي�ض من زمالئك. 

ويج���ب اأي�سا ان تاأخ���ذ بعني العتبار احل�سا�سيات الثقافي���ة يف بع�ض الأماكن اإذا 
كانت امل�سابة اإمراأة.

اإدارة عالج اإ�صابات حادث �صر
الو�صول اإىل مكان احلادث: تذكر �صالمتك دائما لئال تتعر�س 

لالإ�صابة
ال�صالمة/املخاطر: تاأكد من عدم وجود عنا�صر قد توؤثر على 

�صالمتك ال�صخ�صية
اأدوات احلماية: قفازات و�صرتة م�صيئة

ادر�س مكان احلادث: حاول حتديد اآلية وقوع احلادث
الت�صال: ات�صل بخدمات الطوارئ

قم بتاأمني العربة 
قم بتحديد اأولويات العالج يف  حالة كان هناك اأكرث من م�صاب

)DRABCDE( قيم حالة املري�س
قم ب�صحب امل�صاب من ال�صيارة ب�صكل �صريع اإذا كان الو�صع يف 

ال�صيارة حرجا
قم بتقدمي اإ�صعاف اأويل للم�صاب اإىل اأن ت�صل طواقم الإ�صعاف اأو  

اإىل ان ي�صل امل�صاب اىل املركز الطبي املوؤهل.



الف�صل الثامن ع�صر: عالج ا�سابات حوادث الطرق

اجلزء الثاين: ال�سالمة الطبية

270

ين
العنوان الربيد اللكرتو

ف 
الهات

ا�صم النقابة 
من�صق ال�صالمة 

البلد 

Zied.dabbar@
gm

ail.com
0021621490872

النقابة الوطنية لل�سحفيني التون�سيني 
زياد دبار

تون�ض

tarikhafid01@
yahoo.fr 

00213771125442
جلزائريني

النقابة الوطنية لل�سحفيني ا
طارق حفيظ

جلزائر
ا

h_alm
ansori1@

yahoo.com
009647801043857

نقابة ال�سحفيني العراقيني
حيدر املن�سوري

العراق 

M
oham

m
edaqraw

e13@
gm

ail.com
009647504885746

نقابة �سحفيي كرد�ستان العراق
حممد نوري النا�سر

العراق

m
ontsr20010@

gm
ail.com

0097059376466
نقابة ال�سحفيني الفل�سطنيني

منت�سر حمدان
فل�سطني

 abusalem
_s@

yahoo.com
00970599455313

نقابة ال�سحفيني الفل�سطنيني/غزة
�سامي ابو �سامل

فل�سطني

jam
rareem

a@
yahoo.com

00970597504463
نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني 

جلمرا
رميا ا

فل�سطني

fadi.ghoche@
gm

ail.com
 

009613528604
نقابة املحررين اللبنانيني

فادي الغو�ض
لبنان

B
ohobrahim

08@
gm

ail.com
00212665788680

النقابة الوطنية لل�سحافة املغربية
ابراهيم ايت ابراهيم

املغرب 

m
ayada_saba@

yahoo.com
00967734319397

نقابة ال�سحفيني اليمنيني
ميادة �سالم

اليمن 

nashattab@
gm

ail.com
00967737040000

نقابة ال�سحفيني اليمنيني
ن�سوان العطاب

اليمن 

عناوين ات�صال �صبكة من�صقي ومدربي ال�صالمة املهنية



271الف�صل الثامن ع�صر: عالج ا�سابات حوادث الطرق



الف�صل التا�صع: خماطر الأ�سلحة النارية واإجراءات احلماية272

اجلزء الأول: ال�سالمة الأمنية

الإحت���اد الدويل لل�سحفيني ه���و منظمة غري حكومية وغري ربحية. يعم���ل الإحتاد الدويل لل�سحفيني 
عل���ى امل�ست���وى الدويل للدفاع عن حرية ال�سحافة والعدالة الإجتماعي���ة من خالل بناء احتادات قوية 
لل�سحفي���ني، وح���رة، وم�ستقلة. ويت�سمن برنامج عمل الإحتاد ال���دويل لل�سحفيني الدفاع عن �سالمة 

ال�سحفيني وحقوقهم النقابية واملهنية.


