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 اللجنة الدولية للصليب األحمر أقامت ورشة عمل بالقاهرة تحت عنوان «النزاعات واألزمات األخرى»

 الراشد: السلطة الخامسة هي اإلعالم اإللكتروني المسيطر على الساحة اآلن

 املشاركون في ورشة العمل في لقطة تذكارية

 مسؤولة اإلعالم والعالقات العامة في اللجنة الدولية للصليب األحمر بجنيڤ

 الزميل عدنان الراشد متحدثا في جلسة مناقشة التوازن بني أهمية التغطية اإلعالمية وخصوصية األفراد 

 القاهرة ـ خديجة حمودة
  اقامت اللجنة الدولية للصليب االحمر ورشـــة عمل بالقاهرة حتت 
عنوان «النزاعات واالزمات االخرى: التغير البيئي الســـريع وأثره على 
التغطية االعالمية» وقد اســـتمرت جلسات الورشـــة ملدة يومني حيث 
ترأستها السيدة دوريثيا كرمييتساس مسؤولة العالقات مع وسائل االعالم 
ـ مكتب الشـــرق االدنى والشرق االوسط وشارك فيها ٣٠ مدعوا ميثلون 
مختلف وســـائل االعالم باملنطقة باالضافة الى عدد من منسقي االعالم 
للجنة الدولية في عدة دول (مصر – غزة – اليمن). وفي خمس جلسات 
اعقبها حلقة نقاش شارك املدعوون من مختلف التخصصات في مناقشة 
القانون الدولي االنساني واهمية التعرف عليه بالنسبة للصحافيني مع 
اســـتعراض مبادئه االساسية، وتناولت اجللسة الثالثة حماية وسالمة 
الصحافيني وما ينص عليه القانون الدولي االنساني بالنسبة لذلك وما 
الذي ميكن ان يقدمه الصليب االحمر لهم. اما جلســـات اليوم الثاني فقد 
خصصت للتحديات اجلديدة التي تواجه الصحافيني وتناولت هذا احملور 
من خالل استعراض احلرب احلديثة والقانون الدولي االنساني والعنف 
احلضري، وخصصت جلسة لالعالم واالفراد والتوازن بني اهمية التغطية 
االعالمية وخصوصية االفراد، وتصوير احلدث ام املشاركة فيه؟ والدور 
املتنامي للســـكان احملليني. وكانت اجللسة االخيرة التي سبقت عرض 
النتائج عن وسائل االعالم اجلديدة والعالقة بينها وبني وسائل االعالم 

التقليدية وهل هي عالقة تكامل ام تضارب؟ واهمية الصور.

  التغطية االعالمية واالفراد

  وفي اجللسة التي خصصت ملناقشة التوازن بني أهمية التغطية اإلعالمية 
وخصوصية األفراد حتدث نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشــــد 
مؤكدا على أهمية تقيد والتزام الصحافيني واإلعالميني باملســــؤلية قبل 

مطالبتهم باحلرية، قائال أنه يجب علينا أن نعرف أن للغير خصوصية عامة 
كحرية الرأي واملصالح املادية على سبيل املثال، وكذلك للغير خصوصية 
خاصة كاحلقوق األسرية والشخصية واملالية وغيرها. واضاف انه يجب 
ان نكون مؤهلني كصحافيني للتعامل مع هذه اخلصوصية، وان تســــاعد 
املؤسسات الصحافية العاملني فيها على التأهيل بل انه من الضروري ان 
حترص تلك املؤسسات على وصول الصحافي لدرجة عالية من التأهيل، 
واوضح الراشد انه كثيرا ما يتسبب الصحافيون في اضرار لالفراد دون 
قصد وذلك حتت شعار حرية الرأي والتعبير، وحتدث عن مواثيق الشرف 
االعالمي فاشار الى انه في دول العالم املتقدم هناك ٥٠ دولة من ٢٠٠ دولة 
لديها قوانني للصحافة واإلعــــالم تراعي تلك اخلصوصية، وفي املنطقة 
العربية يقوم املعنيون باالمر مبحاوالت للوصول ملواثيق الشرف، رغم 
أن احلال في صحافتنا واعالمنا العربي بحاجة الى مواثيق لضبط االداء 
والسلوك الصحافي واالعالمي حتى نوازن بني حرية اخلبر وخصوصية 
االفراد، واســــتطرد بأننا انتقلنا من االعالم املقروء الى املرئي واملسموع 
ثم انتقلنا االن الى الصحافة االلكترونية التي يصعب الســــيطرة عليها 
حتــــى انه اصبح اآلن من املمكن ان يعمــــل اي مواطن صحافيا وإعالميا 
وذلك بانشاء موقع الكتروني او مدونة اي ان االمر اصبح مباحا للجميع، 
واصبحت السلطة اخلامســــة االن هي االعالم اإللكتروني املسيطر على 
الساحة. وحتدث الزميل الراشد عن اخلصوصيات فذكر انه في احلادثة 
التي راح ضحيتها االميرة ديانا وعماد الفايد ظهر املصورون الصحافيون 
(البابريتس) الذين يتخصصون في التلصص على املشــــاهير والتقاط 
الصور اخلاصة لهم وقاموا بتصوير احلادث ونشر تلك الصور االمر الذي 
دفع املفوضية االوروبية الى منع وســــائل االعالم االوروبية من التعامل 
مع هذه النوعية من الصحافيني الن صورهم متس بسالمة وامن العائالت 

واحلياة اخلاصة الصحاب الصور.  

 دوريثيا كريميتساس لـ «األنباء»: خّصصنا خطًا مجانيًا 
لإلبالغ عن اختفاء أو إصابة أو احتجاز الصحافيين

 وحتدثت دوريثيا كرمييتساس مسؤولة االعالم 
والعالقـــات العامة في اللجنـــة الدولية للصليب 
االحمر بجنيڤ لـ «األنباء» فأكدت ان عالقة اللجنة 
بالصحافيني واالعالميني بصفة عامة مهمة للغاية 
وذلك ألن اللجنة تؤمن بحاجتها لالعالم لتوجيه 
رســـائل للجمهور حول محنـــة ضحايا النزاعات 
املســـلحة وبشـــكل عام حول القضايا االنسانية 
التي تهم الصليب االحمر بشكل اساسي، واشارت 
الى ان اللجنة لديها يقني بأن الصحافيني ميكنهم 
التأثير على مخرجات النزاع املسلح ألنهم يشكلون 
اآلراء وبالتالي يتمتعـــون مبعرفة جيدة ودقيقة 
والبـــد ان يكون لديهم اطالع على القانون الدولي 
االنساني الذي يطبق في النزاعات الدولية، كما انه 
من الضروري تزويدهم باالدوات الالزمة لتغطية 
اآلالت االنسانية بشكل دقيق، واوضحت دوريثيا 
ان لديهم اهتماما بالصحافيني ذاتهم داخل النزاعات 
املسلحة خاصة الذين يقدمون التقارير االخبارية من 
داخل مواقع النزاعات ويهتمون بسالمتهم وامنهم. 
وردا على سؤال حول ما اذا كانت اللجنة تقدم حماية 
للصحافيني، قالت انـــه مبقتضى القانون الدولي 
يحصل الصحافيون على احلماية التي يحصل عليها 
املدنيون اال ان هذا االمر غير معروف بشكل جيد، على 
الرغم من انه منصوص عليه في اتفاقيات جنيڤ 
وملحقاتها. واضافت دوريثيا ان تعرض الصحافيني 
للخطر يزداد بسبب سعيهم للذهاب ملناطق النزاعات 
املسلحة لتقدمي تقارير حولها، وان اللجنة الدولية 
تعمل على تعزيز عالقاتها باملؤسسات الصحافية 
والصحافيني املســـتقلني واملصورين الصحافيني 
حتى لو لم يكن لديهـــم بطاقات هوية صحافية. 
وعما اذا كانت الهجمات املوجهة ضد الصحافيني 
في النزاعات املسلحة تصنف كجرائم حرب، اكدت 

ان الصحافيون بحكم وضعهم كمدنيني يتمتعون 
بحمايـــة القانون الدولي االنســـاني من الهجمات 
املباشرة شريطة اال يشاركوا مباشرة في االعمال 
العدائية وتشكل اي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكا 
خطيرا التفاقيات جنيڤ، فضال عن ان التعمد في 
توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى ايضا 
الى جرمية حرب مبقتضى نظام روما االساســــى 
للمحكمة اجلنائية الدولية. وحول التدابير التي 
تتخذها اللجنة الدولية ملســــاعدة الصحافيني في 
املهمات الصعبة، قالت ان اللجنة فتحت منذ عام 
١٩٨٥ خطــــا هاتفيا مجانيا هــــو: ٤١٧٩٢١٧٣٢٨٥+ 
متاحا بصورة دائمة للصحافيني الذين يواجهون 

مصاعب خالل النزاعات املسلحة وال يوضع اخلط 
املجاني حتت تصرف الصحافيني فحسب بل ميكن 
ايضــــا الرباب العمل واملوظفني لديهم واســــرهم 
اســــتخدامه او االتصال مبوظفي اللجنة الدولية 
فــــي احد مكاتبها عبر العالــــم لالبالغ عن اختفاء 
صحافي او اصابته او احتجازه والتماس املساعدة.
هذا كما تسعى اللجنة الدولية الى ضمان امتثال 
اوفى للقواعد السارية، وال يتأتى ذلك اال بتوفير 
التدريب والتعليم املناسبني لالشخاص املعنيني 
بتنفيذ تلك القواعــــد على ارض الواقع وذلك من 
خالل الــــدورات التدريبية التي تنظمها في مجال 

القانون الدولي االنساني. 

 القاهرة ـ خديجة حمودة
  في حوار خاص لـ «األنباء»، اكدت نادية دبسي الناطقة 
االعالمية للجنــــة الدولية للصليب االحمر بالقدس انه 
مع وجود االحتالل االســــرائيلي فــــإن دور اللجنة هو 
تذكير اسرائيل بالتزاماتها وواجباتها مبوجب القانون 
الدولي االنســــاني، واشارت الى ان اللجنة ليست لديها 
قوة تنفيذية مبعنى قوة ردع، وانها تتعامل مع الطرف 
االسرائيلي على اساس بنود اتفاقية جنيڤ الرابعة ألنه 
تختص باالحتالل وهذا هو االطار القانوني لعمل اللجنة 

في االراضي الفلسطينية احملتلة.
  واشــــارت الى انه بالنسبة للجانب الفلسطيني فإن 
الصليب االحمر يقوم مبساعدة السكان املدنيني خاصة 
املتضررين من آثار النزاع مثــــل طالب املدارس الذين 
يصعب وصولهم ملدارسهم واملزارعني الذين فقدوا مصدر 
رزقهم بســــبب عدم وصولهــــم الراضيهم خلف اجلدار 
العازل حيث تبنى طريقة عمل اللجنة على االحتياجات 
والظروف اخلاصة باملدنيني. كما حتاول اللجنة حماية 
الفلسطينيني من عنف املستوطنني، واشارت نادية دبسي 
الى ان احلصار املســــتمر اثر على العديد من القطاعات 
مثل قطــــاع الصحة والقطاع االقتصــــادي واضافت ان 
االشخاص املقيمني في مدينة اجلليل القدمية يعيشون 
في منطقة مغلقة متاما بسبب احلصار وانهم يقدمون لهم 
املساعدات العينية والطبية ويراقبون الوضع الصحي 
بالتعاون مع السلطات املوجودة، حيث يحتاج النظام 
الصحي الى مساعدات دائمة سواء ادوية او قطع غيار 
لالجهزة الطبية. ونظرا ملنع ســــلطات االحتالل دخول 
مواد البناء، والتي تؤثر على اعادة ما دمره االحتالل، فإن 
اللجنة تقدم للفلسطينيني برنامج «املال مقابل العمل» 

والذي يساعد املزارعني والصيادين. 

 دوريثيا كرمييتساس ومدير املركز اإلقليمي لإلعالم في اللجنة الدولية للصليب األحمر (القاهرة) هشام حسن 

 اخلبير في املركز اإلقليمي لإلعالم العميد خالد أبوجودة  املنسق اإلعالمي للصليب األحمر في اليمن رباب الرفاعي 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر في سطور

 مداخالت على هامش ورشة العمل

 أسسها عام ١٨٦٣ خمسة مواطنني سويسريني، وهي 
العضو املؤسس للحركة الدولية للصليب االحمر والهالل 
االحمر وهي مؤسسة انسانية غير متحيزة ومحايدة 
ومستقلة وتتميز بطابع فريد مييزها عن اي منظمة 
اخرى وتتولى مهمتها بتفويض من املجتمع الدولي، 
حيث تعمل كوسيط محايد بني االطراف احملاربة وتسعى 
بوصفها مؤسس القانون الدولي االنساني وحارسا له 
الى تأمني احلماية واملساعدة لضحايا النزاعات املسلحة 
واالضطرابـــات الداخلية وغيرهـــا من حاالت العنف 
الداخلي، وتعمل اللجنة الدولية للصليب االحمر في 
نحو ٨٠ بلدا. وتشكل اللجنة الدولية للصليب االحمر 

مع اجلمعيات الوطنية للصليب االحمر والهالل االحمر 
واالحتاد الدولـــي جلمعيات الصليب االحمر والهالل 
االحمـــر (االحتاد) العناصر الثالثة التي تتكون منها 
احلركة الدولية للصليب والهالل االحمر. وتؤســـس 
اللجنة الدولية عملها اثناء النزاعات املسلحة الدولية 
على اتفاقيات جنيڤ االربع لعام ١٩٤٩ والبروتوكول 
االضافي االول لعام ١٩٧٧، وتقرر هذه املعاهدات حق 
اللجنة في القيام بأنشـــطة معينة مثل اغاثة االفراد 
العســـكريني اجلرحى او املرضى او الغرقى وزيارة 
اسرى احلرب ومساعدة املدنيني وبصفة عامة تأمني 

معاملة من يحميهم القانون االنساني. 

 من اهم املداخالت التي جاءت خالل ورشة العمل: 
اهمية الصورة الصحافية والدور الذي يلعبه املصور 
الصحافــــي او املصور التلفزيوني اثناء وجوده في 
مناطق النزاعات املسلحة، حيث يجد البعض منهم 
انفسهم وقد حتولوا الى مســــعفني بدال من التقاط 
الصــــور، كما حتــــدث البعض عن اهميــــة الصورة 
الصحافية وكيف ميكن ان تســــاعد في وقف عدوان 
او اتخاذ قرارات تســــاعد على وقــــف نزيف الدماء. 

الظاهرة التي اجتاحت العالم اآلن، وهي ظهور املواقع 
االلكترونية، ســــواء كانت مواقع تواصل او مواقع 
تدوين تفرض على الصحافيــــني مطالعتها بعد ان 
اصبحــــت احد روافد االخبار، وهنــــاك من يؤكد ان 
عالقة الصحافي بهذه املواقع عالقة تكامل وليســــت 
عالقــــة تنافس، وانه علــــى الصحافي الذي يريد ان 
يبقى داخل االحداث مطالعــــة هذه املواقع للتعرف 

على وجهات النظر اجلديدة. 

 (ناصر عبدالسيد) 

 نادية دبسي

 الناطقة اإلعالمية للجنة الدولية للصليب األحمر 
بالقدس نادية دبسي لـ «األنباء»:

 الحصار المستمر لألراضي الفلسطينية 
  أّثر في العديد من القطاعات


