Manual de Seguridad para Periodistas del CPJ

1

جدول املحتويات
 .iمقدمة :عامل إخباري جديد 4..........................................................................................................................................................................................................
 .1االستعداد األسايس 5.....................................................................................................................................................................................................................
الصحافة الدولية 5................................................................................................................................................................................................................
الصحافة املحلية 6.................................................................................................................................................................................................................
وثائق االعتامد الصحفي 8.....................................................................................................................................................................................................
تغطية التأمني 8....................................................................................................................................................................................................................
الرعاية الطبية واللقاحات 9...................................................................................................................................................................................................
االحتياطات الشخصية 10......................................................................................................................................................................................................
 .2تقييم املخاطر واالستجابة لها 12..................................................................................................................................................................................................
التقييم األمني 12.................................................................................................................................................................................................................
املصادر واملعلومات 13.........................................................................................................................................................................................................
األمن واألسلحة 14...............................................................................................................................................................................................................
العنف الجنيس 15.................................................................................................................................................................................................................
أوضاع االختطاف 16.............................................................................................................................................................................................................
االستجابة للتهديدات 18.......................................................................................................................................................................................................
 .3أمن التكنولوجيا 19......................................................................................................................................................................................................................
التخطيط لألمن 19...............................................................................................................................................................................................................
فهم التهديد 20....................................................................................................................................................................................................................
حامية االتصاالت 21.............................................................................................................................................................................................................
الدفاع عن بياناتك 25...........................................................................................................................................................................................................
البيانات البعيدة 27...............................................................................................................................................................................................................
اختيار كلمة مرور قوية 27...................................................................................................................................................................................................
خامتة 28..............................................................................................................................................................................................................................
 .4النزاعات املسلحة 29....................................................................................................................................................................................................................
التدريب األمني 29...............................................................................................................................................................................................................
العتاد الواقي 29...................................................................................................................................................................................................................
صحفي مرافق أم مستقل 30.................................................................................................................................................................................................
قواعد الحرب 31..................................................................................................................................................................................................................
نقاط التفتيش 31..................................................................................................................................................................................................................
تكنولوجيا االتصال عرب األقامر الصناعية يف البيئات املعادية 32...............................................................................................................................................
 .5الجرمية املنظمة والفساد 34..........................................................................................................................................................................................................
الجاهزية األساسية 34...........................................................................................................................................................................................................
التخطيط والتحقيق 35..........................................................................................................................................................................................................
مفاتحة األهداف العدائية 36................................................................................................................................................................................................
الحصول عىل املعلومات 36...................................................................................................................................................................................................
الجهود التعاونية 37..............................................................................................................................................................................................................
إشارات التحذير 38...............................................................................................................................................................................................................

دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني

1

 .6الشؤون واالضطرابات املدنية 39...................................................................................................................................................................................................
أماكن وقوع الحوادث والحرائق وعمليات اإلنقاذ 39.............................................................................................................................................................
أماكن وقوع الجرائم والعمليات اإلرهابية 39........................................................................................................................................................................
التقارير املنطوية عىل دخول املمتلكات الخاصة 40.................................................................................................................................................................
االحتجاجات وأعامل الشغب 40............................................................................................................................................................................................
 .7الكوارث الوطنية 43.....................................................................................................................................................................................................................
املخاطر التي تواجه الصحفيني املستقلني 43...........................................................................................................................................................................
الخطط الخاصة بغرف األخبار 43..........................................................................................................................................................................................
النقل واملعدات 44...............................................................................................................................................................................................................
السالمة امليدانية 44..............................................................................................................................................................................................................
 .8األوبئة الصحية واملخاطر الشاملة التي تهدد جمهور املواطنني 45...................................................................................................................................................
إجراءات االستعداد األساسية 45............................................................................................................................................................................................
حامية نفسك 45...................................................................................................................................................................................................................
 .9املخاطر املستدامة 47...................................................................................................................................................................................................................
األمن الشخيص 47................................................................................................................................................................................................................
األمن اُألرسي 47...................................................................................................................................................................................................................
املراقبة 48............................................................................................................................................................................................................................
التخطيط للطوارئ 49...........................................................................................................................................................................................................
 .10ردود الفعل الناجمة عن اإلجهاد 50............................................................................................................................................................................................
عالمات اإلجهاد 50...............................................................................................................................................................................................................
العناية بنفسك 51.................................................................................................................................................................................................................
الخالصة :عامل الغد 52.......................................................................................................................................................................................................................
املالحق
 .Aامللحق ألف :القوائم املرجعية 53.................................................................................................................................................................................................
األغراض الشخصية 53...........................................................................................................................................................................................................
حقيبة اإلسعافات األولية 53..................................................................................................................................................................................................
 .Bامللحق باء :التدريب األمني 54.....................................................................................................................................................................................................
 .Cامللحق جيم :رشكات التأمني 56....................................................................................................................................................................................................
 .Dامللحق دال :املوارد واألدلة الصحفية 57.......................................................................................................................................................................................
 .Eامللحق هاء :املنظامت الصحفية 59...............................................................................................................................................................................................
منظامت الدفاع عن حرية الصحافة 59..................................................................................................................................................................................
منظامت الدفاع عن حرية اإلنرتنت 62..................................................................................................................................................................................
منظامت الدعم والسالمة اإلخبارية 62..................................................................................................................................................................................
منظامت التدريب املهني 63..................................................................................................................................................................................................
منظامت التغطية الصحفية االستقصائية 64............................................................................................................................................................................

دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني

2

 .Fامللحق واو :مصادر أخرى 67........................................................................................................................................................................................................
 .Gامللحق زاي :منوذج تقييم الوضع األمني 68..................................................................................................................................................................................
عن مؤلفي الدليل 72........................................................................................................................................................................................................................
تنويهات 73......................................................................................................................................................................................................................................

دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني

3

 .iمقدمة :عامل إخباري جديد
ظلت املخاطر التي يوجهها الصحفيون يف العامل تتزايد باضطراد .ففي كل عامُ ،يقتل ما يزيد عىل  30صحفيا ،يف املتوسط ،يف حني ُيفلت القتلة من العقاب
يف تسعني يف املائة من الحاالت تقريبا .كام يتعرض مئات الصحفيني يف كل عام لالعتداء والتهديد واملضايقة ،بينام ُيستهدف الكثريون باملراقبة والتعقب،
أو التنصت عىل مكاملاتهم الهاتفية واتصاالتهم عرب اإلنرتنت .وال مير يوٌم إال وهناك ما يفوق عىل  150صحفيا خلف القضبان ،وبعضهم بال تهمة .وال يزال
ما ال يقل عن  35صحفيا يف عداد املفقودين .ويواجه الصحفيون يف مهنتهم إجهادا عاطفيا حينام يغطون قصصا إخبارية تنطوي عىل األمل أو الخسارة يف
األرواح كحاالت االعتداء الجنيس عىل األطفال والهجامت اإلرهابية ضد املدنيني.
والعامل بالنسبة للصحفي هو مكان صغري أيضا .فبفضل التكنولوجيا الرقمية أصبح بإمكان كل إنسان تقريبا أن يتابع األحداث لحظًة بلحظة ،بل وأن يتابع
تغطيًة إخباري ًة يقدمها صحفيون معينون أو وسائل إعالمية محددة .ويدرك مرتكبو العنف والفساد حول العامل أن اإلعالم ُيشِّكل املفاهيم والتصورات
وأنه بوسع عمل الصحفيني األفراد أن يهدد أنشطتهم .وتشهد بعض البلدان مستوى غري مسبوق من التحزب يف وسائل اإلعالم املبثوثة عرب التلفاز
والراديو واإلنرتنت اضمحلت بفعله الحدود الفاصلة بني الصحفيني واملنارصين ،وهو ما يؤكد أكرث عىل أهمية مفهوم أن الصحفيني هم محايدون
ومراقبون مهنيون .واملحصلة هي انتشار بيئة أكرث عدا ًء للصحافة يف أماكن ترتاوح بني بلدات صغرية هادئة ومناطق حروب دولية .وعىل الصحفيني أينام
كانوا يف هذا الزمان أن يحموا أنفسهم ويذودوا عن بعضهم أكرث من أي وقت مىض.
كام اختلف العمل اإلخباري التجاري أيضا ،حيث أدى تقليص نفقات غرف األخبار إىل االعتامد أكرث عىل الصحفيني املستقلني للحصول عىل القصص
اإلخبارية من الخطوط األمامية ،من موجات التسونامي عىل بعد آالف األميال إىل حوادث الطرق الرسيعة املحلية إىل الترسب النفطي يف املحيطات إىل
املظاهرات السياسية إىل النزاعات املسلحة إىل الجرمية املنظمة .ورغم أن الكثريين من أولئك املراسلني يحملون وثائق اعتامد وشارات صحفية صادرة من
منظامت إعالمية كربى ،فال يزالون موظفني بعقود بحيث قد تقع عىل عاتقهم مسؤولية االستعداد واالعتناء بأنفسهم والتجّهز باملعدات ورشاء التأمني.
و ُيرجح أن يواجه هذه التحديات ذاتها املواطنون الصحفيون عىل اختالف أصنافهم .أما املساهمون بال أجر فهم يضطلعون بتغطية القصص اإلخبارية
لصالح شبكات إعالمية جديدة آخذة بالتطور ،يف حني يحصلون عىل مقدار ضئيل من الدعم أو التدريب أو ال يحظون بأي منهام البتة .واليوم ،بات
صحفيون أكرث من ذي قبل يختارون القصص اإلخبارية التي يودون تغطيتها ويقررون بشأن كيفية تناولها ،أي أنهم ،بعبارة أخرى ،يعملون وحدهم إىل
حد كبري.
ُيف ِّصل هذا الدليل ما ينبغي للصحفيني معرفته يف عامل متجدد ومتغري .وهو للصحفيني املحليني والدوليني من جميع املستويات ،فيبني ُسبل االستعداد
األسايس للصحفيني ال ُجدد يف كل بقاع العامل القامئني مبهامتهم األوىل ،ويجدد معلومات الصحفيني العائدين إىل العمل امليداين يف منتصف حياتهم املهنية،
و ُيسدي املشورة للصحفيني من جميع مستويات الخربة إزاء قضايا معقدة كاألمن الرقمي وتقييم التهديدات.
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 .1االستعداد األسايس
مل يشهد التاريخ من قبل أن قام صحفيون من أصناف كثرية مختلفة بنقل األخبار عرب منابر كثرية مختلفة كام هو حاصل اآلن .ومع ذلك وبغض النظر عن
شكل الصحافة املتبع  -سواء التغطية االستقصائية أو تغطية حق ٍل معني أو الصحافة الدولية أو املحلية أو التدوين أو التصوير الصحفي  -فإن االستعداد
الدقيق هو نقطة البداية.
ُقم ببحث متأٍن حول مهمتك أو حقلك الصحفي .تع َّرف إىل املعامل والتاريخ والفاعلني والديناميات واالتجاهات السائدة يف حقلك باالعتامد عىل وجهات
نظر متنوعة) .انظر األقسام أدناه بخصوص الصحافة الدولية والصحافة املحلية(ُ .كن ُملَّام بثقافة َمن تستهدفه بالتغطية اإلخبارية وتقاليده وتعابريه
االصطالحية .وللمهارات اللغوية فائدة كبرية وال سيام معرفة املصطلحات والعبارات األساسيةَ .ضع قامئة باملصادر املحتملة لألخبار من وجهات نظر
مختلفة .وَضع خططا مفصلة لحاالت الطوارئ تحدد فيها ُطرق الخروج وأشخاص االتصال املوثوقني الذين ستبقيهم عىل اطالع مبكانك وخططك وتفاصيل
عملك) .انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة لها"( .ومن خطوات االستعداد األخرى اقتناء بوليصة تأمني صحي مناسبة وتناول جرعات اللقاح
)كام يرد بيانها يف األقسام أدناه حول تغطية التأمني والعناية الطبية واللقاحات( وفهم أمن التكنولوجيا واالتصاالت )كام يرد يف الفصل الثالث "أمن
التكنولوجيا"( وتلقي التدريب واملعدات املناسبة للنزاعات )كام يرد يف الفصل الرابع "النزاعات املسلحة"(.

الصحافة الدولية
إن البحث املتأين والتحري عن وجهتك الدولية قبل السفر إليها ُيعّد رضورة للبقاء ساملا .تابع عن كثب التقارير اإلخبارية املعّربة عن وجهات نظر
مختلفة ،واملصادر األكادميية املتنوعة ،وإرشادات الصحة والسفر الصادرة من منظمة الصحة العاملية وأي وكاالت حكومية أو دولية ،والتقارير املنشورة
عن حقوق اإلنسان والحريات الصحفية سواء من مصادر حكومية أو غري حكومية .توفر أدلة السفر والرتحال الرائجة معلومات أساسية عن الثقافات
والتقاليد .وقبل شّد الرحال إىل أي مكان ،وال سيام للمرة األوىل ،استرش ِمن الصحفيني َمن له خربة يف ذلك املكان .واستشارة الزمالء املوثوقني بشأن
مواقف محددة بعينها هو أمر حاسم يف التخطيط للمهمة وتقييم املخاطر .فإذا كنت قليل الخربة يف هذه املهنة أو جديدا عىل منطقة معينة ،فمن
املستحسن أن تطلب من الزمالء املتمرسني أن ترافقهم لبعض الوقت أثناء عملهم.
ابذل كل ما بوسعك لتعلم التعابري األساسية بلغاتها األصلية ليك تتمكن من التفاعل اليومي وإظهار االحرتام ،وهام أمران ميكن أن ُيعِّززا أمنك .تحّرى عن
طرق التنقل يف املنطقة وحالة املرافق الطبية املتاحة .تقدم شبكة املراسلني األجانب التابعة للجامعة األمريكية )يف واشنطن( قامئة بمصادر متنوعة
ُتعينك عىل االستعداد.
احرص دامئا عىل إعداد تقييم أمني قبل الرشوع يف أي مهمة ذات خطورة محتملة .وقبل أن ُتغادر ،حِّدد نقاطا زمانية أو مكانية واضحة لالتصال
باملحررين والزمالء وأفراد العائلة أو األصدقاء .وينبغي ملن تختارهم كأشخاص اتصال يف امليدان أن يعرفوا كيف يتصلون بأفراد عائلتك أو محرريك؛
ويتعني عىل أقربائك ومحرريك يف املقابل أن يعرفوا كيف يتصلون بأشخاص االتصال هؤالءُ .قم ببحث سابق حول األماكن التي تريد اإلقامة فيها ،وحالة
البينة األساسية لالتصاالت ،وإمكانية التعرض للمراقبة .ق ِّرر بشأن وسيلة التواصل مع محرريك وعائلتك  -بالهاتف األريض أو التحدث عرب شبكة اإلنرتنت
أو الدردشة أو الربيد اإللكرتوين  -وقِّرر ما إذا كنت ستستخدم أسامء مستعارة مبوازاة نظا ٍم من الرموز أو التشفري أو أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل
اإللكرتوين اآلمن) .انظر الفصل الثالث "أمن التكنولوجيا"( .وقبل املغادرة ،ضع توجيهات وإرشادات محددة للمعاونني والسائقني واملرتجمني .وُكن حريصا
أشد الحرص عند انتقاء موظفي اإلسناد املحليني ومتحيصهم ،واحرص عىل طلب تزكيات من الزمالء .وألن سالمتك تكون يف الغالب متوقفًة عىل موظفي
اإلسناد ،فمن الرضورة أن تختار َمن هو جدير بالثقة وذو دراية ومعرفة .أما الصحفيون املتطلعون إىل مرافقة الوحدات العسكرية ،فينبغي لهم إجراء
االتصاالت ووضع الرتتيبات قبل الذهاب.
ومن الحكمة ،يف الكثري من البلدان ،أن تضع ترتيبات ليك يستقبلك شخص يف املطار ويرافقك إىل مكان إقامتك األول ،إذ يتيح لك ذلك أن تتأقلم وتتفادى
األخطار غري املألوفة مثل الطرق غري اآلمنة أو املجرمني .اخرت مكان اإلقامة يف وقت سابق .ويف هذا الصدد ،يعتمد اختيارك لإلقامة يف فندق أو غريه من
أماكن اإلقامة ،جزئيا ،عىل مقدار الظهور الذي تريد أن تخرج به .توفر الفنادق الكبرية املتخصصة يف خدمة أرباب األعامل مستويات أمنية عالية يف
الغالب ،ولكنها قد تجعلك أكرث ظهورا وبروزا .كام توفر الفنادق الكبرية خدمات كخدمة اإلنرتنت الالسليك ،بيد أن االتصال بالشبكة قد يخضع للرقابة يف
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الدول القمعية .ومن ناحية أخرى ،فإن اختيار فندق صغري أو مكان إقامة خاص يسمح لك باالستخفاء أكرث ،مام قد يعزز قدرتك عىل أداء املهمة .ومع
ذلك ،فإن مستويات األمن يف هذه األماكن تكون متدنيًة أو حتى معدومة .تجنب الغرف أو املساكن ذات الُرشفات أو النوافذ التي يتسنى للدخالء
التسلل منها .واحرص دامئا عىل معرفة ُطرق الخروج يف حاالت الطوارئ.
ينبغي تلقي التدريب األمني أو الحصول عىل العتاد املوىص به مثل الدروع الواقية للبدن يف وقت سابق) .انظر الفصل الرابع "النزاعات املسلحة"(.
وينبغي إبقاء األدوية املرصوفة بوصفة طبية يف علبها األصلية املعَّلمة ووضعها يف األمتعة املصحوبة ،كام تنصح منظمة الصحة العاملية .وقد تود أيضا أن
تحرض أدوية احتياطية )ومعلومات االتصال بطبيبك( وتضعها يف أمتعة أخرى تحسبا لضياع أمتعتك املصحوبة أو رسقتها .ويجب وضع السوائل التي يزيد
مقدارها عىل ثالث أونصات أو  85مل يف األمتعة املشحونة ألجل عبور أغلب محطات التفتيش األمني يف املطار .وينبغي لك أيضا أن تحمل معك بطاقة
لقاحات دولية ووثائق رسمية ُتبني فصيلة دمك وأي حساسيات أو اعتالالت صحية تعاين منها .حِّدد مدى توفر الرعاية الطبية يف منطقة التغطية
الصحفية ،مبا يف ذلك مواقع املستشفيات والعيادات وأطباء الرعاية األولية.
وينبغي رشاء املالبس املناسبة ،مبا يف ذلك العتاد املناسب للجو العاصف ،قبل املغادرة .وعىل الصحفيني العاملني يف الخارج اختيار اللون الرتايب أو األلوان
الداكنة التي ال تربزهم من بعيد وتكون مغايرة للون األزرق الذي يستخدمه عنارص إنفاذ القانون واللون األخرض الجييش واأللوان املموهة التي
تستخدمها الوحدات العسكرية .وال بد ألي صحفي يتوقع أن يتعقب قصًة إخباريًة راجًال أن ينتعل حذاًء ذا دعامة ،ويجلب معه حقيبة ظهر متينة،
ولوازم مريحة للنوم .ع ِّود قدميك عىل ذلك الحذاء قبل االنطالق يف مهمتك .وأحرض معك أيضا العتاد الذي قد يصعب العثور عليه يف البلدان األقل منوا؛
ومن أمثلته البطاريات ،واملصابيح اليدوية ،ودفاتر املالحظات ،والسدائد القطنية )تامبون( ،وخيط تنظيف األسنان ،وحقيبة إسعافات أولية صغرية،
ومط ِّهر ،ومرهم ملرض قدم الريايض ،وأكياس قامشية أو وسائل أخرى إلخفاء النقود) .انظر امللحق ألف "قوائم مرجعية" لالطالع عىل قامئة شاملة
بالعتاد( .وينبغي للصحفيني التأكد من إمكانية الحصول عىل نقد إما بالدوالر األمرييك أو اليورو .ويويص االتحاد الدويل للحصفيني بحمل محفظة ثانوية
فيها بطاقات يبدو عليها الطابع الرسمي ويشٌء من النقد يف حال تعرضت للرسقة.
ينبغي أن يكون جواز سفرك ساري املفعول وأي تأشريات الزمة لسفرك حديثة ،فينبغي أن يكون جواز سفرك ساري املفعول لستة أشهر قبل انتهاء
صالحيته وأن تتوفر فيه صفحات فارغة َملهر طوابع تأشريات السفر عليها .كام قد تود الحصول عىل رخصة قيادة دولية يف وقت سابق من ُمصِدر للرخص
حسن السمعة .تتطلب بعض الدول أن تحمل رخصة القيادة الصادرة من بلدك باإلضافة إىل رخصة القيادة الدولية ،كام إن حملك لهاتني الرخصتني رمبا
ييرس لك استئجار السيارات السياحية يف بعض األماكن.

الصحافة املحلية
يف حني يواجه الصحفيون األجانب تحديات لوجستية وأمنية كبرية ،فإن الصحفيني املحليني يواجهون تهديدات أكرث جسامة عىل أرواحهم وحريتهم .فمنذ
العام  ،1992ظلت وفيات الصحفيني املحليني أثناء تغطيتهم األخباَر يف بلدانهم تشكل تسعني يف املائة تقريبا من الوفيات املرتبطة بالعمل يف أوساط
الصحفيني ،كام إن ما يزيد عىل  95يف املائة من الصحفيني السجناء يف العامل هم من الصحفيني ،واملصورين الصحفيني ،واملدونني ،واملحررين املحليني ،وفقا
ألبحاث لجنة حامية الصحفيني .ولذلك يكتسب االستعداد املستفيض والتخطيط األمني الدقيق أهميًة حاسمة بوجه خاص يف حالة الصحفيني املحليني.
وإذا كنت جديدا عىل مهنة الصحافة ،أو عىل حقل من من حقول الكتابة الصحفية ،أو عىل نوع معني من املهامت ،فإنك قد ترغب يف التامس املشورة
واإلرشاد من الزمالء املتمرسني .استأذن أحد الزمالء املتمرسني ملصاحبته لبعض الوقت أثناء عمله؛ فمشاهدة صحفي مخرضم وهو منكٌب عىل عمله
سوف ُيكسبك معرفًة عملية قِّيمة .وينبغي أن ت ّطلع عىل كافة القوانني الناظمة للعمل الصحفي مبا فيها القوانني الحاكمة للوصول إىل املعلومات العامة،
وامللكيات الخاصة ،والقذف والتشهري ،وعىل القيود التي تسعى الدول القمعية لفرضها عىل املحتوىَ .تعترب دوٌل مثل إثيوبيا تغطيَة أخبار الجامعات
املعارضة جرميًة ضد الدولة .أما الصني فتسجن الُكّتاب منتقدي الحكومة املركزية أو الحزب الشيوعي .ويف كل عامُ ،يساق عرشات الصحفيني يف مختلف
بقاع العامل إىل السجون عىل خلفية اتهامهم مبعاداة الدولة .وحتى إْن أردت أن ترفع سقف املحتوى ،فعليك أن تعي القيود املفروضة والعواقب الوخيمة
املمكن أن ترتتب عىل تجاوزها.
ُتظهر أبحاث لجنة حامية الصحفيني بأن خطر التعرض لالعتداء أو السجن يرتفع بوجه خاص يف أوساط الصحفيني الذين يغطون قطاعات السياسية،
والفساد ،والجرمية ،والنزاعات .فإذا كنت ممن يغطون حقال بعينه ،فعليك استثامر الوقت يف فهم اآلثار األمنية املرتتبة عىل موضوعك؛ وتحديد الفاعلني
دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني
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الرئيسيني ومعرفة دوافعهم؛ وإدراك التداعيات املرتتبة عىل تجاوز الخطوط الحمراء املطبقة بالوسائل القانونية أو الوسائل غري القانونية العنيفة .وينبغي
للمحررين أن مينحوا الصحفيني املستجدين يف حقولهم وقتا تحضرييا كافيا ليك يلتقوا مبصادرهم ويتحدثوا إىل الزمالء ذوي الخربة ويتعلموا املامرسات
واملصطلحات ذات الصلة باملوضوع .وتتطلب تغطية حقل الجرمية ،عىل وجه الخصوص ،فهام لإلجراءات املتبعة عند إنفاذ القانون) .انظر الفصل الخامس
"الجرمية املنظمة والفساد "،والفصل السادس "الشؤون واالضطرابات املدنية"( .وعند القيام مبهامت تتعلق بجرائم أو مهامت أخرى عالية املخاطر ،ينبغي
أن ُتعّد تقييام أمنيا بالتشاور مع املحررين) .انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة لها"(.
وإذا كنت صحفيا مستقال تفكر يف القيام مبهمة لحساب وسيلة إخبارية محلية أو دولية ،فيجب أن يكون لديك فهم واضح للمخاطر املحتملة ولقدرة
املنظمة اإلخبارية واستعدادها لتقديم الدعم لك يف حال واجهتك مشاكل .وعليك دامئا أن تجري تقييام أمنيا قبل الرشوع يف مهمة تحتمل الخطر ،وأن
تستخدم أفراد اتصال موثوقني للشؤون األمنية ،وتؤسس إجراًء دقيقا إلثبات الوجود دوريا) .انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة لها"( .وينبغي
للصحفيني املستقلني أن ال يرتددوا يف رفض املهمة املحفوفة باملخاطر .ففي بعض البلدان التي ترتفع فيها مستويات القمع ،قد يحظر عليك القانون أن
تعمل كصحفي ملنظمة إخبارية دوليةُ .كن مطلعا عىل القوانني ومدركا للعواقب املرتتبة عىل العمل لحساب وسيلة إخبارية أجنبية .وقد ال ترغب ،يف
عدد من البلدان األخرى ،يف التعريف بنفسك بوضع اسمك عىل الخرب .لذا ،عليك أن تعي العواقب املرتتبة عىل ظهور اسمك عىل قصة إخبارية تنرشها
منظمة صحفية قامئة يف إحدى البلدان التي ُتعترب معادية .أبِلغ الوسيلة اإلعالمية املكِّلفة لك برغباتك بكل وضوح فيام يتعلق بالتعريف بنفسك.
ينبغي للصحفيني املحليني كافة أن يكونوا عىل دراية مبقدار الدعم املهني املتوفر .فثمة منظامت مهنية فعالة تعمل يف عدد من البلدان بوسعها أن تقدم
التوجيه بشأن القوانني الخاصة بالصحافة ،وأن تسدي مشورة عملية بخصوص مهامت معينة .ويف حال واجهتك مشاكل ،فهناك أيضا بعض املنظامت
املحلية القادرة عىل التدخل لصالحك أو عىل نرش قضيتك .واعلم كذلك بأن هناك منظامت دولية مثل لجنة حامية الصحفيني ومراسلون بال حدود
تستطيع أن تثري اهتامما وجهودا ملنارصتك عىل الصعيد العاملي يف حال تعرضك للمضايقة أو التهديد) .لالطالع عىل قامئة بأسامء منظامت محلية ودولية،
انظر امللحق هاء "املنظامت الصحفية ".كام توجد لدى الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري قامئٌة شاملة باملنظامت(.
وإذا ُطلب منك أن تعمل كمرتجم شفوي أو مرافق لصحفي دويل ،فافهم املخاطر الكامنة يف هذه املهمة فهام واضحا .وُكن مدركا لألشخاص الذين
ستقابلهم واألماكن التي ستذهب إليها .قِّيم الصحفي الدويل الذي قد تعمل معه ،من حيث خرباته وسِّجله وتحمله للمخاطر .فِّكر فيام سيكون ظن الناس
بك إذا ظهرت يف منطقة عدائية بصحبة صحفي ينتمي لبلد ُيعترب معادياُ .كن مدركا بأن بوسعك أن ترفض املهمة ،ومدركا ملستوى الدعم الذي ميكن أن
يقدمه الصحفي أو الوسيلة اإلخبارية املك ِّلفة لك يف حال واجهتك مشاكل .افهم دورك يف املهمة بوضوح .هل املطلوب منك هو الرتجمة الشفوية وتوفري
الخدمات اللوجستية؟ أم هل سوف ُتجري تغطية صحفية أيضا؟ فإذا كنت ستشارك يف التغطية الصحفية ،فسيكون لذلك آثار أمنية إضافية ينبغي أن
تعيها.
وبالنسبة لجميع أصناف الصحفيني واملرافقني املحليني ،ينبغي للوسائل اإلخبارية ومحرريها أن يرشحوا بوضوح الدور املتوقع من كل فرد والدعم القانوين
واألمني الذي تستطيع املنظمة توفريه إذا حدثت مشاكل .وينبغي للمحررين أن يعوا بأن الصحفي املحيل قد يرفض أداء مهمة محفوفة باملخاطر،
وعليهم قبول رغبته دون معاقبته .وال بد للوسائل اإلخبارية أن تفِّكر يف التزامها األخالقي عند تكليف الصحفي املستقل املحيل مبهمة خطرة.
برز املدونون املستقلون ومصورو الفيديو واملواطنون الصحفيون كمزودين مهمني لألخبار وال سيام إبان االنتفاضات العربية التي انطلقت رشارتها يف عام
 .2011فعندما منعت السلطات يف ليبيا وسوريا وسائل اإلعالم الدولية من تغطية املجريات فيهام ،اضطلع املواطنون املحليون بدور الصحفيني املستقلني.
فصور بعضهم األعامل القمعية الحكومية بواسطة الفيديو ونرشوها عىل شبكة اإلنرتنت ،يف حني بث آخرون األخبار العاجلة عرب املدونات املستقلة،
والتدوينات القصرية )تويرت مثال( ،ووسائل اإلعالم االجتامعية .وفتحت جهودهم يف املناطق املحظورة نافذًة ليتابع العامل من خاللها مجريات النزاع .وقد
دفع العديد من هؤالء الصحفيني حياتهم مثنا لتغطيتهم .ففي سوريا ،لقي مصورا الفيديو املستقالن فرزات جربان وباسل السيد حتفهام يف حاديث قتل
مستهدف؛ ويف ليبياُ ،قتل مؤسس أحد املواقع املستقلة عىل شبكة اإلنرتنت ،محمد النبوس ،أثناء بثه عىل الهواء مبارشًة وبالصوت مجريات معركة كانت
تدور رحاها يف بنغازي.
ينبغي للمدونني ومصوري الفيديو املستقلني أن يؤسسوا شبكة من أشخاص االتصال األقارب واملهنيني بحيث ميكن تعبئتها وحشدها يف حاالت الطوارئ.
ويف هذا الصدد ،ساعد معهد صحافة الحرب والسالم الكائن يف لندن مواطنني صحفيني يف تنظيم شبكات محلية يف البلقان والرشق األوسط .وال بد لهذه
الشبكات ،يف الكثري من البلدان ،أن تؤَّسس عىل نحو ال يكشف هوية أعضائها) .انظر الفصل الثالث "أمن التكنولوجيا" لالطالع عىل معلومات أوىف بشأن
دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني
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االتصال اآلمن(ُ .قم بإعداد تقييم أمني عىل النحو املبني يف الفصل الثاين .وعىل املدونني ومصوري الفيديو املستقلني وغريهم من املواطنني القامئني بالعمل
الصحفي يف زمن األزمات أن يدركوا املخاطر الجسيمة املرتتبة عىل العمل دون دعم مؤسيس واالتكال عىل أنفسهم إىل حد بعيد .لذا ُيعترب التخطيط
األمني الدقيق مبا فيه استخدام االتصال اآلمن وإثبات الوجود دوريا باالتصال مع الزمالء واألقارب أمرا حاسام.

وثائق االعتامد الصحفي
استص ِدر وثائق االعتامد الصحفي قبل أن تستهل تغطيتك اإلخبارية ،إذ قد تحتاج إلثبات صفتك الصحفية عندما ُيطلب منك .متنح الكثري من املنظامت
اإلخبارية وثائق اعتامد للموظفني بعقود وغريهم من الصحفيني املستقلني بناًء عىل طلبهم .وعىل أقل تقدير ،ينبغي للصحفي املستقل أن يحصل عىل
رسالة رسمية من الوسيلة اإلخبارية املك ِّلفة له يبني ارتباطه بها ،مكتوبا أو مطبوعا عىل القرطاسية الرسمية للمنظمة .كام إن هناك العديد من جمعيات
الصحفيني والنقابات الصحفية التي تصدر وثائق اعتامد لألفراد املؤهلني الذين ينضمون إليها ،ومن أمثلة تلك املنظامت اتحاد الُّكتاب الوطني وجمعية
املصورين الصحفيني الوطنية األمريكيتيني ومنظمة االتحاد الدويل للصحفيني البلجيكية .ومثة الكثري من املنظامت الصحفية يف بلدان أخرى ُتصدر وثائق
اعتامد مامثلة ،ومع ذلك ال يزال املدونون املستقلون يواجهون صعوبات يف الحصول عىل وثائق اعتامد .وقد يجد املدونون املستقلون بأن تجميع أعاملهم
الصحفية ميكن أن يساعدهم يف إثبات حقهم يف الحصول عىل وثائق اعتامد صحفي.
ينبغي لك أيضا أن تتقىص عن وثائق االعتامد الصحفي التي ُتصدرها السلطات املحلية والجهوية والوطنية وأن تسعى للحصول عليها ،ولكن عليك أن
تدرك بأن املسؤولني قد يصدروا هذه الوثائق عىل أساس انتقايئ يف محاولٍة للتأثري يف التغطية الصحفية )انظر الفصل السادس "الشؤون واالضطرابات
املدنية"( .و ُتعترب وثائق االعتامد الصحفي الصادرة من دائرة الرشطة املحلية مفيدة عند تغطية املظاهرات املحلية .وقد تربز الحاجة إىل وثائق االعتامد
كذلك عند التقاط الصور أو تسجيل املجريات بالصوت والصورة يف املباين الحكومية مثل مباين املجالس النيابية ومجالس الشيوخ.
ينبغي للصحفي املسافر إىل بلد آخر أن يتحرى ع ّام إذا كان بحاجة إىل تأشرية صحفية ليقوم بتغطية إخبارية يف ذاك البلد .وال تكون اإلجابة واضحة دامئا.
لذا ينبغي للصحفي ،يف تلك الحالة ،أن يتحدث إىل الصحفيني اآلخرين واملسؤولني الحكوميني ليقرر السبيل األنسب للميض قدما .ويف الكثري من الحاالت،
يسافر الصحفيون إىل البلدان املق ِّيدة بتأشرية سياحية أو تأشرية أخرى غري صحفية من أجل تفادي الرقابة والقيام بعملهم بفعالية .غري أنه ينبغي
للصحفي أن يِزن العواقب القانونية املحتملة املرتتبة عىل ذلك.
"يف البلدان التي قد تضع حكوماتها قيودا عىل الصحفيني األجانب ،عليك أن تِزن هذه القيود يف مقابل مغبة القبض عليك وأنت بال اعتامد مناسب .ويف
نهاية املطاف ،يظل ذلك قرارا أنت وحدك َمن يتخذه ،ولكن عند التعامل مع الرشطة أو القوات املسلحة أو املسؤولني فإن من األفضل دوما أن يكون
لديك اعتامد رسمي "،بحسب ما أورده الصحفي مايكل كولينز يف صحيفة وقائع التي أعدها لحساب جمعية الصحفيني املهنيني األمريكية بشأن االعتامد
الرسمي.
ُتصدر السلطات العسكرية يف بعض األحيان وثائق اعتامد للصحفيني .وقد تتطلب القوات العسكرية الحكومية وجامعات املتمردين املسلحة من
الصحفيني الحصول عىل إذن خطي من ضابط ذي رتبة رفيعة قبل السامح لهم بعبور نقاط التفتيش .وترتاوح هذه األذونات بني كتاب خطي ممهور
بالخاتم الرسمي الخاص باملنظمة ،ومالحظ ٍة موجزة يكتبها أحد القادة عىل ظهر بطاقة عمله .وانتبه إىل أي وثائق االعتامد واألذونات ُتربز .فقد ترى
جامعٌة ما يف حملك إذنا من جامعة معادية داللًة عىل تعاونك مع العدو.
ينبغي للصحفيني العاملني عىل املستوى الدويل أن يحملوا معهم نسخا مصورة من جوازات سفرهم ووثائق اعتامدهم وأي ُكتب اعتامد أخرى ،باإلضافة
إىل صور شخصية إضافية من حجم الصورة املستخدمة يف جواز السفر.

تغطية التأمني
ُيعترب حصول الصحفيني عىل تأمني مناس ٍب للصحة وضد العجز من بني التحديات األصعب التي يواجهها صحفيون كثريون .وينبغي للصحفيني املوظفني
العاملني محليا أن يستعرضوا بوالص التأمني التي يؤ ِّمنها لهم أرباب عملهم استعراضا وافيا ودقيقا ملعرفة الرشوط والقيود .أما الصحفيون العاملون بعقد
فعليهم أن يحاولوا التفاوض مع املنظمة اإلخبارية املك ِّلفة لهم من أجل شمولهم بالتغطية التأمينية .وأما الصحفيون املستقلون ،فقد يتعني عليهم البحث
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عن خطط التأمني بأنفسهم ودفع مثنها وحدهم؛ وينبغي لهم أخذ الوقت الكايف للبحث يف تلك الخطط ملعرفة ما يتناسب وحاجاتهم الخاصة) .هناك عدد
مذهل من الصحفيني ،من العاملني يف إذاعات محلية يف البلدان األقل منوا إىل مصوري الحروب الصحفيني العاملني لحساب كربيات املنظامت اإلعالمية
الغربية ،ممن يعملون يف العادة بتأمني صحي ضئيل أو بال تأمني صحي عىل اإلطالق ،حسبام أفاد عرشات الصحفيني للجنة حامية الصحفيني(.
قد توفر جمعيات الصحفيني يف الدول الغنية فرصة الحصول عىل خطٍط متنوعة من التأمني الصحي والتأمني عىل الحياة .توفر جمعية الصحفيني املهنيني
عددا من خطط التأمني ،مبا فيها التأمني عىل كلفة املستشفى ،والتأمني الصحي الرئييس الذي يغطي اإلصابات الخطرية وطويلة األجل ،واستحقاقات برت
األطراف أو الوفاة العرضية ،والتأمني عىل الدخل ضد العجز .بيد أن خطط التأمني املتاحة من خالل هذه الجمعية ال تتوفر يف جميع الواليات األمريكية
وال للصحفيني العاملني خارج الواليات املتحدة .أما اتحاد الُّكتاب الوطني وجمعية املصورين الصحفيني الوطنية فيقدم كٌل منهام خططا تأمينية ألعضائه.
ميتلك الصحفيون العاملون دوليا بعض الخيارات ،حيث توفر منظمة مراسلون بال حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها واملعنية بالدفاع عن الحريات
الصحفية ،بالتعاون مع رشكة التأمني الخاصة وورلد إسكابيد لتأمني املسافرين ومقرها مقاطعة كيبيك الكندية ،خطط تأمني بأسعار منافسة للصحفيني،
مبن فيهم الصحفيون املستقلون ،العاملني خارج بلدان إقامتهم .تغطي بوالص التأمني هذه الصحفيني العاملني يف املناطق العدائية ومنها مناطق الحروب
املختلفة حول العامل .وتتباين أسعار البوالص تبعا لوجهة الصحفي .وميكن رشاء التأمني ليوم واحد وحتى  365يوما .وهناك تغطية إضافية تشمل الحاالت
املرضية املوجودة مسبقا .ومن أجل التأهل للحصول عىل التأمني ،يجب عىل الصحفيني دفع رسم لالشرتاك مع منظمة مراسلون بال حدود .تغطي خطط
التأمني املساعدة يف حاالت الطوارئ ،والتأمني أثناء السفر والتنقل أو أثناء "مرافقة" القوات العسكرية )يصبح التأمني الغيا يف حال االنخراط بصفة مقاتل(
وتعويضات الوفاة العرضية وبرت األطراف.
تقدم رشكات ووسطاء التأمني يف القطاع الخاص تأمينا صحيا وضد العجز وعىل الحياة للمسافرين ،ومن ضمنهم الصحفيون العاملون دوليا .وتتباين أسعار
بوالص التأمني وتغطيتها اعتامدا عىل عوامل كثرية) .انظر قامئة بأسامء املؤِّمنني املحتملني يف امللحق جيم "رشكات التأمني"( .تحرى الخيارات املتاحة لك
بتأ ٍن واستعرض بوالص التأمني بدقة ملعرفة القيود املحتملة ،مثل استثناء اإلصابات الناجمة عن الحرب أو األعامل اإلرهابية .تويص منظمة الصحة العاملية
بأن يتأكد املسافرون دوليا من أن تأمينهم يغطي التغيريات التي تطرأ عىل خط سري الرحلة ،واإلجالء الطبي الطارئ ،وإعادة الرفات إىل الوطن عند
الوفاة .وتذكر بأن تغطية التأمني لإلصابات طويلة األجل أو العجز قد تكون أهم عنرص يف الخطة التي تحتاج إليها .ميكن أن تكون التغطية التأمينية
لحاالت الطوارئ كاإلجالء الطبي الطارئ باهظة ،وقد يكون اإلجالء يف حد ذاته أمرا غري ممكن يف مناطق الحرب الرئيسية أو يف املناطق النائية جدا .ويف
هذه الحاالت ،قد ال يجد الصحفيون خيارا آخر سوى االعتامد عىل العالجات الطبية املتوفرة محليا.

الرعاية الطبية واللقاحات
الحفاظ عىل اللياقة البدنية واتباع الحمية الغذائية املناسبة تدبريان وقائيان أوليان .ينبغي للصحفيني الذين يتوقعون السفر إىل الخارج أو القيام مبهام يف
مناطق نائية لفرتة طويلة أن يفكروا يف زيارة الطبيب قبل السفر مثل طبيب الرعاية األولية ،وطبيب األسنان ،وأخصايئ البرصيات ،وطبيب األمراض
النسائية ،واملعالج الطبيعي .وال بد من إجراء ما يلزم من عالٍج لألسنان ،بوجه خاص ،قبل املغادرة.
إذا كنت تنوي العمل دوليا ،استرش طبيبا مؤهال أو عياد ًة تخدم املسافرين الدوليني لضامن حصولك عىل كافة اللقاحات املوىص بها قبل أن تسافر.
وكإثبات لحصولك عىل اللقاح ،استنسخ صورا من شهادة التطعيم الدولية الصفراء املختومة واملوقعة كام أجازتها منظمة الصحة العاملية واحملها معك؛
وهذه الشهادة متوفرة يف جميع العيادات املؤهلة تقريبا .فبعض جهات التأمني ،بحسب ما تفيد منظمة الصحة العاملية ،قد تطلب دليال عىل التطعيم
كرشط ملنحك التغطية الطبية الطارئة أو إعادتك إىل الوطن يف حال الطوارئ .وقد تطلب بعض الدول دليال عىل التطعيم كرشط لدخولها؛ لذا تحرى عن
متطلبات بعض الدول املعينة ،ومنها بوليفيا ،عىل سبيل املثال ،التي تتطلب من زائريها أخذ التطعيم ضد الحمى الصفراء.
يويص معظم األطباء بأن يأخذ البالغون الذي ترتاوح أعامرهم بني  19و 64لقاح الكزاز ساري املفعول لعرشة أعوام .وبالنسبة للصحفيني املسافرين إىل
مناطق ينترش فيها مرض املالريا ،قد يصف لهم األطباء أيضا أدوية مضادة للمالريا للوقاية من العدوى .وبالنسبة لبعض املناطق ،قد ُيوىص بأخذ لقاحات
ضد شلل األطفال ،والتهاب الكبد من النوعني )أ( و)ب( ،والحمى الصفراء ،والتيفوئيد .ويجب التخطيط ألخذ لقاح التهاب الكبد من النوع )ب( قبل
السفر بنصف عام ألنه ينطوي عىل ثالث جرعات منفصلة تؤخذ عىل مدى ستة أشهر .وُيعترب لقاح الحمى الصفراء إلزاميا من أجل السفر إىل معظم
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بلدان غرب إفريقيا ووسطها .كام ُتل ِزم اململكة العربية السعودية زائري مكة املكرمة بأخذ لقاحي التهاب السحايا وشلل األطفال .وتوفر منظمة الصحة
العاملية خرائط محَّدثة لَتوُّزع األمراض.
مل يعد أخذ اللقاحات ضد مرض الكولريا موىص به يف العادة من أجل السفر الدويل ،رغم أن اللقاح الفموي ضد الكولريا قد يكون مستحسنا لعامل اإلغاثة
والصحفيني وغريهم من املسافرين إىل املناطق عالية املخاطر .ينطوي لقاح الكولريا الفموي اُملجاز من بلدان كثرية عىل جرعتني تؤخذان عىل مدى
أسبوعني إىل ستة أسابيع كحد أقىص.
توقع أن تجعلك بعض اللقاحات معتال لبعض الوقت ،ولكن أب ِلغ الطبيب عىل الفور إذا أصابتك حمى مستمرة أو مرتفعة .واعلم أنه ما من لقاح فّعال
مائة يف املائة ،وأن اللقاحات ليست بديال ألخذ االحتياطات األخرى املعقولة والرضورية للوقاية من اإلصابة باألمراض.

االحتياطات الشخصية
ُيعترب رشب املاء النقي رضوريا يف كل األوقات .و ُتعترب املياه املعبأة يف قوارير مقفلة أحد الخيارات املمكنة حيثام تكون مياه الصنبور ملوثة أو ُيشتبه
تلوثها) .يويص االتحاد الدويل للصحفيني باالقتصار عىل رشب املياه الغازية املعبأة يف العديد من البلدان؛ حيث ميكن أن تكون املياه املعبأة غري الغازية
ملوثة( .وإذا مل يتوفر سوى املاء غري النقي ،فإن منظمة الصحة العاملية تويص بغيل املاء حتى يبقبق ملدة دقيقة عىل األقل ألن غليه بهذه الطريقة هو
الوسيلة األنجع للقضاء عىل اُملْمِرضات .اترك املاء ليربد يف درجة حرارة الغرفة قبل وضعه داخل الثالجة .وهنالك ُطرق أخرى لتعقيم املياه تختلف
باختالف مستوى التلوث املشتبه .فاستخدام حبوب اليود أو الكلور كفيلة بقتل معظم الُطفيليات .أما يف مناطق مثل جنوب آسيا وجزء كبري من إفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،فإن أنظمة الرتشيح املصنوعة من السرياميك أو األغشية أو الكربون قد تكون الوسيلة الوحيدة لتصفية اُملْمِرضات ،مبا فيها
املخلفات البرشية املجهرية .وينبغي للصحفيني أن يتحروا الطريقة األنسب لتنقية املياه يف وجهتهم.
ويف املناطق اُملحتمل تلوث املاء فيهاُ ،كل من الطعام فقط ما طُِبخ جيدا .واقُرش الفواكه أو اغسلها باملاء النظيف .تجّنب رشاء األطعمة من البائعني
املتجولني واملنتجات املصنوعة من الحليب غري املبسرت أو املاء أو البيض .تج ّنب ابتالع املاء عند االغتسال واالستحامم ،واستخدم املاء النقي يف تنظيف
أسنانك ،واغسل يديك وأدوات املائدة قبل تناول الطعام .ومن املستحسن استخدام معقم اليدين .تجّنب التعرض للمسطحات املائية املفتوحة ،إذ تشري
منظمة الصحة العاملية إىل أن الشواطئ والتجمعات املائية الداخلية وحتى برك السباحة يف الفنادق قد تكون عرضة لنقل العدوى .وال ينبغي اجتياز
ضفاف األنهار واألرايض املوحلة دون انتعال األحذية املناسبة املقاومة للامء.
ويف املناخات الحارة ،وال سيام عند القيام بنشاط بدين ،ميكن إلضافة ملعقة من امللح إىل الطعام أو الرشاب أن مينع فقدان الشوارد الكهربائية العصبية
ويقي من الجفاف ورضبة الشمس .وتويص منظمة الصحة العاملية بحمل محلول إماهة فموي .وكبديل لذلك املحلول ،إن مل يتوفر ،اخلط ست مالعق من
السكر مع ملعقة واحدة من امللح يف لرت من املاء الصالح للرشب .ويف املناطق التي ينترش فيها مرض املالريا ،احرص عىل اقتناء ناموسية وارتداء األكامم
والرساويل الطويلة.
وال بد من معالجة الجروح والخدوش فور اإلصابة بها باستخدام مرهم مطهر .وال بد أيضا من معالجة الحكة أو تقرش الجلد بني أصابع القدم فور
األحساس به بواسطة العالجات املضادة للفطريات ومنها عالج مرض قدم الريايض) .سوف تعمل املراهم العالجية القوية ملرض قدم الريايض املرصوفة
دون وصفة طبية عىل وقف انتشار الفطريات األخرى أيضا( .اغتسل يوميا ولو مسحا مبنشفة أو قطعة قامش مبللة .وميكنك وضع بودرة تالك عىل
املواضع الحساسة من الجلد .وإذا كنت تعاين من حساسية للسعات النحل أو قرصات الحرشات األخرى ،فاحمل معك جهاز الحقن الذايت أو الرتياق
املوصوف طبيا .احمل معك أيضا ما يكفي من األدوية حديثة الصنع ،والعدسات الالصقة والنظارات ،واحتفظ أيضا بأخرى احتياطية.
اعرف فصيلة دمك واحمل معك بطاقة املتربع بالدم أو أي بطاقة طبية أخرى تبني فصيلة دمك بوضوح .وقد يود العامل يف بيئات عدائية أن يرتدي
سوارا يف معصمه أو يضع بطاقة مغلفة بالبالستيك املقوى حول رقتبه مكتوبا عليها فصيلة دمه وأي حساسيات لديه .وَمن كانت لديه حساسية لعقاقري
مثل البنسلني يجب أن يضع بطاقة حول عنقه أو يلبس سوارا أو غري ذلك عىل نحو بارز من أجل تنبيه الطواقم الطبية بشأن تلك الحساسية .ويف البلدان
التي ترتفع فيها نسبة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( ارتفاعا كبريا ،تدير بعض السفارات الغربية بنوكا للدم متاحًة ملوظفي تلك السفارات
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ورعايا الدول األخرى الزائرين لتلك البلدان .وقد يحظى الصحفيون بخيار التربع بالدم يك يتسنى لهم االستفادة من بنك الدم إذا اقتضت الحاجة .وعليك
االنتباه والحذر من مخاطر اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا ،وال سيام مرض اإليدز.
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 .2تقييم املخاطر واالستجابة لها
تنعكس القرارات التي تتخذها يف امليدان عىل سالمتك وسالمة اآلخرين .إن املخاطر املتأصلة يف تغطية أنباء الحروب واالضطرابات السياسية والجرمية ال
ميكن يوم ًا إزالتها ،ومع ذلك ميكن للتأين يف التخطيط وتقييم املخاطر التخفيف من حدة تلك املخاطر.
كن واقعي ًا فيام يتعلق بحدود قدراتك البدنية والعاطفية .وقد يكون من املفيد التفكري مسبقاً يف كل األشخاص الذين قد يتأثروا إذا ما تعرضت ،مثًال،
لإلعاقة أو للقتل .كذلك فكر يف الرضيبة العاطفية ملواصلة إعداد التقارير اإلخبارية املسببة للضغط العصبي تقريراً تلو اآلخر .قد تشعر عند نقطة معينة
أن سقوط ضحية أخرى للجرمية أو رؤية جثة أخرى أو تأمل عائلة أخرى هو يش أكرث مام تطيق .ينبغي النظر إىل قرار بعدم تغطية قصة ما عىل انه عالمة
للنضج وليس مصدراً للخزي والعار.
يجب أن متثل سالمة الصحفيني امليدانيني االعتبار األسايس بالنسبة ملديري الدوائر اإلخبارية عند تكليف أولئك الصحفيني مبهمة .ويجب عليهم أال يعاقبوا
صحفي ًا لرفضه القيام مبهمة بسبب حجم املخاطرة املحتملة فيها .وينبغي عىل املؤسسات اإلعالمية أن تقر مبسؤولياتها تجاه دعم كل الصحفيني امليدانيني
سواء أكانوا من موظفيها الرسميني أم من املراسلني املستقلني .وينبغي أن يكون مديرو التحرير رصيحني فيام يتعلق بالدعم املحدد الذي تستعد
مؤسساتهم لتقدميه مبا يف ذلك التأمني الصحي والتأمني عىل الحياة أو املشورة الوجدانية .وقد تقود األمور التي ال تتم تسويتها قبل رشوع الصحفي يف
تغطيه قصة إىل مضاعفات محزنة الحقًا.

التقييم األمني
قم دامئ ًا بإعداد تقييم أمني قبل الرشوع يف مهمة يحتمل أن تكون خطرة .يجب أن تتضمن خطط العمل األشخاص الذين سيتم االتصال بهم ومواعيد
االتصال ووسيلته؛ وقم بتوضيح كافة املخاطر املعروفة مبا فيها تاريخ املشكالت يف مجال التغطية؛ وقم بوضع العناوين العريضة لخطط الطوارئ التي
تعالج املخاطر التي تتصورها .وينبغي الرجوع إىل مصادر مختلفة كالصحفيني الذين لهم خربة يف املكان أو املوضوع واملستشارين الدبلوماسيني والتقارير
عن حرية الصحافة وحقوق اإلنسان واألبحاث األكادميية .وينبغي ملديري التحرير العاملني مع موظفني أو مستقلني أن يسهموا مساهمة جوهرية يف
إجراء التقييم وأن يبادروا إىل طرح مسائل أمنية وأن يتلقوا نسخة من التقييم .ويتوجب عىل الصحفي املستقل الذي يعمل دون أن تكون له عالقة
مبؤسسة إخبارية أن يعد تقييامً أمني ًا شديد الدقة بحيث يستشري نظراءه ويبحث يف املخاطر ويرتب شبكة االتصال .يوجد مثال عىل منوذج للتقييم األمني
ميكن تنزيله من هنا حيث ستتم مراجعته يف امللحق )زاي(.
ينبغي إعادة تقييم املخاطر بصورة متكررة عند تغري الظروف .كتب تريي أندرسون ،املراسل السابق لوكالة 'أسيوشيتد برس' يف الرشق األوسط والذي
اح ُتجز رهينة يف بريوت لنحو سبع سنوات ،يف أول دليل أمني صحفي صادر عن لجنة حامية الصحفيني تم نرشه عام  1993قائًال "قم دامئاً وباستمرار  ،ويف
كل دقيقة بوزن الفوائد مقابل املخاطر .وحاملا تصل إىل نقطة تشعر فيها بعدم االرتياح لتلك املعادلة ،اخرج ،ارحل ،غادر ،فاألمر ال يستحق" .ويقول
أندرسون إنه "ال توجد قصة صحفية تستحق أن ُتقتل من أجلها".
تشتمل املخاطر التي يجب تعيينها عىل:
• مخاطر ميدان املعركة كتقاطع النريان واأللغام األرضية والقنابل العنقودية والفخاخ املتفجرة والقصف املدفعي والجوي؛
•التفجريات اإلرهابية؛
•االختطاف بهدف الحصول عىل فدية أو مكاسب سياسية؛
• املخاطر الصادرة عن الجامهري مبا فيها احتاملية االعتداء الجنيس أو الرسقة أو الهجامت بالغاز املسيل للدموع أو العنف؛
•مخاطر الحوادث املرورية )السبب األول للوفاة غري الطبيعية يف العامل(؛
• املعابر الحدودية وغريها من مواطن التفاعل مع جامعات مسلحة عدائية أو غري منضبطة؛
•املراقبة الشخصية املبارشة التي تقود إىل الخطف أو انكشاف املصادر؛
•املراقبة اإللكرتونية واعرتاض املعلومات واملصادر؛
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• مدى أهلية املصادر والسائقني واملرافقني والشهود وغريهم للثقة ومدى والئهم لك؛
•الجرمية الشائعة؛
•املخاطر الطبيعية كاألعاصري والفيضانات؛
•املخاطر الصحية التي ترتاوح من األمراض املنتقلة بواسطة املاء إىل مرض اإليدز.
)وسوف نتعرض لهذه االحتامالت وغريها بالتفصيل يف الفصول الالحقة من هذا الدليل(.
يجب أن يأخذ تقييم املخاطر يف اعتباره أيضاً احتاملية أن تشتد حدة أي ظرف من الظروف -ابتداًء من وضع سيايس متوتر إىل كارثة طبيعية .وينبغي أن
يشتمل التقييم عىل معلومات تتعلق بأماكن اإلقامة واألماكن التي سيتم اللجوء إليها إذا لزم األمر؛ واألماكن التي سيتم فيها الحصول عىل معلومات
مح ّدثة داخل البلد املعني وكيفية الحصول عليها؛ ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة ملعدات من قبيل جهاز راديو لخدمة استقبال نرشات األحوال الجوية
أو راديو مبوجة قصرية؛ ومعرفة من سيتم االتصال بهم يف البلد املعني من جامعات حقوق اإلنسان املحلية وحتى السفارات األجنبية للحصول عىل
املعلومات العاجلة؛ وعىل خطط وطرق السفر داخل البلد؛ ومعرفة طرق متعددة للدخول والخروج.
لخص يف هذا التقييم الطريقة التي ستقوم بواسطتها باالتصال برؤساء التحرير والزمالء واألحباء املوجودين خارج منطقة الخطر .يجب أن يظل الصحفي
عىل اتصال دائم مع مدير التحرير أو زميل أو أحد أفراد العائلة أو شخص آخر يوثق به .ينبغي عليك واألشخاص الذين ستتصل بهم أن تتفقوا مسبقاً عىل
عدد مرات االتصال الذي تريدونه ووسيلة التواصل والوقت الذي تحددوه إلجراء االتصال وما إذا كان يتوجب عليكم اتخاذ احتياطات لتاليف أن يقوم
أحد باعرتاض اتصاالتكم .واألهم من ذلك كله ،يجب أن تقرر والشخص الذي ستتصل به سلفاً عند أية نقطة بالضبط ستعتربون اإلخفاق يف التواصل حالة
طارئة ومبن ستتصلون للحصول عىل استجابة شاملة لتحديد مكانك وتأمني خروجك أو تحريرك .وغالباً ما تقتيض االستجابة لهذا الوضع التواصل بصورة
ممنهجة مع الزمالء واألصدقاء الذين ميكنهم تقييم الوضع ومع السلطات التي ميكنها التحقيق ومع الوسط الدبلومايس من أجل تقديم الدعم والتعزيز
املمكنني.
وينبغي أن يتطرق التقييم للبنية التحتية لالتصاالت يف منطقة املراسلة الصحفية مع تحديد املعدات التي قد تلزمك يف حاالت الطوارئ .وهل الكهرباء
واإلنرتنت وخدمات الهاتف املتنقل واألريض متوفرة؟ وهل من املحتمل أن تظل هذه الخدمات متوفرة؟ هل سيلزم مولد أو بطارية سيارة مع محول
تيار مبارش لتشغيل الكمبيوتر؟ وهل سيتوجب استخدام هاتف يعمل باألقامر الصناعية؟ كذلك ينبغي أن يتناول التقييم االحتياجات األساسية مثل
التغذية والرعاية الصحية .هل يتوفر املأكل واملاء بيرس؟ وهل يوجد مستشفى أو عيادة أو طبيب؟ هل يلزم حمل صندوق طبي وما الذي يجب أن
يحتويه؟
ويجب أن يأخذ التقييم األمني باالعتبار املظهر الذي ستظهر به؛ فهل تريد أن تسافر يف سيارة مكتوب عليها "صحافة" أو "تلفزيون" أم أنه سيكون من
األفضل أن متتزج بني املدنيني اآلخرين؟ وهل ينبغي عليك أن تعمل وحدك أم يف فريق مع آخرين؟ إذا كنت ستسافر مع أشخاص آخرين فاخرت رفاقك
بعناية .فقد ال ترغب يف السفر مثًال مع شخص مختلف متاماً عنك يف نسبة التسامح مع الخطر.

املصادر واملعلومات
تعد حامية املصادر حجر الزاوية يف مجال العمل الصحفي .تكتسب الحامية أهمية استثنائية عند تغطية أخبار مواضيع معينة مثل الجرمية العنيفة
واألمن القومي والنزاعات املسلحة التي ميكن يف ظلها تعريض املصادر ملخاطر قانونية أو جسدية .ويتوجب عىل الصحفيني املستقلني بوجه خاص أن
يعلموا أن هذا العبء يقع بالدرجة األوىل عىل عاتقهم هم .وينبغي عىل الصحفي أال يبذل وعداً باالحتفاظ بالرسية قبل أن يّقدر النتائج املحتملة وإذا ما
قدم الصحفي أو املؤسسة اإلعالمية وعداً بالرسية فإن هذا التعهد يحمل التزاماً أخالقياً مه ً
ام.
وضعت معظم املؤسسات اإلخبارية قوانني خاصة باالستعانة باملصادر الرسية ،حيث تشرتط املؤسسات اإلخبارية ،يف عدد من الحاالت ،أن ُيعلم
الصحفيون امليدانيون رؤساء تحريرهم بهوية املصدر الرسي .وعىل الصحفيني يف امليدان أن يعرفوا هذا القوانني قبل أن يقدموا العهود للمصادر الرسية
املحتملة .متتلك املحاكم املدنية والجنائية يف الواليات املتحدة ودول أخرى كثرية سلطة إصدار مذكرات جلب تطالب املؤسسة اإلعالمية أو الصحفيني
بالكشف عن هوية املصادر الرسية .يكون القرار عندئٍذ قاسي ًا إىل حد االختيار بني إفشاء هوية املصدر أو تكبد الغرامات والسجن .تتخذ املؤسسات
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اإلعالمية التي تلقت مذكرات جلب منفصلة القرارات الخاصة بها فيام يتعلق بكيفية االستجابة لطلب املحكمة .فقد قررت مجلة 'تايم' ،التي كانت
تواجه احتاملية دفع غرامات يومية وسجن أحد مراسليها ،يف عام  2005إنها ستستجيب ألمر املحكمة بتسليمها رسائل الربيد اإللكرتوين التي أرسلها أحد
مراسليها ودفاتر مالحظاته فيام يتعلق بترسيب اسم عميل للمخابرات املركزية األمريكية )يس آي إيه( ،رغم أنها تختلف مع موقف املحكمة.
متتلك الرشكات اإلعالمية الحق القانوين يف تسليم املحاكم دفاتر ملحوظات الصحفيني إذا ما كانت تلك الدفاتر ،وفقاً لعقد أو بروتوكول ،ملكاً للمؤسسة
اإلعالمية .وإذا ما كان الصحفي موظفاً مستق ًال فقد يكون للمؤسسة اإلعالمية سلطة أقل يف مطالبة الصحفي بكشف هوية املصدر أو تسليم املواد
الصحفية تقيداً مبذكرة الجلب الصادرة عن املحكمة.
يف بعض البلدان ،يكون الصحفيون املحليون الذين يقومون بتغطية أخبار الجرمية املنظمة أو األمن القومي أو النزاع املسلح عرضة بصورة خاصة للسجن
أو التعذيب أو اإلكراه أو االعتداء فيام يتعلق باستخدامهم ملعلومات رسية .وقد وّثقت لجنة حامية الصحفيني عام  2010أعداداً هائلة من الحاالت من
مختلف أنحاء أفريقيا التي قام فيها مسؤولون حكوميون بسجن صحفيني أو تهديدهم أو مضايقتهم ألنهم استفادوا من وثائق رسية .ففي الكامريون،
مثًال ،حبست السلطات أربعة صحفيني ُوجد بحوزتهم ما ُفهم أنه مذكرة حكومية أثارت تساؤالت تتعلق بأخطاء مالية .وقد تعرض أحد هؤالء الصحفيني
للتعذيب بينام تويف اآلخر يف السجن .من املهم أن تعي أن مسؤوليتك األخالقية قد تخضع الختبار قاٍس يف مناطق النزاع عىل يد جهات تستخدم القرس يف
تعاملها حيث تلجأ إىل التهديدات أو القوة.
ينبغي عىل الصحفيني دراسة طرق حامية املصادر ومامرستها يف اتصاالتهم وسجالتهم .فكر يف وقت وطريقة االتصال باملصادر ،وما إذا كان عليك أن تتصل
بهم عىل هاتف أريض أو خلوي وأن تزورهم يف مكتبهم أم يف البيت وما إذا كان عليكم استخدام رسالة إلكرتونية أو دردشة مأمونة .وفكر يف استخدام
رمز بسيط أو أسامء مستعارة إلخفاء هوية املصدر يف امللفات الخطية أو اإللكرتونية .وقم بحامية امللفات الخطية مادياً وتأمني امللفات اإللكرتونية عن
طريق التشفري وغريها من طرق الحامية املوضحة يف الفصل الثالث "أمن التكنولوجيا".
مع ذلك تظل هوية املصدر معرضة لإلفشاء أو للكشف باإلكراه .لذلك ،يتحاىش كثري من الصحفيني يف مناطق النزاع تدوين  -أو حتى معرفة -األسامء
الكاملة أو الحقيقية ملصادرهم التي ال يعتزمون االقتباس منها عند النرش.
يقول مرشوع قانون إعالم املواطنني القائم يف مركز بريكامن لإلنرتنت واملجتمع بجامعة هارفارد ،إن القوانني املتعلقة بالخصوصية والطعن والتشهري
تختلف من بلد آلخر وحتى داخل البلد الواحد ،وكذلك هو الحال بالنسبة لألنظمة األساسية الناظمة لعمليات تسجيل املكاملات الهاتفية واالجتامعات
واألحداث العامة .ميكن لجامعات حرية الصحافة املحلية أن تزودك يف كثري من البلدان بالتفاصيل األساسية لقوانني الخصوصية وتشويه السمعة باإلضافة
إىل مامرسات السلطات يف تطبيق تلك القوانني) .توجد قامئة بكثري من هذه املنظامت يف امللحق هاء "املنظامت الصحفية"؛ كام وتوجد قامئة شاملة
بجامعات حرية الصحافة يف العامل كله يف الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري( .إن كون املرء صحفياً ال مينحه الحق يف الرسقة أو السطو
أو مخالفة القوانني العامة من أجل الحصول عىل املعلومات.

األمن واألسلحة
يويص معظم الصحفيني وخرباء األمن بعدم حمل الصحفي لألسلحة النارية أو غريها من األدوات املرتبطة باملقاتلني عند تغطية أخبار النزاعات املسلحة.
فإن قيامك بذلك سيضعف مكانتك كمراقب وبالتايل مكانة جميع الصحفيني اآلخرين العاملني يف منطقة النزاع .وظفت املؤسسات اإلعالمية حراس أمن
مسلحني وغري مسلحني لحامية الصحفيني يف امليدان يف مناطق النزاع مثل الصومال أوائل تسعينيات القرن املايض أو العراق وأفغانستان خالل العقد األول
من القرن الحايل .ومع أن وجود الحرس األمني أثر عىل وضعية املراسل كمراقب شعرت كثري من املؤسسات اإلعالمية أنه مل يكن لديها متسع من
الخيارات سوى االعتامد عىل حراس خاصني لحامية كوادرها اإلعالمية يف أوضاع خارجة عن السيطرة.
تنطبق النصيحة نفسها ،وبقوة ،عىل حمل األسلحة النارية يف املهامت األخرى أيضًا .وقد قرر بعض الصحفيني الذين تعرضوا للتهديد يف بلدان تعاين من
ضعف إنفاذ القانون حمل سالح ،ولكن ينبغي عليك -إن أخذت قراراً كهذا -أن تأخذ بعني االعتبار أن حمل سالح ناري قد يكون له عواقب مصريية
عليك ويقلل من مكانتك كمراقب.
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العنف الجنيس
س ّلط االعتداء الجنيس الذي تعرضت له مراسلة محطة "يس يب إس" وعضوة مجلس إدارة لجنة حامية الصحفيني ،الرا لوغان ،أثناء تغطيتها لالضطرابات
السياسية يف القاهرة يف شباط /فرباير  ،2011الضوء عىل هذا الجانب األمني املهم بالنسبة للصحفيني .وقد قابلت لجنة حامية الصحفيني يف تقرير عام
 2011أكرث من أربعني صحفياً آخرين قالوا إنهم هم أيض ًا وقعوا ضحايا لالعتداء الجنيس يف مهامت سابقة .وكانت غالبية الضحايا من النساء ،لكن كان
هناك بعض الرجال .وقد أبلغ الصحفيون عن اعتداءات تفاوتت ما بني مالمسة أجزاء الجسد باليدين واالغتصاب من قبل عدة معتدين.
إن وعي الصحفي للبيئة التي هو فيها وفهم الكيفية التي يتم تصوره بها يف تلك البيئة عامالن مهامن يف منع وقوع االعتداء الجنيس .وقد نرش كل من
معهد السالمة اإلخبارية الدويل ،وهو عبارة عن اتحاد منظامت إخبارية وجامعات صحفية من ضمنها لجنة حامية الصحفيني ،واملراسلة الصحفية
املخرضمة وأستاذة الصحافة جوديث ماتلوف ،قامئة من البنود الواجب التحقق منها للتقليل من مخاطر التعرض لالعتداء الجنيس يف امليدان .وقد تم
إيراد عدد من مقرتحاتهام يف هذا الدليل إىل جانب النصائح الواردة من عدد كبري من الصحفيني وخرباء األمن الذين استشارتهم لجنة حامية الصحفيني.
ينبغي عىل الصحفيني أن يرتدوا مالبس محافظ ًة ومبا يتفق مع العادات املحلية؛ فرمبا يكون ارتداء غطاء الرأس بالنسبة للصحفيات يف بعض املناطق ،مثًال،
أمرا ً محبذ ًا .وينبغي للصحفيات أن يفكرن يف ارتداء خاتم الزواج أو خاتم يشبهه بغض النظر عام إذا كن متزوجات أم ال .وينبغي أال يلبسن عقودا ً أو
يربطن شعرهن كذيل الفرس أو يرتدين أي يشء يسهل إمساكه .وينصح عدد كبري من الخرباء الصحفيات بتحايش ارتداء الفانيالت )يت شريت( وبناطيل
الجينز الضيقة ،والتربج )املاكياج( ولبس املجوهرات يك يتحاشني جلب االنتباه غري املرغوب به .فكري يف ارتداء أحزمة وأحذية ثقيلة يصعب خلعها
باإلضافة إىل مالبس فضفاضة .كام أن حمل املعدات مخبأة يف حقائب عادية يصعب متييزها قد يعمل عىل تجنب االنتباه غري املرغوب فيه .وفكري يف
حمل بخاخ رذاذ الفلفل أو حتى بخاخ مزيل العَرق لردع املعتدين.
ينبغي عىل الصحفيني أن يسافروا ويعملوا برفقة زمالء أو موظفي إسناد وذلك لعدد كبري من األسباب األمنية .من تدابري الحامية املهمة أن يكون برفقة
الصحفيني الدوليني مرافقون ومرتجمون وسائقون من السكان املحليني وخاصة أثناء السفر يف مهامت تنطوي عىل وجود جامهري أو ظروف تعمها
الفوىض .ميكن ملوظفي اإلسناد أن يراقبوا املستوى األمني الكيل لوضع ما وأن يحددوا املخاطر املحتملة أثناء قيام الصحفي بعمله .ومن املهم أن ندقق
بعناية يف موظفي اإلسناد املحليني وأن نطلب التوصيات من الزمالء .فقد أبلغ بعض الصحفيني عن حاالت من االعتداء الجنيس قام بها موظفو إسناد.
يقرتح الخرباء بأن يظهر الصحفيون مبظهر األلفة والثقة من البيئة التي هم فيها ولكن عليهم أن يتجنبوا إقحام أنفسهم يف حوارات أو التقاء أعينهم بأعني
الغرباء .ينبغي عىل الصحفيات أن يدركن أن اإلمياءات الدالة عىل األلفة واللطف ،كالعناق أو االبتسام حتى مع الزمالء ،قد ُيساء فهمها وقد تثري االهتامم
غري املرغوب فيه .ويقول الخرباء إنه عىل الصحفية أال تختلط مع جم ٍع سواده األعظم من الذكور ،بل أن تظل قريبة من األطراف وأن تضع يف بالها مسارا ً
للهروب .اختاري فندق ًا فيه حراس أمن -كلام أمكن -وتجنبي الغرف التي لها نوافذ أو رشفات يسهل الدخول منها .استخدمي جميع األقفال املركبة عىل
أبواب الفندق وفكري يف استخدام قفل خاص بك وجهاز إنذار ملقبض الباب .ويقرتح معهد السالمة اإلخبارية الدويل أن يكون لدى الصحفيني قصة معدة
للحامية )مثًال" :إنني أنتظر وصول زماليئ"( إذا ما أخذوا يشعرون باهتامم غري مرغوب فيه.
عىل العموم ،يرى الخرباء أن تحاول الصحفية تجنب األوضاع التي تزيد من حدة املخاطرة ،ومن هذه األوضاع :التواجد يف مناطق بعيدة دون رفيق
موثوق؛ وركوب سيارة أو سيارات أجرة غري رسمية يوجد بداخلها عدة غرباء؛ واستعامل املصاعد أو املمرات التي قد تكون فيها وحيدًة مع غرباء؛
وتناول الطعام يف الخارج وحيدًة ما مل تكن واثق ًة من املكان؛ وقضاء أوقات طويلة وحدها مع مصادر أو موظفي إسناد ذكور .إن املحافظة عىل االتصال
املنتظم مع محرري غرفة األخبار يف مؤسستك وتجميع معلومات االتصال وتوزيعها لنفسك وملوظفي اإلسناد هو ترصف جيد دامئاً تقتضيه مجموعة
كبرية من األسباب األمنية .احميل هاتفاً نقا ًال فيه أرقام األمن ومن ضمنها أرقامك املهنية وأرقام الطوارئ املحلية ،وكوين متحفظة يف إعطاء أية معلومات
شخصية.
إذا ما أدرك الصحفي أو الصحفية أن اعتداًء جنسياً أصبح وشيكًا ،عليه أو عليها ،حسبام يقوله الخرباء ،أن تفعل أو تقول شيئاً من أجل تغيري املجريات.
من أمثلة هذه األشياء أن ترصخ طالبة املساعدة إذا ما كان الناس ضمن مسافة السمع أو أن تقول بصوت عاٍل شيئاً غري متوقع مثل "هل تلك سيارة
رشطة؟" أو تقوم بإسقاط أو كرس أو رمي يشء ميكن أن يسبب إجفاًال .كام وميكن أن يكون تبًول أو تغوط الصحفي/الصحفية يف مالبسه/مالبسها من بني
هذه األشياء.
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أصدرت شبكة املامرسات اإلنسانية ،وهي عبارة عن منتدى للعاملني وصناع السياسات الضالعني يف األعامل اإلنسانية ،دليًال للسالمة يشتمل عىل بعض
النصائح الخاصة بالصحفيني .وتقرتح الشبكة ،التابعة ملعهد التنمية ملا وراء البحار يف بريطانيا ،أن يكون الفرد ملامً بعض اليشء باللغة املحلية وأن
يستخدم عبارات وجمل إذا ما تعرض للتهديد باالعتداء وذلك كوسيلة لتغيري الوضع.
وتقول الشبكة وخرباء آخرون إن حامية املرء لحياته والحفاظ عليها يف مواجهة االعتداء الجنيس هي القاعدة اإلرشادية العامة .يويص بعض خرباء األمن
أن يتعلم الصحفيون مهارات الدفاع عن النفس من أجل مقاومة املعتدين وصدهم .ولكن مثة اعتقاد يوازي هذا لدى بعض الخرباء يرى أن مقاومة
املهاجم قد تزيد من خطر العنف املميت .لذا فثمة عوامل يجب أخذها بعني االعتبار ،وهي :عدد املهاجمني ،وما إذا كان هناك سالح يف املوضوع ،وما إذا
كان مكان االعتداء عاماً أم خاص ًا .يقرتح بعض الخرباء أن تقاتل مهاجمك إذا ما كان يريد أخذك من مشهد االعتداء األويل إىل مكان آخر.
ميكن أن يقع اإليذاء الجنيس أيضاً عندما يكون الصحفي/الصحفية معتقًال لدى حكومة أو رهينة عند قوات غري نظامية .إن قيام املرء ببناء عالقة مع
حارسه أو محتجزه قد يقلل من خطر كافة أشكال االعتداء ،لكن عىل الصحفيني أن يدركوا أن األذى قد يقع عليهم وأنه قد ال ُتتاح لهم سوى خيارات
قليلة .إن حامية املرء لحياته هو الهدف األسايس.
ميكن للمؤسسات اإلعالمية أن تدرج إرشادات حول خطر االعتداء الجنيس يف كتيبات األمن الخاصة بها كوسيلة لزيادة االنتباه وتشجيع النقاش .وعىل
الرغم من محدودية الوثائق الخاصة باالعتداءات الجنسية عىل الصحفيني ،ميكن للمؤسسات أن تحدد البلدان التي يكون فيها الخطر الكيل أكرب مثل
مناطق الرصاع التي يستخدم فيها االغتصاب كسالح ،والبلدان التي يعاين حكم القانون فيها من الضعف ،واألماكن التي يشيع فيها االعتداء الجنيس.
وميكن للمؤسسات أن تضع سياسات واضحة حول كيفية االستجابة لحاالت االعتداءات الجنيس بحيث تتعامل مع احتياجات الصحفي من الدعم الطبي
والقانوين والنفيس .وينبغي التعامل مع هذه الحاالت عىل أنها حاالت طبية طارئة وتهديد أمني عام يؤثر عىل صحفيني آخرين .ويجب عىل املدراء الذين
يتعاملون مع حاالت اعتداء جنيس أن يراعوا رغبات الصحفي من حيث الرسية وأن يتنبهوا إىل التأثري العاطفي لهذه التجربة .وتشتمل االحتياجات
املبارشة للصحفي عىل التعاطف واالحرتام واألمن.
ميكن للصحفيني الذين تعرضوا لالعتداء أن يعتربوا اإلبالغ عن االعتداء وسيلة للحصول عىل الدعم الطبي املناسب وتوثيق الخطر األمني الذي قد يقع
عىل آخرين .وذكر بعض الصحفيني للجنة حامية الصحفيني أنهم كانوا مرتددين بشأن اإلبالغ عن اإلساءة الجنسية ألنهم ال يريدون أن ُينظر إليهم عىل
أنهم عرضة للسقوط يف املهامت الخطرة .وينبغي عىل مدراء التحرير أن يخلقوا مناخاً يستطيع الصحفيون فيه أن يبلغوا عن االعتداءات دون الخوف من
فقدان مهامت مستقبلية ويشعرون فيه بثقة يف الحصول عىل املساندة واملساعدة.
إن لجنة حامية الصحفيني ملتزمة بتوثيق حاالت االعتداء الجنيس ،وبالتايل فإننا نشجع الصحفيني عىل االتصال باللجنة من أجل اإلبالغ عن هذه الحاالت
وسيتم اإلعالن عن املعلومات املتعلقة بالحالة أو إبقاؤها رساً حسب رغبة الصحفي نفسه.

أوضاع االختطاف
حدثت عمليات اختطاف صحفيني مقابل فدية أو من أجل مكاسب سياسية مراراً خالل اإلحدى والثالثني سنة من تاريخ عمل لجنة حامية الصحفيني .وقد
تم اإلبالغ عن عدد هائل من الحاالت يف بلدان مثل كولومبيا والفليبني وروسيا والعراق وباكستان وأفغانستان واملكسيك والصومال ،وفقاً ألبحاث لجنة
حامية الصحفيني .ففي أفغانستان وحدها ،تم اختطاف ما ال يقل عن  20صحفياً وموظفاً إعالمياً من قبل املسلحني أو الجامعات اإلجرامية منذ عام 2007
وحتى عام  ،2011حسب أبحاث لجنة حامية الصحفيني .وقد تويف اثنان عىل األقل من هؤالء.
الوقاية خري من كل عالج .عليك بالسفر ضمن فريق يف املناطق الخطرة مع التأكد من أن مدراء التحرير ورمبا أشخاص محليني يعرفون عن خططكم .قم
بإعداد خطة طوارئ تحتوي عىل معلومات االتصال بأشخاص وجامعات يجب االتصال بهم يف حال اختفائك .قرر ،من خالل نقاشات مسبقة مع مدراء
التحرير واألشخاص الذين تثق بهم ممن يراد االتصال بهم ،حدد طول الفرتة الزمنية التي يجب عندها أن يفرسوا انقطاعك عن االتصال بأنه حالة طارئة.
إذا ما وقعت رهينة فقد يكون أول يشء يقوم به الخاطف هو البحث عن اسمك يف اإلنرتنت .لذا سريى الخاطفون كل يشء مكتوب عنك يف الشبكة ،مثل:
أين عملت وامللفات التي غطيت أخبارها ،وتعليمك ،وارتباطاتك الشخصية واملهنية ،ورمبا قيمة منزلك وصايف ثروة أرستك .ورمبا يكون من األفضل أن
دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني
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تحد من مستوى التفاصيل الشخصية أو امليول السياسية التي تريد اإلفصاح عنها عىل الشبكة .كن مستعداً لإلجابة عن أسئلة قاسية حول أرستك وأموالك
وتغطياتك اإلخبارية وارتباطاتك السياسية.
ينطوي التدريب بخصوص البيئة العدوانية عىل آليات التغلب عىل املشكالت وأساليب البقاء ،ومن بينها إنشاء عالقة مع محتجزيك؛ فهو إجراء قد يقلل
من فرصة قيام حراسك بإيذائك .تعاون مع الحراس ولكن ال تحاول اسرتضاءهم .وبكل ما أوتيت من قدرة ،وّضح لهم دورك غري الحريب كمراقب وأن
عملك ينطوي عىل نقل رواية جميع األطراف .رس بخطى ثابتة يف كافة مراحل املحنة وحافظ -قدر اإلمكان -عىل رباطة جأشك من الناحية العاطفية .وقد
ال تكون الوعود بفك أرسك آتية قريباً بينام التهديدات باإلعدام قد تكون حارضًة.
ينبغي عىل الصحفيني الذين يتم احتجازهم كمجموعة أن يترصفوا بطريقة تقود الحراس إىل إبقائهم معاً وليس إىل الفصل بينهم .وقد ينطوي ذلك عىل
التعاون مع أوامر الحراس وإقناع اآلرسين بأن بقاء الصحفيني مع ًا سيقلل من جهد العمل .وينبغي عىل الصحفيني أن يقدموا لبعضهم الدعم املعنوي
والعاطفي خالل فرتة األرس .قد يسهم حفاظهم عىل متاسكهم يف زيادة فرص تحرير كل أسري منهم بنجاح.
قد تنشأ فرص للفرار من األرس ،لكن الكثري من الصحفيني املخرضمني وخرباء األمن يحذرون من أن الفرص يف النجاح تكون ضئيلة إىل أبعد الحدود وأنه
ينبغي حسابها إزاء احتاملية املوت نتيجة فشل املحاولة .ففي عام  2009ويف باكستان ،متكن مراسل صحيفة "نيويورك تاميز" ديفيد رود واملراسل املحيل
طاهر الدين من الهرب بالفعل من خاطفيهم من حركة طالبان التي احتجزتهم مدة سبعة أشهر .فبعد أن قدروا حجم املخاطر ،توصل الرجالن إىل أن
محتجزيهم مل يكونوا يفاوضوا بجدية عىل إطالق رساحهم ،فقررا أن "يحاوال الفرار بدًال من ذلك" ،كام كتب رود يف وقت الحق .إال أن بعض الخاطفني قد
يكون لديهم تسلسل مرجعي متصل لألوامر مام قد يتيح لك يف النهاية أن تدافع عن قضيتك بأنك مراسل وبالتايل يستحق األمر اإلفراج عنك.
من املستحسن ،يف أوضاع احتجاز الصحفيني ،أن يتعاون مدراء التحرير وأفراد األرسة معًا .وحاملا يتم تأكيد وضعية االختطاف ،ينبغي عليهم االتصال مع
ممثيل الحكومات يف بلد الرهينة باإلضافة إىل السلطات يف وطن املؤسسة اإلعالمية وبلد كل صحفي من الصحفيني .وينبغي عليهم أن يسعوا للحصول
عىل النصح من دبلوماسيني محنكني يف هذا املجال ومن خرباء يف الحامية الخاصة ومن الجامعات الصحفية كلجنة حامية الصحفيني .يضم معهد السالمة
اإلخبارية الدويل مركزا ً يدعى املركز العاملي للمساعدة يف أزمات الرهائن ميكنه أن يويص بخرباء يف مجال الرهائن .وميكن ملركز دارت للصحافة والصدمة
أن يقدم النصح لألطراف املتأثرة حول كيفية حصول أفراد العائلة وغريهم عىل املشورة) .انظر الفصل العارش "ردود الفعل الناجمة عن اإلجهاد"( .إن
مسألة ما إذا كنا سنلبي مطالب الخاطفني أم ال هي مسألة عويصة ،وستكون قدرة املرء عىل الصرب وعواطفه موضع اختبار كلام طالت املحنة.
ينبغي عىل مدراء التحرير واألقارب أن يبذلوا قصارى جهدهم ليظهروا كجبهة متامسكة مع تعيني شخص ليكون قناة اتصال مع السلطات ومتحدثاً رسمياً
باسمهم .من املحتمل جد ًا أن تتخذ السلطات قرارات مبعزل عن )ومبا يتناقض مع( رغبات العائلة والزمالء ،ولكن توجيه رسالة واضحة وثابتة عىل املبدأ
إىل السلطات والصحافة ستعمل عىل تحسني فرص التأثري بفعالية عىل صناعة القرارات.
تضع غالبية الحكومات سياسات ترفض دفع الفدية عىل الرغم مام ُذكر عن أن عدد اً من الحكومات ،ومنها حكومتا فرنسا واليابان ،قد ساعد يف دفع فدية
مقابل اإلفراج عن الصحفيني املحتجزين .وقد يكون مدراء التحرير واألقارب قادرين ،ورمبا غري قادرين ،عىل التأثري عىل القرارات بشأن قيام الحكومة
بعملية إنقاذ للرهائن .فقد تحدثت الحكومة الربيطانية مع مديري التحرير ،لكنها اتخذت قرارها الخاص بطلب تنفيذ عملية إنقاذ للربيطاين-االيرلندي،
ستيفن فاريل ،الذي كان يعمل مع صحيفة 'نيويورك تاميز' يف أفغانستان عام  .2009وقد تم إنقاذ فاريل إال أن الصحفي األفغاين الذي كان يعمل معه
كمرافق ،واسمه سلطان محمد منادي ،قتل.
قد يحاول الخاطفون إجبار املؤسسة اإلخبارية عىل نرش دعاية لوجهة نظرهم أو تغطية أحادية الجانب لها .ففي التسعينيات من القرن املايض ،عمد
املقاتلون اليساريون وأفراد امليليشيات اليمينية يف كولومبيا يف كثري من األحيان إىل اختطاف الصحفيني إلجبار املؤسسات اإلخبارية عىل تغطية أخبار
مظاملهم السياسية .ويف عام  ،2006بثت محطة 'يت يف غلوب' الربازيلية تسجيًال مصورا ً محلياً يرشح بالتفصيل النقائص التي تعرتي ظروف السجن عقب
قيام عصابة إجرامية محلية باختطاف مراسل للمحطة وأحد الفنيني .وقد تم اإلفراج الحقاً عن الصحفيني .يجب عىل مدراء التحرير أن يدركوا أن
الخضوع ملطالب الخاطفني قد يشجع عىل محاوالت مستقبلية لبث تقارير بصورة قرسية.
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ويف شكل آخر من أشكال اإلكراه ،قد يطالب الخاطفون بأن يقول الصحفي بعض العبارات الدعائية عىل تسجيل مصور .وقد وافق بعض الصحفيني عىل
ذلك عىل أساس حسابات ترى أن ذلك قد يزيد من فرص اإلفراج عنهم .إال أن آخرين رفضوا ذلك عىل أساس االعتقاد بأن إظهار االستقاللية قد مينحهم
بعض النقاط عند خاطفيهم .إن القرار يعتمد بالكامل عىل الظروف واألشخاص الضالعني يف املوضوع.

االستجابة للتهديدات
ليست التهديدات تكتيك ًا يهدف إىل تخويف الصحفيني الناقدين فحسب ،بل هي يف الغالب تهديدات تعقبها اعتداءات فعلية .وكان خمسة وثالثون باملائة
من الصحفيني الذين ُقتلوا يف العقدين األخريين قد تلقوا تهديدات قبل قتلهم ،حسب أبحاث أجرتها لجنة حامية الصحفيني .لذا يجب عليك أن تأخذ
التهديدات عىل محمل الجد مع إيالء اهتامم خاص لتلك التهديدات التي تيش باستخدام العنف الجسدي.
تعتمد كيفية االستجابة بصفة جزئية عىل الظروف املحلية .إن إبالغ الرشطة عن تلقي تهديد هو ترصف سليم يف العادة يف املناطق التي تتمتع بحكم
قانون قوي .أما يف البلدان التي يعم الفساد يف أجهزتها األمنية فإن اإلبالغ عن تهديد ال طائل منه أو رمبا يعود حتى بنتائج عكسية .ينبغي علينا أن نزن
هذه العوامل بكل دقة.
قم بإبالغ مدير التحرير ومن تثق به من زمالئك عن التهديد وتأكد من أنهم يعرفون بتفاصيل التهديد مبا يف ذلك طبيعة ذلك التهديد وكيف ومتى
تلقيته .وقد قام بعض الصحفيني باإلعالن عن التهديدات عرب املؤسسة اإلعالمية التي يعملون فيها أو نرشوها عىل مدوناتهم .قم بإبالغ الجامعات املحلية
والدولية املعنية بحرية الصحافة ،مثل لجنة حامية الصحفيني .ستقوم اللجنة باإلعالن عن التهديد أو إبقائه رساً بناء عىل رغبتك أنت .وقد قال كثري من
الصحفيني للجنة حامية الصحفيني إن اإلعالن عن التهديدات التي تلقوها ساهم يف حاميتهم من األذى.
كام وميكن للصحفيني الذين يتعرضون للتهديد أن يفكروا يف تغيري مجال التغطية مؤقتاً أو بصورة دامئة ،وهنا عىل مديري التحرير أن يتشاوروا بعمق مع
الصحفيني الذين يواجهون تهديدات وأن يعملوا عىل اإلرساع يف تغيري مهامتهم إذا ما طلبوا ذلك لغايات الحفاظ عىل سالمتهم .وقد وجد بعض الصحفيني
أن االبتعاد لفرتة عن تغطية موضوع حساس أتاح املجال يك تخف حدة الوضع العدايئ.
يف الظروف القاسية ،ميكن للصحفيني أن يفكروا يف تغيري مكانهم داخل بالدهم أو خارجها .وينبغي عىل الصحفيني الذين يتلقوا تهديدات أن يتشاوروا مع
أحبائهم لتقييم مسألة االنتقال املحتملة ،وأن يسعوا للحصول عىل املساعدة من املؤسسة اإلعالمية التي يعملون فيها ومن الجامعات املهنية إذا ما
اعتقدوا أن االنتقال أصبح رضوريًا .فقد انتقل املحرر االستقصايئ الكولومبي دانييل كورونيل مع أرسته إىل الواليات املتحدة لسنتني ابتداًء من عام 2005
بعد أن تلقى سلسلة من التهديدات كان من بينها إرسال إكليل من الزهور لجنازته مع أنه حي يرزق .ومن ثم استأنف كورونيل عمله االستقصايئ عندما
عاد إىل كولومبيا ،وعىل الرغم من استمرار التهديدات إال أنها كانت أكرث بطئاً وأقل حدة ن ذي قبل .ميكن للجنة حامية الصحفيني أن تقدم النصح
للصحفيني الذين يتعرضوا للتهديدات وتقوم ،يف بعض الحاالت ،بتقديم الدعم املبارش مثل املساعدة يف االنتقال إىل مكان آخر.
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 .3أمن التكنولوجيا
أنت تستخدم وسائل تكنولوجية يف جميع األوقات خالل التغطية الصحفية ،من قبيل جهاز الكمبيوتر املحمول الذي تكتب عليه مقاالتك وتجري عليه
أبحاثك عرب شبكة اإلنرتنت؛ وأجهزة االتصال املتنقلة إلجراء املكاملات الهاتفية وإرسال الرسائل اإللكرتونية؛ وكامريات التصوير الفوتوغرايف؛ ومسجل صويت
لتسجيل املقابالت .وميكن جمع كل هذه الوسائل يف جهاز واحد يؤدي وظائف متعددة .وهذه األجهزة تحتوي عىل ثروة من املعلومات الرضورية
لعملك يف التغطية الصحفية.
هذا القسم يتناول االستخدام اآلمن لهذه الوسائل .وهذا يعني حامية املعلومات التي بحوزتك :ضامن أنك ال تفقد املواد الحاسمة للقصة اإلخبارية التي
تغطيها ،والحفاظ عىل املعلومات الرسية يف مكان مأمون .كام يعني ضامن صالحية هذه الوسائل للعمل عندما تحتاجها  -حتى يف األوقات التي يسعى
فيها شخص ما لتعطيل استخدامها.
إذا كنت تعمل يف امليدان ،فقد تكون امللفات الرقمية هي أهم البنود التي تحملها .وميكن أن يؤدي فقدان املالحظات أو املواد مثل الصور ومقاطع
الفيديو إىل عرقلة إنتاج املوضوع الصحفي .كام أن وقوع قامئة األشخاص الذين تتصل بهم أو خطة تحركاتك بأيدي معادية قد يعرضك أو يعرض
مصادرك للخطر .وإذا تعرضت مع ّداتك للمصادرة أو التدمري أو التعطيل فقد مينعك ذلك من إعداد أي موضوع صحفي.
لقد أخذت االعتداءات الرقمية تتزايد بصفة مطردة من حيث عددها وتعقيدها .ففي الصني ،تم ترسيب برامج حاسوبية للرقابة يف كمبيوترات تابعة
ملراسلني أجانب وكانت مخفية يف مرفقات إلكرتونية داخل رسائل إلكرتونية مصاغة بعناية .كام عملت السلطات يف بلدان مثل إثيوبيا وكولومبيا عىل
مراقبة هواتف املراسلني الصحفيني ورسائلهم اإللكرتونية ومحادثاتهم النصية الهاتفية .وليست الهيئات الحكومية هي الجهة الوحيدة التي تستخدم
املراقبة الرقمية ضد املراسلني وتعطيل اتصاالتهم؛ فقد أخذت املنظامت اإلجرامية الكبرية وعىل نحو متزايد باستغالل الفرص التي تتيحها التكنولوجيا
املتقدمة يف هذا املجال .كام يوجد مجرمون انتهازيون أو "متعصبون يف والئهم لألنظمة الحاكمة" يستخدمون تكنولوجيا الكمبيوتر ويستهدفون الصحفيني
الذين يتعاملون ببيانات ذات قيمة كبرية أو خالفية.
ويف نهاية املطاف ،نادراً ما يكون األمن التكنولوجياي الجيد متعلق ًا بالتصدي العتداءات معقدة ولقراصنة كمبيوتر عىل شاكلة ما يظهر يف األفالم
السينامئية .بل يتعلق بفهم ما الذي ينبغي عىل الصحفي حاميته ،وما هي دوافع وقدرات أولئك الذي قد يرغبون بتعطيل عمله ،ومن ثم تطوير عادات
وقائية مستمرة تستند إىل هذه التقييامت.

التخطيط لألمن
ما الذي يجب حاميته

ما هي األشياء التي تريد حاميتها ،وما هي الجهات التي تريد حاميتها منها؟ األشياء التي تريد حاميتها هي أصول؛ أما الوقائع التي تخىش أن تطرأ فهي
مخاطر .ويف الوقت الحايل ،ال تهتم مبسألة من هي الجهات التي قد تعتدي عليك أو كيف قد تعتدي عليك  -وفّكر بدال من ذلك بشأن األصول واملخاطر.
هناك عادة ثالثة أنواع من املخاطر ينبغي أن تفكر بها:
 .1الخسارة .عندما يتعطل القرص الصلب لكمبيوترك ،أو يتحطم هاتفك ،أو تضيع بطاقة البيانات الخاصة بالكامريا التي بحوزتك.
 .2الكشف عن املعلومات .عندما يتمكن أحد ما من معرفة معلومات تود املحافظة عىل رسيتها.
.3التع ّطل .عندما تتوقف خدمات االتصاالت عن العمل بحيث ال يعد بإمكانك إرسال رسائل إلكرتونية  ،أو عندما يكون هاتفك خارج نطاق
االتصال.
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عندما تفكر مبا الذي تريد حاميته ،ف ّكر باألشياء املهمة لك يك تتمكن من القيام بعملك أو األشياء التي قد تكون مهمة ألحد خصومك ممن يرغبون
بتعطيل عملك .و قد ال يكون هذا األمر واضحاً متام ًا ،لذا ينبغي التفكري فيه بعمق .وحتى لو كنت تقوم بعملك عىل نحو شفاف إىل حد بعيد ،إال أنه يظل
هناك وسائل ومواد تعتمد عليها وينبغي أن تظل حرصاً عليك وغري مكشوفة لآلخرين.
عليك أن تفكر فيام إذا كانت املعلومات التي زودك بها شخص ما قد تعّرض هذا الشخص للخطر
إذا ما تم الكشف عنها .وهناك أشياء قد تبدو غري ضارة يف سياق ما ،إال أنها متثل مصدرا للخطر يف
سياق آخر .فمث ًال قد يكون الكشف عن معلومات االتصال باألشخاص اإلرسائيليني الذين تتعامل
معهم بينام أنت تعمل عىل موضوع صحفي يف بلد عريب )أو العكس( سببا لحدوث مشاكل لجميع
األطراف املعنية .حتى املعلومات الشخصية واملعلومات املتعلقة بالسفر التي قد تكون نرشتها
سابقاً عىل شبكة اإلنرتنت قد تؤدي إىل عرقلة عملك يف سياق آخر.
بعض األصول هي أصول واضحة ومعروفة ،فمثًال أنت ال تريد أن تفقد أو تكشف عن ملفات يف
كمبيوترك ويف أجهزة االتصال املتنقلة التي بحوزتك ،ومن شأن أي تعطل مؤقت لها أن يعيق
عملك .ولكن هناك أصول أخرى ليست ثابتة أو واضحة املعامل ،فمث ًال قد ترغب )وقد يرغب املصدر الذي تعمل معه( بعدم الكشف عن موقعك الحايل
وعن املواقع التي مررت بها .كام أنك ال ترغب بالكشف عن قامئة األشخاص الذي اتصلت بهم ووقت اتصالك بهم ،أو قامئة املواقع اإللكرتونية التي
تصفحتها بينام كنت تجري بحثاً حول موضوع صحفي.
أنت تعتمد أيض ًا عىل موارد تقنية يك تؤدي عملك بكفاءة .فام مدى العرقلة التي سيعاين منها عملك إذا ما تعطلت خدمة الربيد اإللكرتوين أو تعطلت
قدرتك عىل االتصال بالهاتف أو قدرتك عىل البحث باستخدام اإلنرتنت ،أو حتى إذا تعطلت شبكة اتصاالتك بأكملها؟ لذا يجدر بك االحتفاظ مبالحظات
بشأن خدمات اإلنرتنت التي تعتمد عليها .فهل تعمل عىل مالحظاتك الصحفية ورسائلك اإللكرتونية وما إىل ذلك باستخدام متصفح لإلنرتنت؛ وما مدى
التعطيل الذي ستعاين منه فيام إذا مل تتمكن من الوصول إىل هذه الخدمة؟
وإذا كان من الصعب عليك متابعة جميع الوسائل والبيانات واملصادر التي تعتمد عليها ،فقد يكون من املفيد أن تحتفظ مبذكرات لتوضيح ما هي
الوسائل التي تستخدمها عىل امتداد أسبوع.
فهم التهديد

واآلن وقد أصبح َت تدرك ما هي األشياء التي تريد أن تحافظ عليها آمنة ،يجدر بك رسم هوية ملن تخىش أنهم يريدون إلحاق األذى باألصول التي
بحوزتك.
تكون بعض التهديدات عَرضية أو بيئية ،فمث ًال قد يتعطل القرص الصلب للكمبيوتر املحمول من تلقاء ذاته أحيانا؛ وإذا مل تقم بتخزين نسخة احتياطية
من البيانات عىل نحو منتظم ،فإنك ستخرس هذه البيانات .إال أن بعض التهديدات تأيت من جهات معادية  -مثال أحد عمالء الحكومة يقوم بنسخ القرص
الصلب لكمبيوترك عندما تعرب الحدود ،أو محقق خاص يتبعك حيثام تذهب .ومن الرضوري التفكري بهذين النوعني من التهديدات ،فهام يؤديان إىل اآلثار
الضارة نفسها :فالجهة املعادية ترغب بإلحاق األذى باألصول التي بحوزتك.
وعندما تحاول أن تعدد الجهات الفاعلة املعادية ،يجدر بك تحديد دوافعها .فمن هي الجهة التي ترغب بتعطيل عملك أو معرفة مصادر معلوماتك؟ رمبا
ترغب هذه الجهة باالطالع عىل املعلومات غري املتاحة للعموم والتي بحوزتك .ورمبا يكون مصدر التهديد غري مهتم بك بصفة محددة .وإذا كان البلد
املعني يقوم مبراقبة خدمات اإلنرتنت املحلية ،فقد يعطل قدرتك عىل التواصل وعىل إجراء األبحاث بينام أنت يف ذلك البلد.
من السهل أن يتخيل املرء دولة تراقب كل شاردة وواردة عىل شبكة اإلنرتنت .إال أن هذا ليس التهديد الوحيد الذي تواجهه ،فثمة جهات أخرى قد
تكون مصدر تهديد أكرب .فقد تكون معرض ًا لخطر أكرب من جهة حكومية محددة أو من شخص محدد من قبيل رئيس مركز رشطة أو مسؤول حكومي
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فاسد .فهل يتمتع هؤالء األشخاص بإمكانية استخدام معدات مراقبة معقدة ،أم أنهم سيعمدون إىل إرسال شخص القتحام بيتك ورسقة جهاز الكمبيوتر
الذي بحوزتك؟
عليك أيض ًا أن تفكر باحتاملية التعرض العتداءات عىل يد مؤيدي الجهات التي تغضب من تغطيتك الصحفية .ويف العديد من الحاالت التي وثقتها لجنة
حامية الصحفيني ،مل ترتكب الحكومات أو األحزاب السياسية االعتداءات بصفة مبارشة ،وإمنا ارتكبها "مثريو مشاكل" متعصبون يف انتامئهم ويعتربون
وسائل اإلعالم املعارضة أو األجنبية كأهداف مرشوعة لهجامتهم.
وضع خطة

ينطوي أمن الوسائل التكنولوجية عىل بعض النواقص املميزة .فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا قام شخص ما بالتفتيش يف بياناتك .فإذا قام شخص ما
برسقة محفظة نقودك أو دخل عنوة يف غرفتك يف الفندق ،فعىل األرجح أنك ستالحظ ذلك .ولكن إذا قام شخص بنسخ القرص الصلب من جهاز
الكمبيوتر الخاص بك بينام تكون أنت خارج غرفتك وتتناول عشاءك يف الفندق ،فقد ال تعرف أبداً مبا جرى .وأحيانا يكون من املستحيل تاليف الرضر الذي
قد ينشأ .فعندما تفقد البيانات التي بحوزتك ،أو إذا عرف شخص ما أحد أرسارك ،فال ميكنك استعادة هذا الرس.
ويتفاقم هذا الوضع نظر ًا ألن األنظمة التكنولوجية معقدة ،وتتكون من العديد من األجزاء املختلفة التي تتغري باستمرار .فليس بوسع حتى أذىك التقنيني
وأكرثهم دقة أن يعرف طريقة عمل جميع الربامج املوجودة يف كمبيوتره ،ناهيك عن طريقة تفاعل هذه الربامج مع غريها من الربامج عىل شبكة
اإلنرتنت ،والنقاط التي ميكن من خاللها استغالل هذه النقاط .فأنت حتى لو مل تكن خبرياً بالسرتات الواقية من الرصاص ،فبوسعك أن تفهم طريقة عملها
بصفة أساسية ،أما أمن أجهزة الكمبيوتر فهو أمر أكرث صعوبة بكثري يك تفهمه بالحدس .وليس بوسع التشبيهات من العامل الواقعي أن تنقل الصورة عىل
نحو كامل بهذا الشأن.
هذا يعني أنه ينبغي عليك الرتكيز عىل البساطة ،إذا أن اعتامد عدد قليل من الوسائل والتقنيات والعادات السهلة هي املسار األكرث أمنًا .أما األنظمة
املعقدة فمن الصعب فهام ،وقد تتعرث اإلجراءات املطلوبة لتسيريها يف حالة تنفيذ املهامت الطارئة .وأحياناً تكون الجهود املبذولة لتحصني أنشطتك ضد
االعتداءات من دون فائدة إذا كانت توجد نقطة ضعف بسيطة يف مكان آخر من النظام.
رّكز عىل األشخاص الذين ُير ّجح أنهم يرغبون بتعطيل عملك ،ومدى الجهود التي يبذلونها لتحقيق ذلك ،وما مدى كفاءتهم وفاعليتهم إذا ما أرادوا
تعطيلك .واستخدم تلك املعلومات من أجل وضع خطة لحامية عملك.
وحاملا تحدد الجهات التي قد ترغب بتعطيل عملك ،وما الذي ميكن أن تقوم به هذه الجهات ،وما مدى فاعليتها يف تحقيق ذلك ،ميكنك البدء بتخطيط
اإلجراءات التقنية التي ستستخدمها إلرباك خطط خصومك .االقرتاحات التالية هي خطوط إرشادية عامة حول أمن التكنولوجيا .وتجدر اإلشارة إىل أن
النصائح التقنية املفصلة قد تصبح بالية وقدمية خالل فرتة قصرية ،ال سيام إذا تم اكتشاف نقطة ضعف جديدة يف أحد املعدات التقنية التي تستخدمها.

حامية االتصاالت
االتصاالت هي العنرص الرئييس لعمل معظم الصحفيني .وعندما تتحدث مع شخص ما  -سواء عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الهاتفية النصية أو الدردشة
اإللكرتونية الفورية أو الهاتف أو وسيلة اتصال أخرى  -فقد ترغب باملحافظة عىل رسية تفاصيل متنوعة من املحادثة التي تجريها .وبصفة عامة ،فإن أهم
حقائق عن املحادثة التي تقوم بها هي *َمن* هو الذي تتحدث إليه و *ما الذي* تقوله.
ميكن لوسائل التي تستخدمها لالتصال تتّبع )ورمبا كشف( تفاصيل أخرى أيض ًا .فاستخدام الهواتف املتنقلة يكشف موقعك أمام رشكة الهواتف وألي جهة
تقرر الرشكة كشف املعلومات لها  -ومن املحتمل أن يكون هذا الكشف للرشطة أو الحكومة .كام أن استخدام وسيلة اتصال تحتوي عىل قامئة مخزنة
بأسامء األشخاص الذين تتصل بهم قد تكشف عن هذه القامئة للرشكة التي تزودك بالخدمة )وأي جهة قد يقرر مزود الخدمة كشف املعلومات لها( .كام
ميكن للمعلومات املتعلقة مبحادثاتك السابقة )من قبيل فاتورة الهاتف التي تتضمن موعد املكاملات واملدة التي استغرقتها( أن تكشف عن معلومات
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حول عادات االتصال والروتني الذي تتبعه يف إجراء االتصاالت ،وقد تكون هذه املعلومات كافية للكشف عن الجهة التي كنت تتصل بها وجزء مام
تحدثت به خالل االتصال ،ال سيام عند توفر معلومات أخرى حول املكاملات.
ويف الحاالت التي يكون من املهم جد ًا فيها الحفاظ عىل رسية هوية الشخص الذي يزودك باملعلومات ،فقد يتعني عليك القيام بخطوات غري معتادة يك
تتجنب ترك دالئل تؤدي إىل الكشف عن مصدر املعلومات.
حتى عندما تكون لديك معرفة جيدة بشأن مصالح خصومك وقدراتهم ،فقد يكون من الصعب عليك أن تتخيل كيف يتمكنون من تجميع العديد من
املعلومات القليلة املتناثرة حول اتصاالتك يك يتوصلوا إىل صورة أفضل حولها .ويف الحاالت التي يكون من املهم جداً فيها الحفاظ عىل رسية هوية
الشخص الذي يزودك باملعلومات ،فقد يتعني عليك القيام بخطوات غري معتادة يك تتجنب ترك دالئل تؤدي إىل الكشف عن مصدر املعلومات.
ويف املايض ،رمبا كانت هذه القدرات متوفرة فقط للجهات التي متتلك مهارات عىل درجة كبرية من التعقيد أو متتلك أمواًال طائلة .وال زالت بعض
القدرات محصورة عىل الحكومات أو الرشطة ،إال أن العديد من هذه األدوات أصبح متوفراً بكلفة منخفضة .وبوسع املحققني العاملني يف القطاع الخاص
أن يستفيدوا من مجموعة مؤثرة من وسائل االعتداء عىل الخصوصية ،وهم ال يلتزمون دامئاً بالقواعد األخالقية يف استخدمها.
أجهزة االتصال املتنقلة

يعترب التلصص عىل الهواتف أحد األشكال األكرث شيوع ًا ملامرسة الرقابة ضد الصحفيني .وكلام أجريت مكاملة هاتفية ،فبوسع رشكة الهواتف أن تعرف من
الذي تتصل به وأن تستمع إىل محتوى املكاملة .ومن األسهل أيض ًا اعرتاض الرسائل النصية ،إذا أنها صغرية ومن السهل تخزينها دون استخدام أجهزة
تسجيل عالية الكلفة .وقد وثقت لجنة حامية الصحفيني حاالت قامت خاللها السلطات بإطالع الصحفيني عىل سجالت لرسائل نصية ،وذلك لتهديدهم أو
الستخدمها كأدلة ضدهم عندما تزعم بأنهم مارسوا أنشطة مناهضة للدولة.
بوسعك التخفيف من هذا الخطر من خالل استخدام وسائل من قبيل تطبيق 'سيغنال' و 'ريدفون' لتشفري املكاملات ،واستخدام تطبيق 'تيكست-سيكيور'
لتشفري الرسائل النصية .ويجدر االنتباه إىل أن هذه التطبيقات تحجب محتوى املحادثات ،ولكنها ال تحجب هوية املشاركني بها ،وتوقيتها ،واملواقع التي
صدرت منها ،أو أية تفاصيل أخرى.
يحتوي الهاتف ورشيحة االشرتاك بالهاتف عىل أرقام مستسلسة فريدة وهي ُتسّجل لدى رشكة الهواتف مع كل مكاملة هاتفية تجريها .وإذا قمت بإخراج
رشيحة الهاتف ووضعتها يف هاتف آخر ،أو إذا احتفظت بالهاتف وغريت رشيحة االشرتاك ،فلن يحجب ذلك املعلومات عن رشكة الهواتف ،إذ أن بوسعها
مقارنة األرقام املتسلسلة للهواتف ورشائح االشرتاك.
وعندما تحمل هاتفاً متنق ًال ،فإنه يتصل بصفة مستمرة بأبراج االتصال املوجودة حولك لتيسري تحويل املكاملات الواردة إىل الربج املالئم يك تصلك املكاملة.
وهذا بدوره يتتبع مسار أبراج الهاتف التي كنت بقربها ،مام يوفر لرشكة الهاتف سجال جيدا عن مكان وجودك ومكان وجود هاتفك .ومن شأن إزالة
بطارية الهاتف أن مينع هذا األمر ،ولكن كن حذر ًا من الدليل الذي قد ينشأ عن قيام عدة أشخاص بإزالة بطاريات هواتفهم قبيل دخولهم إىل مكان
االجتامع .وقد يكون من األجدر إزالة بطارية الهاتف قبل مغادرة مكان العمل أو حتى ترك الهاتف يف البيت أو املكتب.
ميكنك الحد من بعض املخاطر من خالل رشاء هاتف محمول ودفع كلفة املكاملات مسبقاً ودون اإلفصاح عن هويتك ،ثم التخلص من الهاتف بعد
االستخدام ،ويدعى هذا النوع من الهواتف أحيان ًا الهاتف "املؤقت" .ولكن إذا كان يتعني عليك إبراز بطاقة هويتك عند رشاء الهاتف ،فرمبا عليك رشاء
هاتف مستعمل من مستخدم آخر .وهذا األسلوب غري مأمون متام ًا  -فإذا كنت تحمل هاتفك املعتاد والهاتف املؤقت يف نفس الوقت ،أو إذا كنت
تحتفظ بالهاتف املؤقت يف منزلك لي ًال أو يف مكتبك خالل النهار ،فمن شأن تحليل دقيق لسجالت رشكة الهواتف أن يكشف أن الهاتف املعني يعود إليك.
وإذا مل يكن الشخص الذي تتصل به يستخدم هاتفاً مؤقت ًا وال يتخذ إجراءات احتياطية ،فإن مكاملاتك األوىل ألرقام الهواتف العادية لآلخرين قد يكشف
عن رقم هاتفك الجديد .وبوسع بعض أنواع التحليل املعقد أن تستخدم سجالت الهاتف لتحديد شبكات من املتصلني  -أي مجموعات من الهواتف تتصل
ببعضها  -وهذا بدوره قد يكشف عن هويتك حتى لو قام جميع من يف الشبكة باستخدام هواتف مؤقتة يف الوقت نفسه.

دليل لجنة حامية الصحفيني ألمن الصحفيني

22

إضافة إىل أن الهواتف املتنقلة قد ُتستخدم كأجهزة لتتبع تحركاتك ،ميكن استخدامها أيضاً كأجهزة تنصت عن بعد .وإطفاء الجهاز ال يضمن عدم إمكانية
استخدامه عىل هذا النحو :إذ أن معظم الهواتف تظل تعمل بعد إطفاءها ولكن باستخدام قدر قليل من الطاقة .أما الطريقة الوحيدة لضامن عدم
استخدام الهاتف للتنصت ،فهي إزالة البطارية ،أو ترك الهاتف يف البيت أو املكتب.
الربط بشبكة اإلنرتنت

إذ كنت تستخدم الروابط الالسلكية يف أماكن عامة ،فبوسع اآلخرين الذين يستخدمون الشبكة نفسها أن يتلصصوا عىل ما تتصفحه عىل شبكة اإلنرتنت،
وعىل رسائلك اإللكرتونية ،والرسائل النصية الفورية ،وما الذي تكتبه داخل موقع إلكرتوين ،وأي يشء آخر تفعله عىل شبكة اإلنرتنت .وإذا كنت موجودا ً
يف فندق أو مرفق مشابه ،فبوسع هذا املرفق أيض ًا أن يتلصص عىل هذه األشياء .وإذا كنت تستخدم وصلة إنرتنت خاصة بك )ووضعت إجراءات أمان
عىل الشبكة الالسلكية ،فسيكون بإمكان مزود خدمة اإلنرتنت فقط أن يعرف ما الذي تفعله عىل شبكة اإلنرتنت(.
ميكنك إخفاء هذه املعلومات عن املتلصصني وعن مزودي خدمة اإلنرتنت من خالل استخدام شبكة افرتاضية خاصة ) .(VPNوتقوم هذه الشبكة بتشفري
بيانات اإلنرتنت وإرسالها عرب جهاز كمبيوتر وسيط مكرس لهذا الغرض يتم الوصول إليه عرب اإلنرتنت ،وُيدعى خادم الشبكة االفرتاضية الخاصة .وعند
إعداد الشبكة االفرتاضية عىل النحو الصحيح فإنها متنع اعرتاض اتصاالتك محليًا .وإذا كنت موظفاً لدى مؤسسة إعالمية ،فإن املؤسسة قد تستخدم شبكة
افرتاضية خاصة للسامح ملستخدمني يف أماكن أخرى بعيدة أن يدخلوا الشبكة الداخلية للمؤسسة .ومن البدائل األخرى ،ميكنك االستعانة برشكات خاصة
تتيح لألفراد االستعانة بخادم شبكة افرتاضية خاصة مقابل اشرتاك شهري.
ومن منظور سائر شبكة اإلنرتنت ،أنت تظهر بأنك تستخدم شبكة اإلنرتنت وما تتضمنه من خدمات من خالل خادم الشبكة االفرتاضية الخاصة ،وليس
من موقعك الحقيقي .وهذا يعني أن هذه الشبكة تخفي موقعك الحايل وتتملص من أنظمة الرقابة املحلية .إال أن خادم الشبكة االفرتاضية الخاصة ال
يعمل عىل تشفري بياناتك يف كل مرحلة تسري فيها يف شبكة اإلنرتنت .فبام أن املكان الذي تريد الوصول إليه عرب الشبكة قد ال يكون قادرا عىل فهم
البيانات املشفرة ،فإن معلوماتك وطلباتك تخرج من خادم الشبكة يف حالة غري مشفرة .ويكون بوسع العاملني يف خادم الشبكة االفرتاضية الخاصة،
والوسطاء بني هؤالء املوظفني واملواقع والخدمات التي تزورها ،أن يراقبوا اتصاالتك .وإذا كنت تحاول تحصني نفسك ضد خصم محيل ،الحكومة مثًال،
فيجب أن يكون خادم الشبكة االفرتاضية الخاصة الذي تختاره غري خاضع لوالية هذه الحكومة.
ومثة بديل أكرث تقدم ًا من الشبكات االفرتاضية الخاصة التجارية ،وهو خدمة 'تور' إلخفاء الهوية ) . (Torوتعمل هذه الخدمة عىل حامية البيانات يف
الشبكة من خالل تشفري البيانات وخلطها عرب عدة خوادم تعمل عىل أساس تطوعي ،وذلك قبل أن تخرج إىل شبكة اإلنرتنت .وأسهل طريقة الستخدام
خدمة 'تور' هي من خالل متصفح تور  -وهو متصفح معد مسبق ًا لالستخدام دون الكشف عن الهوية .كام ميكنك استخدم نظام 'تيلز' ) - (Tailsوهو
نظام تشغيل حي يرسل جميع البيانات الواردة يف الشبكة عرب خادم 'تور'.
وتعمد العديد من مواقع اإلنرتنت التي تتحىل باملسؤولية إىل تشفري اتصاالتك معها .وبوسعك تحديد ما إذا كان اتصالك باملوقع اإللكرتوين مشفرا ً من
خالل النظر إىل سطر العنوان يف متصفح اإلنرتنت .فإذا بدأ العنوان باملقطع ""https://بدًال من ""http://ورأيت إيقونة قفل بجانب هذا املقطع ،عندها
يكون اتصالك باملوقع مشفر ًا .وإذا كان أحد ما يتلصص عىل اتصاالتك فسيعرف ما هو املوقع اإللكرتوين الذي تزوره ،ولكنه لن يعرف أي صفحة بالتحديد
يف هذا املوقع ولن يعرف أي معلومات تقوم بإدخالها يف ذلك املوقع .وهذا أمر مهم بصفة خاصة ألي موقع يتعني عليك تسجيل دخولك فيه  -وإال فإن
املتلصص عليك سيعرف كلمة الرس واسم التسجيل اللذين تستخدمهام لدخول املوقع.
وهناك تطبيق إضايف يف متصفح اإلنرتنت ُيدعى ) (HTTPs-everywhereوهو يساعدك عىل ضامن استخدام الوصالت اآلمنة كلام أمكن ذلك ،إال أن
بعض املواقع ال توفر وصالت آمنة .وكلام تصفحت موقعاً غري محمي بنظام " ،"https://فهناك احتاملية أن يستغل مهاجٌم ما الفرصة ليدخل برامج
حاسوبية خبيثة إىل الصفحة التي تزورها ومن ثم إىل جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه .وإذا كنت قلقاً من هذا األمر ،يوجد خيار ضمن تطبيق )HTTPs-
 (everywhereيتيح لك تعطيل املواقع غري اآلمنة التي تستخدم ) - (HTTPولكن عليك أن تدرك بأنك لن تتمكن من زيارة بعض املواقع إذا قمت
بذلك.
الرسائل اإللكرتونية والرسائل النصية الفورية
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بوسع الربامج الحاسوبية تشفري رسائلك وخلطها بحيث ال يتمكن سوى الشخص الذي توجه إليه الرسالة أن يفك رموزها .وبوسعك اختيار برامج تشفري
مصممة الستخدامات معينة )مثل الرسائل اإللكرتونية والرسائل النصية الفورية( ،وبوسعك استخدام أساليب لتشفري جميع استخداماتك لشبكة اإلنرتنت.
أن أهم وأشهر نظامني لتشفري الرسائل اإللكرتونية هام نظام " "GNU Privacy Guardوالذي يشار إليه اختصارا ً باسم ) ،(GPGوهو برنامج حاسويب
مجاين مفتوح املصدر ،ونظام " "Pretty Good Privacyوالذي يشار إليه اختصارا باسم ) (PGPمن إنتاج رشكة سيامنتكس .وهذان النظام متوافقان مع
بعضهام ،ولكنهام يتطلبان تع ّلم معلومات كثرية من أجل استعاملهام بنجاح ،كام يتسم استخدامهام بالصعوبة نوعاً ما .وإذا ما اسُتخدما عىل النحو
الصحيح من قبل جميع املشاركني يف املراسالت اإللكرتونية ،فإنهام يوفران مستوى عالياً من األمن ملحتوى الرسائل ،إال أنهام ال يخفيا هويتك أو هوية
األشخاص الذين ترتاسل معهم .وهناك عدة برامج للربيد اإللكرتوين مثل 'أوتلوك' و 'ثندربريد' و 'آبل ميل' تتضمن برامج حاسوبية إضافية أو تطبيقات
إضافية لدعم GPG/ PGP؛ وتعمد منظامت حقوق اإلنسان واملؤسسات اإلعالمية أحيانا إىل تقديم دورات تدريبية الستخدام هذين النظامني.
وإذا كنت تعمل يف بلد يحكمه نظام قمعي معروف مبراقبة االتصاالت ،فيجب عليك التفكري باستخدام رشكة مزودة للربيد اإللكرتوين تقع خارج البلد
املعني ،وأال تكون الرشكة املزودة مرتطبة سياسيا أو اقتصاديا بذلك البلد .ويجدر بك أن تشجع األشخاص الذين ترتاسل معهم أن يستخدموا حساب بريد
إلكرتوين من الرشكة نفسها التي تستخدمها أنت ،فال فائدة من تشفري الرسائل من طرفك إذا كان الشخص الذي تراسله يقرأ الرسائل عىل نحو غري آمن.
وعندما يقوم خادم بريد إلكرتوين ما بإرسال رسالة إىل خادم آخر ،تنشأ فرصة العرتاض الرسالة .ويعمد بعض مزودي الخدمة إىل تشفري املحتوى عند
إرسال الرسائل؛ إال أن بعضهم ال يقوم بذلك .وإذا كان مرسل الرسالة ومستقبلها يستخدمان الخدمة ذاتها ،فإنهام يتجنبان هذه الخطوة .وبوسعك
االطالع عىل مزيد من املعلومات حول أي من مزودي الخدمات يدعمون تشفري الرسائل املرسلة بني الخوادم املختلفة ،وذلك عىل تقرير شفافية الربيد
اإللكرتوين الذي تصدره رشكة غوغول .وبوسعك أيض ًا أن تعرف ما إذا كان مزود خدمة معني يقوم بالتشفري ،وذلك باالطالع عىل املوقع
 .https://starttls.infoوقد ترغب أيضاً مبعرفة ما إذا كان مزود الربيد اإللكرتوين الذي يستخدمه اُملستقِبل يدعم التشفري بني الخوادم ،وذلك قبل أن
تراسل ذلك الشخص .وإذا كانت اإلجابة ال ،قد يجدر بك التفكري باستخدام أحد نظامي GPG/PGP؛ أو استخدام وسيلة أخرى للتواصل.
وعىل الرغم من أن التشفري بني الخوادم قد يحمي الرسائل التي متر عرب شبكة اإلنرتنت ،إال أن بوسع املهاجمني محاولة الحصول عىل أرشيفك للرسائل
السابقة ،وقد يحاولون القيام بذلك من خالل تركيب برنامج حاسويب عىل كمبيوترك أو عىل كمبيوتر الشخص الذي تراسله ،أو من خالل اقتحام شبكة
الرشكة التي تزودك بخدمة الربيد اإللكرتوين .وهذا يجعل من املهم أن تقوم بحامية كمبيوترك وكلامت املرور التي تستخدمها ألي خدمة بريد إلكرتوين
تستخدمها) .انظر األقسام التالية حول حامية بياناتك و حامية البيانات الخارجية(.
أما وسائل الرسائل الفورية مثل 'غوغول هانغاوت' و 'سكايب' و 'فيسبوك ماسنجر' و 'كيك' و 'واتسآب' ،و 'فايرب' وغريها فقد تكون عرضة للتلصص كام
هو حال الرسائل اإللكرتونية )اإلمييل( .ومثة برامج دردشة تستخدم التشفري لضامن أن املشاركني يف الدرشة فقط ،إضافة إىل مزود الخدمة ،بوسعهم قراءة
الرسائل أو معرفة هوية املرتاسلني .كام أن بعض مزودي الخدمة مثل 'كريبتوكات' يستخدمون أسلوباً أكرث أمناً حيث ال ميكن قراءة الرسائل إال من قبل
مستقبليها ،إال أن هذا األسلوب أقل شيوع ًا .كام أن بعض مزودي الخدمة ال ميانعون من تسليم سجالت الدردشة اإللكرتونية للسلطات املعنية عندما
ُيطلب منها ذلك؛ يف حني ميتنع مزودون آخرون عن تسليم مثل هذه املعلومات .إن خدمات الرسائل الفورية واملامرسات املتعلقة بها تتغري بصفة
مستمرة ،لذا من املهم أن تدرك ما هي املامرسات التي يعتمدها مزود الخدمة يف الوقت الحايل .هناك نظام لتشفري الرسائل الفورية وهو 'أوف ذا
ريكورد ماسيجنغ' ويشار إليه اختصارا باسم ) ،(OTRوهو نظام مكافئ لنظامي تشفري الربيد اإلكرتوين ) (PGPو ) ،(GPGوميكن استخدام هذا النظام
مع معظم برامج الرسائل الفورية .وكام هو حال نظامي  ،GPG/PGPفإن نظام ) (OTRيتطلب أن يتمتع طرفا املراسلة باملهارة التقنية لرتكيب
التطبيقات اإللكرتونية املطلوبة وتعّلم كيفية استخدامها.
طرق املراقبة

هناك طرق عديدة ملراقبة االتصاالت اإلكرتونية واعرتاضها .وعندما تكون السالمة الشخصية معتِمدة عىل أمن املراسالت وإخفاء هوية مصدر املعلومات،
فقد يكون من األجدر عدم استخدام هذه االتصاالت اإللكرتونية.
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ف ّكر يف وضع رموز "خارج نطاق املراقبة"  -أي خارج قنوات االتصال التي تشتبه بأنها غري آمنة .فإذا كان بوسعك مقابلة شخص ما وجها لوجه ،أو إذا كان
يوجد وسيط موثوق ،فيمكنك استغالل هذه الفرصة لرتتيب رسائل متفق عليها مسبقاً بحيث تستخدمها يف اتصاالت اإللكرتونية مع الشخص املعني إذا
دعت الحاجة.

الدفاع عن بياناتك
بوسع الهواتف الذكية ،والكمبيوترات اللوحية ،والكمبيوترات الشخصية املحمولة أن تخزن كميات
هائلة من املعلومات وأن تتيح الوصول إىل وسائل عديدة قّيمة .ومن ناحية أخرى ،فإن ضياع أو
تدمري هاتفك أو كمبيوترك قد يعني خسارة كمية كبرية من املعلومات املهمة .وهذا يجعل
الهواتف والكمبيوترات هدفا مثيناً ألي شخص يرغب باالطالع عىل عملك وقامئة األشخاص الذين
تتصل بهم ،أو أي شخص يرغب بتعطيل عملك .وميكن ألحد الخصوم ببساطة أن يرسق الجهاز
الذي بحوزتك أو أن يحاول تدمريه ،أو قد يسعى لترسيب برنامج حاسويب خبيث يوفر له إمكانية
التحكم عن بعد مبلفاتك واتصاالتك .لذا فإن من األهمية مبكان حامية معلوماتك بطريقتني :ضامن
أنه ال ميكن تدمريها ،وضامن أال يتمكن أحد من رسقتها.
أبسط طريقة لحامية املواد من التدمري أو االنكشاف هي إبقاءها بعيد اً عن مصادر األذى .فإذا كنت تخطط للسفر إىل بيئة تحتوي عىل مخاطر ،عليك
التفكري بعدم جلب معلومات حساسة واستخدام جهاز كمبيوتر منفصل أو هاتف بسيط ال يحتوى سوى عىل أقل قدر من املعلومات .وقد يكون من
املفيد أيض ًا أن تغري كلمة الرس التي تستخدمها للدخول إىل بريدك اإللكرتوين أو حساباتك عىل وسائل التواصل االجتامعي وتضع بدال منها كلامت رس ال
تستطيع أن تتذكرها ،وترتكها مكتوبة مع أحد زمالئك أو أصدقائك املوثوقني .وهذا سيعني أنه لن يكون بوسعك إعطاء كلمة الرس حتى لو ُطلبت منك.
وهذا األمر ليس ممكنا دامئ ًا ،ولكن إبقاء املواد وكلامت الرس بعيدا عن البيئة الخطرية ،وبحسب ما هو مالئم ،يعد أحد الطرق األكرث أمناً التي ميكن
استخدامها.
وإذا كنت تتوقع أن تتعرض إىل أوضاع قد يتم خاللها مصادرة كمبيوترك أو تفتيشه  -مثًال عند عبور الحدود أو عند نقطة تفتيش عسكرية  -فيجدر بك
أن تزيل املعلومات الرسية .وهذا األمر ال يقترص عىل حذف امللفات أو وضعها يف ملف املهمالت ،فمن السهل نسبياً استعادة امللفات التي حذفتها من
الكمبيوتر بالطرق املعتادة .وإذا أردت فع ًال إال تتم استعادة املعلومات املحذوفة ،فعليك أن تستخدم برنامج حاسويب إضايف مصمم خصيصاً إلزالة
البيانات بطريقة آمنة .فإما أن تستخدم وظيفة "الحذف اآلمن" املوجودة عىل جهازك ،إن وجدت ،أو قم بتنزيل برنامج من طرف ثالث لتحقيق هذه
الغاية.
الرسية والتشفري

يجب عليك أن تقوم دامئ ًا بتشفري الكمبيوتر .وهناك برامج تتيح لك تشفري الكمبيوتر بأكمله أو حسابك كمستخدم ،وهذا األجراء أفضل من محاولة
حامية ملفات مفردة ،ومن بني هذه الربامج 'بيتلوكر' ) (BitLockerمن رشكة ويندوز ،و 'فايلفولت' ) (FileVaultمن نظام تشغيل ماكنتوش ،أو الربنامج
املستقل 'تروكريبت' ) .(TrueCryptويوجد يف أجهزة االتصال املتنقلة التي تستخدم نظام أندرويد أو نظام ) (iOSميزة تتيح تشفري االتصاالت ،وميكن
تفعيلها من إعدادات الجهاز .من املهم اختيار عبارة مرور قوية عند استخدام التشفري .واليشء الوحيد الذي يحافظ عىل أمان بياناتك هو عبارة املرور
الرسية ،وبوسع شخص ما أن يستويل عىل جهازك وأن يستخدم برنامج حاسويب يك يعرف كلمة املرور من خالل استخدام عدد كبري من العبارات املحتملة.
يجب عليك وضع رموز إلغالق شاشة كمبيوترك واستخدام رقم رسي عىل جهاز االتصال املتنقل )ليس فقط منط من املسحات باألصابع( .وعىل الرغم من
أن هذين اإلجرائني لن مينعا مهاجامً مصم ًام عىل اخرتاق هذه األجهزة ،إال أنهام يحميانك من املتلصصني املتطفلني .تأكد من أنك تغلق املكبيوتر أو تضعه
يف حالة السبات )وليس مجرد تعليق العمل( عندما تغادر مكان عملك ،أو عندما تعتقد أنك ستتعرض للتفتيش ،مثال عندما تعرب الحدود ،إذ أن ذلك
سيجرب املهاجم عىل عىل التعامل مع التشفري ،وهو أمر صعب عىل املهاجمني  -بدًال من إقفال الشاشة فقط ،وهو أمر أسهل للتغلب عليه بالنسبة
للمهاجمني.
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قد يكون من املفيد أن تحتفظ باملعلومات الرسية عىل ناقل تسلسيل عام ) ،(USBوهي أداة سهلة للحمل واإلخفاء والحامية .وينبغي عليك التأكد أيضاً
من تشفري أقراص الذاكرة املحمولة .وباملقارنة مع الكمبيوتر املحمول أو حتى الهاتف الذيك ،فإنه من األسهل حمل الناقل التسلسيل العام وإخفائه يف
مالبسك .إضافة إىل ذلك ،يجدر بك إعداد نسخة احتياطية من الوثائق املهمة املوجودة عىل الكمبيوتر املحمول او عىل الناقل التسلسيل العام ،يك تتمكن
من استعادتها إذا فقدت السيطرة عىل كمبيوترك.
وعليك توخي الحذر ،حتى يف غرف األخبار ،من األشخاص الذين يختلسون النظر عندما تدخل الكمبيوتر يك ال يتمكنوا من قراءة كلمة الرس التي
تستخدمها والرسائل التي ترسلها .وإذا كنت تواجه خص ً
ام عازما عىل رسقة معلوماتك ،فقد يكون من املفيد استخدام كامريا رسية .ال تقم أبداً باستخدام
أجهزة الكمبيوتر املوجودة يف مقاهي اإلنرتنت أو الفنادق إلجراء مناقشات رسية أو لقراءة قرص الناقل التسلسيل العام .وال تقم بإدخال كلمة الرس
الخاصة بك عندما تستخدم أجهزة كمبيوتر عامة.
الربامج الخبيثة

متثل حامية الهواتف الذكية تحدي ًا بسبب تعقيدها وإمكانية الوصول الكبرية املتاحة للتطبيقات إذ ترتبط بشتى أنواع املعلومات يف الجهاز .وهناك
العديد من التطبيقات ممولة من خالل اإلعالنات ،وهي تعتمد عىل جمع املعلومات حول املستخدمني  -وهو أمر يشبه املراقبة من جوانب عديدة.
وميكنك تحقيق حد معني من الحامية من خالل استخدام أجهزة مختلفة ألغراض العمل واألغراض الشخصية ،بحيث ال تقوم بتنزيل سوى أقل حد ممكن
من التطبيقات عىل الجهاز الذي تستخدمه للعمل .ال تقم أبد ًا بإزالة القيود املوضوعة من قبل الرشكة املصنعة للجهاز أو تجاوزها ،وال تقم بتمكني تنزيل
برامج حاسوبية خارج حزمة متجر التطبيقات أو مكان العمل.
ال تقم بالنقر عىل مرفقات أو روابط إلكرتونية مرفقة مع الرسائل اإللكرتونية ،حتى إن كانت مرسلة من زمالئك ،دون أن تدرس إمكانية أن الرسالة
اإللكرتونية هي رسالة مزيفة تستخدم تفاصيل شخصية عرث عليها املهاجم من شبكة اإلنرتنت واستخدمها ملهاجمتك.
تقوم الحكومات ،وجهات من القطاع الخاص ،وحتى املجرمني ،باستخدام هجامت مستهدفة لتوصيل برمجيات خبيثة من أجل االعتداء عىل الخصوم ،مثل
الصحفيني .وتقوم هذه الجهات بوضع برمجيات خبيثة داخل برامج رائجة بحيث تقوم بتنزيل وسائل تتيح لها تسجيل ما تطبعه عىل لوحة املفاتيح،
ومراقبة شاشة كمبيوترك عن بعد ،أو حتى تنزيل ملفات ملهاجمتك .وميكن تنزيل مثل هذه الربمجيات من خالل رسائل إلكرتونية تحتوي مرفقات
مزيفة ،ولكنها مصاغة بعناية ،أو حتى من خالل مواقع إلكرتونية تبدو عادية ملستخدميها .ال تقم بالنقر عىل مرفقات أو روابط إلكرتونية مرفقة مع
الرسائل اإللكرتونية ،حتى إن كانت مرسلة من زمالئك ،دون أن تدرس إمكانية أن الرسالة اإللكرتونية هي رسالة مزيفة تستخدم تفاصيل شخصية عرث
عليها املهاجم من شبكة اإلنرتنت واستخدمها ملهاجمتك .وإذا كنت تستخدم نظام تشغيل 'ويندوز' ،فبإمكانك الحصول عىل وسائل أساسية ملكافحة
الفريوسات وذلك من موقع 'مايكروسوفت سيكيوريت إسينشال' )] (Microsoft Security Essentialsأساسيات الحامية من ميكروسوفت[ ،ومن موقع
'أفاست' ) .(Avastوإذا كنت تشتبه بأن كمبيوترك مصاب بفريوس أو برمجيات خبيثة ،فسيكون بوسع معظم أصحاب العمل والتقنيني املستقلني مسح
الجهاز وإعادة تركيب برامجك وإزالة الربمجيات الخبيثة .وعليك التأكد من إعداد نسخ احتياطية عن بيانات قبل البدء بهذه العملية ،والعمل مع خبري يف
هذا املجال للتأكد من أن امللفات التي تقوم بنسخها ال تحمل يف طياتها برمجيات خبيثة.
النسخ االحتياطية

ُيستحسن إعداد نسخ احتياطية عن بعد ،حيث يتم نسخ ملفاتك بصفة منتظمة عىل خادم خارجي بعيد ،فهذه طريقة أخرى لحامية معلوماتك يف حال مل
تتمكن من الوصول إىل جهازك الخاص .وتأكد أن البيانات التي يتم إرسالها إىل هذه الخادم البعيد هي بيانات مشفرة ،وأن إمكانية الوصول إىل النسخ
االحتياطية تخضع لسيطرتك) .انظر القسم حول حامية املعلومات الخارجية (.وبوسعك استخدام موقع 'سبايدرأوك' ) (SpiderOakالذي يعمل عىل
مزامنة امللفات تلقائي ًا وبصفة آمنة  -ويحتفظ بنسخة مشفرة لدى مزود الخدمة .كام ميكنك استخدام برنامج 'كراشبالن' ) ،(Crashplanوهو أداة لتوفري
نسخة احتياطية مشفرة ويعمل تلقائي ًا عىل كمبيوترك ويقوم بتحميل النسخ االحتياطية بشكل آمن .أما أهم يشء يف إعداد النسخ االحتياطية فهو
حدوثها تلقائيا عندما تكون مشرتكا يف الخدمة ،وال يتعني عليك القيام بأية خطوات لالستمرار بعمل النسخ االحتياطية .ومن املحتمل أن ينشغل املرء وأن
ينىس إعداد نسخ احتياطية ،لذا من األفضل ان تتم العملية تلقائيا دون أن تتطلب انتباهك ،وإال فإنها لن تحدث.
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البيانات البعيدة

ال تظل جميع البيانات التي تخزنها عىل كمبيوترك أو هاتفك محفوظة عىل الجهاز نفسه ،فقد تقوم بتخزين البيانات "يف سحابة البيانات" )(the cloud
أو يف مواقع إلكرتونية من قبيل 'غوغول دوكيومنتس' ) ،(Google Documentsأو خوادم بريد إلكرتوين مثل 'جي-ميل' ) (Gmailأو 'ياهو' ،أو قد تكون
مخزنة عىل خوادم شبكات التواصل االجتامعي مثل موقع فيسبوك .وإذا كنت قلقاً من إمكانية وصول املتطفلني إىل معلوماتك الشخصية ،ينبغي عليك أن
تفكر بأمن البيانات الخارجية أيضًا.
تقوم رشكات اإلنرتنت بتسليم البيانات الشخصية إىل الحكومات عندما تطلب منها ذلك ،وبحسب مقتضيات القوانني املحلية ،أو عندما ترتبط هذه
الرشكات مبصالح اقتصادية أو سياسية مع سلطات الدولة املعنية .ومع ذلك ،عادة ما يتم الحصول عىل البيانات املخزنة عىل سحابة البيانات من خالل أمر
قضايئ أو باالحتيال .فبوسع املهاجمني أن يحصلوا عىل معلومات الدخول أو كلمة الرس ،أو أن ينتحلوا هويتك يك يتمكنوا من الوصول إىل البيانات .يجب
عليك توخي الحذر يف اختيار كلمة الرس واألسئلة األمنية يك تتمكن من منع هذا االحتيال .وعليك دامئاً أن تستخدم أساليب اتصال مشفرة توفرها خوادم
اإلنرتنت عرب نظام ) (httpsأو أن تستخدم برنامج تشفري خاص بك.
ال تكتفي بحامية البيانات الشخصية عىل شبكة اإلنرتنت؛ وفكر فيام تكشف عنه من معلومات متوفرة عىل مواقع اإلنرتنت .وعادة ما ترتكب وسائل
التواصل االجتامعي أخطاء تكشف للجميع عام تنرشه عليها .ويجدر بك أن تقوم بصفة منتظمة باعتبار نفسك موضوعاً للصحافة التحقيقة ،وانظر كم من
املعلومات بوسعك أن تكشفها عن نفسك وعن تحركاتك من خالل البحث عىل اإلنرتنت ،وكيف ميكن إساءة استخدام هذه املعلومات املتاحة للعموم من
قبل األشخاص الراغبني يف التدخل يف عملك.

اختيار كلمة مرور قوية
يعترب اختيار كلمة مرور قوية من أهم إجراءات الحامية التي ميكنك أن توفرها لبيانات .إال أن اختيار كلمة مرور ال ميكن التغلب عليها هو أمر أصعب
مام يبدو عليه .ويصاب العديد من الناس بالدهشة عندما يعرفون بأن كلمة املرور التي اختاروها هي من بني الكلامت األكرث رواجاً لكلامت املرور.
وبوسع املهاجمني من خالل دراسة قاعدة بيانات كبرية لكلامت املرور أن يجمعوا قوائم هائلة من كلامت املرور املحتملة ،وترتيبها بحسب قوة
احتامليتها .وهذه القوائم تتضمن تعديالت ،من قبيل استبدال الحروف بأرقام أو رموز مشابهة يف شكلها ،وإضافة أرقام أو عالمات ترقيم يف بديات
الكلامت ونهايتها ،أو ربط عدد من الكلامت ببعضها .ومثة برامج حاسوبية متخصصة تتيح للمهاجمني استخدام هذه األساليب للتسلل إىل أجهزة أو
خوادم محمية بكلامت مرور .وعادة ما يتم التغلب برسعة عىل كلامت املرور التقليدية.
وبوسع املهاجمني أن يحصلوا عىل كلمة املرور من خالل تهديدك باألذى .فّكر يف املحافظة عىل حساب بريد إلكرتوين يحتوي عىل معلومات غري ضارة،
والذي بوسعك البوح بكلمة املرور الخاصة به إذا تعرضت للضغط .وفكر يف استخدام عبارة مرور بدال من استخدام كلمة مرور .وتتمثل إحدى الطرق
الختيار عبارة مرور من خالل التفكري باقتباس أو مثل مجهول بحيث ال يكون من املرجح أن يربطه اآلخرون بك .وميكنك استخدام العبارة بأكملها كعبارة
مرور أو استخدمها مخترصة ،وحسب ما يقرتح خبري أمن التكنولوجيا ،بروس شنري ،بحيث تكون النتيجة سلسلة تبدو عشوائية من الرموز .عىل سبيل
املثال:
* WIw7,mstmsritt... = When I was seven, my sister threw my stuffed rabbit in the toilet.
* Wow...doestcst = Wow, does that couch smell terrible.
* Ltime@go-inag~faaa! = Long time ago in a galaxy not far away at all.
.* uTVM,TPw55:utvm,tpwstillsecure = Until this very moment, these passwords were still secure
يعتمد هذا األسلوب عىل اختيار عبارة غامضة مبا يكفي واختصارها بصفة آمنة .وهناك أسلوب آخر يتمثل يف اختيار سلسلة من الكلامت العشوائية
بالفعل .وميكن القيام بذلك بسهولة من خالل استخدام زوج من الرند وقامئة من الكلامت ،كام هو موضح يف املوقع  .http://www.diceware.comومن
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شأن اختيار سبع أو مثاين كلامت يتم اختيارها عىل هذا النحو أن يوفر كلمة مرور قوية ،وكلام كانت كلمة املرور أطول كلام أصبحت أكرث مقاومة
لالعتداءات .وباستطاعتك تجميع هذه الكلامت يف قصة أو صورة فكاهية يك يصبح من السهل عليك تذكرها.
وإذا كنت تستخدم عددا كبري ًا من كلامت املرور ،ينبغي عليك أن تفكر يف برنامج حاسويب مخصص إلدارة كلامت املرور ،وهذا الربنامج يعمل عىل إنتاج
كلامت مرور فريدة ويخزنها عىل نحو آمن داخل عبارة مرور واحدة .وعليك أن تتحقق من أن عبارة املرور هي عبارة قوية .وعليك أن تنتبه لإلجابات
التي تعطيها "ألسئلة األمان" )مثل "ما هو اسم أمك قبل الزواج؟"( ،وهذه هي األسئلة التي تستخدمها املواقع اإللكرتونية للتحقق من هويتك إذا نسيت
كلمة املرور .وهناك العديد من اإلجابات الصحيحة ألسئلة األمان قد تكون معروفة وبوسع خصمك أن يحصل عليها بسهولة .وعليك يف هذه الحالة أن
تقدم اسامً وهمي ًا كإجابة بحيث ال يعرفها أحد سواك .وعليك أال تستخدم كلمة املرور ذاتها أو أسئلة األمان ذاتها يف الحسابات أو املواقع اإللكرتونية
املختلفة.
أخريًا ،عليك أن تتذكر دامئ ًا أن هناك طريقة بوسع املهاجمني استخدامها للحصول عىل كلمة املرور :فقد يهددونك بشكل مبارش باألذى البدين .وإذا كنت
تخىش من حدوث ذلك ،فعليك التفكري بطرق ميكنك من خاللها إخفاء وجود البيانات أو الجهاز الذي تحميه بكلمة املرور ،بدال من أن تعتمد عىل أنك لن
تبوح أبد ًا بكلمة املرور .ومن الطرق املحتملة للقيام بذلك هي املحافظة عىل حساب يحتوي عىل معلومات ال تعود عليك بالرضر ،والتي بوسعك البوح
بكلمة املرور لها .وهناك برامج تشفري ،مثل برنامج 'تروكريبت' ) (TrueCryptيحتوي ميزة توفر لك هذا الخيار .ويعتمد هذا األسلوب عىل األداء املقنع،
وأن تكون محتويات الحساب البديل مقنعة.

خامتة
أجراءات األمن ال ميكن أن تكون ُمحكمة دامئا ،وتتضمن مساومات .وأنت وحدك من يحدد التوازن بني الفاعلية يف القيام بالعمل وبني حامية بياناتك من
االعتداءات .وعند التفكري يف حلول ،يجب أن تكون صادق ًا يف تقدير قدراتك وأال تفرض عىل نفسك بروتوكوالت أمنية يستحيل عليك تنفيذها .ولن
ينفعك تشفري الربيد اإللكرتوين وحذف البيانات عىل نحو آمن واستخدام كلامت مرور قوية إذ مل تتبع هذه العادات بصفة منتظمة يف عملك امليداين .فكر
بدال من ذلك بخطوات أساسية ميكنك القيام بها فعًال .وإذا كنت قلق ًا من االعتداءات التقنية أكرث من املصادرة الفعلية ،عىل سبيل املثال ،عليك التفكري يف
كتابة مالحظات عىل ورق بدًال من استخدام الكمبيوتر.
وإذا كنت تواجه اعتداًء تقنيا معقد ًا ،فأفضل أسلوب هو أن تنتهج البساطة والتقليل من استخدامك للتكنولوجيا إىل الحد األدىن .وأنت فقط من ميكنه
تحديد ميزات وسيئات أي أسلوب من األساليب .وليس من املستغرب القيام بكتابة كلامت املرور الطويلة واالحتفاظ بها يف مكان آمن .فعىل األقل أن
قام أحد برسقة الورقة ستعلم حينها أن عليك تغيري كلامت املرور ،ولكن عليك أال تعّلق هذه الورقة عىل جدار مكتبك أمام املأل.
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 .4النزاعات املسلحة
النزاعات املسلحة هي أخطر تهديد عىل اإلطالق يواجهه صحفيون كثريون .ويف هذا الصدد فإن التمتع باللياقة البدنية يساعد يف تفادي اإلصابة .وينبغي
للصحفي كذلك أن يكون مستعدا عاطفيا ،ومجَّهزا تجهيزا مناسبا ،ومدَّربا جيدا ،ومؤَّمنا كام ينبغي.

التدريب األمني
أخذت الرشكات األمنية تقيم دورات يف التدريب األمني للصحفيني منذ تسعينات القرن املايض .وُجّل من يتوىل تدريب هذه الدورات ،كام درجت
العادة ،من العسكريني الربيطانيني أو األمريكيني السابقني .ويدرب معظمهم الصحفيني عىل مهارات الوعي الشخيص املتمحورة حول مخاطر القتال
وأخطار ساحة املعركة ،إضافة إىل اإلسعافات األولية الطارئة .وُينص ُح الصحفيون العاملون يف تغطية املواجهات املسلحة مهام كان نوعها أن يخضعوا ملثل
هذا التدريب ،الذي ُيك ِسبهم املعارف واملهارات داخل الفصول الدراسية ويف ميادين توظف أسلوب محاكاٍة معقد وتتحدى الصحفيني يف تطبيق مهاراتهم
والعمل سويا .ويعود هذا التدريب بالنفع عىل الصحفيني األجانب واملحليني عىل حد سواء.
يدّرب معهد السالمة اإلخبارية الدويل الكائن يف أوروبا ،باملجان ،مئات الصحفيني املحليني العاملني يف مناطق خطرة حول العامل .ففضال عن ما يكتسبه
الصحفيون من مهارات متعددة ومتنوعة ،فإنهم يطورون يف كثري من األحيان روابط وثيقة بينهم .ويتيح التدريب للصحفيني املحليني القاطنني والعاملني
يف مناطق خطرة فرصة االلتقاء ببعضهم والتعاون عىل أرضية محايدة مبا قد يتجاوز الهويات السياسية والجغرافية والقامئة عىل غري ذلك من االعتبارات.
مل تتخصص دورات التدريب األمني ،عىل مر تاريخها ،يف التصدي لحاالت الطوارئ غري العسكرية ،مثل التخفيف من خطر التعرض لالعتداء الجنيس أثناء
العمل )انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة لها"( أو تقليل املخاطر املنبثقة عن تغطية الجرمية املنظمة )انظر الفصل الخامس "الجرمية املنظمة
والفساد"( .غري أن الرشكات الجديدة والقامئة رشعت منذ العام  2011يف تطوير وحدات تدريبية تغطي السيناريوهات املدنية واألمن الرقمي.
ُتع ُّد دورات التدرب عىل التعامل مع البيئات املعادية وإجراء اإلسعافات األولية الطارئة متطلبات مسبقة لضامن التغطية الصحفية اآلمنة يف أي موقف
ينطوي عىل اندالع اشتباكات مسلحة ،مبا فيها االحتجاجات واالشتباكات العنيفة .وتتضمن الدورات متارين تبّني كيفية الترصف يف سيناريو االختطاف.
وهناك دورات مدتها خمسة أيام ُتعقد يف بريطانيا والواليات املتحدة وتبلغ كلفة املشاركة فيها  3,000دوالر أمرييك أو أكرث .أما الدورات التنشيطية التي
تعقد عىل مدار ثالثة أيام فيوىص باملشاركة فيها دوريا ،وتبلغ كلفة املشاركة فيها  2,000دوالر أمرييك كحٍد أدىن.
يوفر صندوق روري بيك متويال ألغراض التدريب يساعد الصحفيني املستقلني يف تأمني كلفة الدورات األمنية .ويتوفر التمويل "للصحفيني املستقلني
املهنيني ذوي النوايا الحسنة املنخرطني يف جمع األخبار أو الشؤون الراهنة ملدٍة أقّلها  18شهرا ".وتوفر منظمة مراسلني بال حدود التي تتخذ من مدينة
باريس مقرا لها والتي تدافع عن حرية الصحافة دورات عن السالمة وإدارة اإلجهاد وحول القانون اإلنساين الدويل بالتعاون مع منظمة الصليب األحمر
الفرنيس .وُتعقد هذه الدورات باللغة الفرنسية يف جبال األلب الفرنسية.
ومثة منظامت متعددة األطراف أبرزها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،ومنظامت حكومية أحادية مثل الوكالة السويدية
للتنمية الدولية ،ومنظامت خاصة مثل معهد السالمة اإلخبارية الدويل ،تقدم بانتظام تدريبات أمنية للصحفيني يف البلدان األقل منوا.

العتاد الواقي
ينبغي أن تكون مج َّهزا تجهيزا كامال بالعتاد املناسب للموقف الذي أنت بصدده .وميكن أن ينطوي التجهيز ،يف أشد الظروف ،عىل ارتداء بدالت تقي من
املواد الخطرة أو حمل معدات الكشف عن املواد الخطرة أو تناول أقراص بواسطة الفم لتعطيل مفعول أي عوامل بيولوجية أو كيميائية أو نووية
محتملة أو مقاومتها وصدها .ويف مناطق القتال ،ينطوي التجهيز عىل ارتداء الدروع الواقية للبدن املصنفة لتحّمل الشظايا والرصاص شديد االندفاع .ويف
حالة االشتباكات أو العنف يف الشوارع ،فإن التجهيز قد يقتيض ارتداء سرتة مخفية مضادة للطعن.
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ينبغي للصحفيني املحتاجني إىل ارتداء الدروع أن يختاروا سرتًة تتناسب والتهديد املتوقع .لقد وضع املعهد الوطني األمرييك للعدل نظام تصنيف من ست
درجات تستخدمه معظم الرشكات املصِّنعة حول العامل .فإذا كنت بصدد تغطية نزاع مسلح ،فعليك أن تختار سرتًة مصنفًة لتصَّد الرصاص املنطلق برسعة
عالية من البنادق العسكرية .ولكن فليكن يف علمك أنه ما من سرتٍة مضادٍة للرصاص متاما .فقد يتعرض املرء إلصابٍة بالغة أو يلقى حتفه جراء الصدمة
الناجمة عن قوة الر ّضة ،حتى وإن مل تخرتق املقذوفة الدرع الذي يلبسه .وهناك تصاميم خاصة بكال الجنسني وإضافات أخرى قد تحتاج إىل لبسها مثل
واقي الجنبني أو واقي الفخذين.
ُينصح الصحفيون القامئون بتغطية مناطق الحرب بارتداء الخوذة .وليكن يف معلومك ،رغم ذلك ،أن أعىل الخوذات تصنيفا سيقيك بصورة رئيسية من
الشظايا ،بينام سيخرتقه عىل األرجح الرصاص املقذوف مبارشًة من بندقية هجومية أو بندقية قنص.
البس الدرع الواقي للبدن متى ما كنت برفقة القوات العسكرية) .قد ال ُينصح بارتداء الدرع الواقي عند تغطية األحداث الجنائية ألنه قد يدفع اآلخرين
لالعتقاد خط ًأ بأن الصحفي هو أحد أفراد إنفاذ القانون( .تخضع منتجات الدروع الواقية للبدن للتحديث بصورة دورية كلام اسُتحِدثت مواد أخف وزنا
وأكرث موثوقية .وعىل الصحفيني ومديري األخبار أن يضعوا يف اعتبارهم بأن املنتجات املختلفة قد تتطلب ُطرقا مختلفة للعناية بها .فألواح السرياميك قد
تتشقق أو تتكرس إذا ُأوقعت أرضا .ونسيج كيفالر ميكن أن َيتلف إذا ابتل .والعرق الذي يفرزه الجسم قد يتسبب يف إضعاف نسيج كيفالر وغريه من
املنتجات .وال بد من تفحص الدروع املستعملة بدقة بحثا عن عالمات تدل عىل ِبىل أليافها أو تراجع قوتها .وال بد من تخزين جميع الدروع عىل الوجه
الذي ينبغي وفحصها ومعاينتها دوريا.
يتوفر العتاد الواقي أيضا ملهامت تغطية االضطرابات املدنية .إن ارتداء سرتة خفيفة ورقيقة نسبيا مضادة للطعنات توفر وقاية من الهجامت بالسكاكني،
والرصاص املطاطي ،وأخطار أخرى .وهناك أيضا القبعات املصفحة معدنيا .وكذلك األقنعة الواقية من الغاز ،غري أن الصحفيني ،بارتدائهم هذه األقنعة،
ميكن أن يتعرضوا لخطر االعتقاد خطًأ بأنهم من رشطة مكافحة الشغب أو من املتظاهرين.

صحفي مرافق أم مستقل
إن من االختيارات املهمة التي قد تتخذها هو اختيارك للموقع الذي ت ُِطل منه عىل النزاع .ابحث بتعمق يف سياسة الجامعات املسلحة الناشطة يف منطقة
ما ويف تاريخها وسلوكها .فاعتبارات التامسك واالنضباط والروح املعنوية والتدريب وقوة السالح واحرتام املدنيني ،مبن فيهم الصحفيون ،تتباين تباينا كبريا
بني القوات العسكرية املختلفة وبني القوات غري النظامية مثل املتمردين أو املليشيات املوالية للحكومة .وعليك أن تدرك بأن الظروف عىل األرض قد
تتغري يف أي لحظة دون سابق إنذار.
دَرَج مصطلح "املرافقة" ) embedباإلنجليزية( يف أوساط الصحفيني يف مطلع العقد املايض بفضل الجيش األمرييك ،حيث وضع الصحفيون ترتيبات للسفر
مع وحدات عسكرية معينة إبان غزو العراق الذي قادته الواليات املتحدة .بيد أن تاريخ مرافقة الصحفيني للوحدات العسكرية من أجل تغطية الحروب
يعود إىل منتصف القرن التاسع عرش .يكون الصحفي املرافق للوحدة العسكرية مطالباً يف العادة بالسفر مع تلك الوحدة بحسب األوامر وبتجنب أي
فع ٍل من شأنه كشف موقع الوحدة أو تعريض أمنها للخطر بأي حال من األحوال .ولكن ينبغي لك االحتفاظ بحق نقل األحداث ،حتى وإن كان ذلك بعد
وقوعها ،كام تراه مناسبا .وقد وثقت لجنة حامية الصحفيني عددا من الخالفات حول ترتيبات املرافقة .فعىل سبيل املثال ،مل تسمح السلطات العسكرية
وممثلو الجامعات املسلحة للصحفيني الذين اعُتربت تغطيتهم غري مواتية باملرافقة.
إن من ينقل األحداث من جانب واحد قد يجد نفسه متهام من الجانب اآلخر بالتعاون مع العدو .فمنذ عقود خلت ،كان باستطاعة الصحفيني تغطية
النزاعات من جوانب مختلفة يف مناطق كأمريكا الوسطى .أما اليوم ،فقد دأبت القوات الحكومية والقوات املتمردة عىل حد سواء عىل اعتقال الصحفيني
املشتبهني بإقامة عالقات مع العدو أو مهاجمتهم .فقد سجنت السلطات اإلثيوبية ،يف عام  2011الصحفيني السويديني يوهان بريسون ومارتن شيبي بتهمة
الخيانة بعدما ُوجدوا برفقة الجبهة الوطنية االنفصالية لتحرير أوغادين .ويف العراق وأفغانستان ،اعتقلت القوات العسكرية األمريكية العديد من
الصحفيني املحليني الذين رأت بأنهم كانوا عىل اتصال مع قوات املتمردين .ومن أولئك الصحفيني من احُتجز لشهور عديدة ولسنوات دون اتهامه
بارتكاب أي جرمية.
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ويف اتخاذ القرار إما باملرافقة أو بالعمل املستقل )أي مستقال عن القوات العسكرية( فإنك تقوم مبقايضات مهمة .فالتنقل مع القوات العسكرية مينحك
فرص ًة حرصية للحصول عىل القصص الصحفية يف الخطوط األمامية ،غري أن ذلك قد يكون عىل حساب االطالع عىل وجهات النظر األخرى ،مبا يف ذلك
رصد أثر القتال عىل املدنيني .ويف حني أن الصحفيني املستقلني عن القوات املسلحة يف تنقلهم قد يكتسبون منظورا أشمل ،فإن نسبة الوفيات ترتفع يف
أوساطهم .بيد أنه ال ينبغي التقليل من مخاطر مرافقة القوات العسكرية ،حيث لقي تسعة صحفيني حتفهم أثناء مرافقتهم القوات العسكرية يف العراق
يف الفرتة بني  2003و ،2009وستة صحفيني مرافقني للقوات العسكرية يف أفغانستان بني  2001و ،2011بحسب البحث الذي أجرته لجنة حامية
الصحفيني.
فإذا كنت مرافقا لقوة عسكرية ،احرص عىل أن ال ت َُربز بطريقٍة توحي بأنك ضابٌط أو مستشار .فالقناصون مدربون عىل استهداف َمن ُيشتبه أنه ضابٌط
من بني أفراد الوحدة العسكرية املناوئة .وُيطلب من الصحفيني أحيانا ارتداء زي َمن يرافقونهم من املقاتلني .إن ارتداء زِّيهم ال ينتقص من التزاماتك
املهنية ،ولكن يظل عليك أن تلبس أو تحمل شارتك الصحفية التي تبني هويتك كصحفي عند املعاينة عن قرب .وينبغي للصحفيني املرتدين للزي
العسكري أن يتوقعوا معاملتهم كمقاتلني أعداء عىل يد القوات املناوئة؛ مبا يف ذلك عندما يكونون منفصلني عن وحداتهم العسكرية.
ينبغي للصحفيني املستقلني عن القوات العسكرية أن ينتبهوا أيضا ِلام قد يبدو عليه مظهرهم وسلوكهم من بعيد .فقد أظهر بحث لجنة حامية الصحفيني
حاالت اسُتهدف فيها مصورون صحفيون كانوا يحملون كامريات ومعدات أخرى ،حيث ُأخطئ الظن بهم كمقاتلني .ففي عام  ،2003لقي مصور وكالة
'رويرتز' املخرضم ،مازن دعنا ،حتفه برصاص مدفع رشاش من دبابة أمريكية بينام كان يعمل خارج سجن أبو غريب .ويف وقت الحق ،أخرب أحد الجنود
املحققني بأنه ظ ّن دعنا متمردا يحمل قاذفة صواريخ )آر يب جي( .فإذا كنت تعمل مستقال ،ارتد ثيابا ال تشبه الزي العسكري وال تربزك من بعيد .ويف
هذا الصددُ ،تعترب درجات األلوان األرضية القامتة أفضل من األلوان الفاتحة.
وعند تغطية النزاع املسلح ،كن مدركا لتأثري التقارير اآلنية .فام قد يبدو تقريرا جديدا وقوّيا بالنسبة لجمهور بعيد عن منطقة النزاع قد ُيعترب يف امليدان
محاولًة لنقل معلوما ٍت للعدو .وتذكر بأن دورك املهني يتمثل يف مراقبة النزاع وتغطيته وليس املشاركة فيه وال حتى عن غري قصد.

قواعد الحرب
تختلف قواعد الحرب تبعا لكونك مرافقا للقوات العسكرية أو مستقال عنها يف تغطيتك .فبحسب اتفاقيات جنيف لعام  ،1949يصبح الصحفي املعتمد
واملرتدي للزي العسكري ،من الناحية القانونية ،فردا من الوحدة العسكرية التي يتنقل معها .ويجوز للقوات املناوئة ،من الناحية القانونية ،إطالق النار
عىل الصحفيني املرافقني باعتبارهم جزءا من الوحدات التي هم فيها ،ويجوز قانونا كذلك إلقاء القبض عىل الصحفي الفرد الحقا واحتجازه طوال مدة
األعامل العدائية كأسري حرب.
ميكن لصفة أسري الحرب أن تعود بالنفع عىل األسري ،إذ ُيشرتط قانونا أن ُيسجن أرسى الحرب بعيدا عن مرسح األعامل العدائية ،ويجب إطعامهم،
ومنحهم الرعاية الصحية ،والتعريف بوضعهم علنا كأرسى )وليس عزلهم عن العامل الخارجي( ،والسامح لهم بإرسال الربيد واستقباله .وال يجوز اتهام
أرسى الحرب بالتجسس أو ارتكاب جرائم مدنية ،كدخول دولٍة بال تأشرية.
يحق للصحفيني تغطية النزاعات املسلحة كمدنيني يعملون باستقاللية عن القوات املسلحة وفقا للربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف الصادرين يف
العام  .1977وال يجوز قانونا ألي قو ٍة استهداف املدنيني ،مبن فيهم الصحفيون .غري أن الصحفيني املستقلني يواجهون مخاطر معينة ،فمن ُيقبض عليه من
الصحفيني وهو يعمل بصفة مستقلة ميكن اتهامه بارتكاب جرائم مدنية كالتجسس وميكن أن يتعرض ملعايري حبس املدنيني التي ُيحتمل أن تكون سيئة أو
جائرة.

نقاط التفتيش
إن التفاعل مع الجامعات املسلحة عند نقاط التفتيش أم ٌر خطري وال ميكن التنبؤ مبآالته .فقد لقي الكثري من املدنيني ،مبن فيهم أربعة صحفيني ،حتفهم
عند نقاط تفيتش تابعة للجيش األمرييك يف العراق يف الفرتة بني  2003و .2005إذ غالبا ما يعرتي الجنود القامئني عىل حراسة نقاط التفتيش الخوُف من
التفجريات االنتحارية والهجامت األخرى.
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وقبل التنقل عىل الطرق الداخلية ،استرش الزمالء ،واملسؤولني العسكريني ،واملصادر املحلية املوثوقة لتحديد مواقع نقاط التفتيش املمكن اجتيازها
ومعرفة القامئني عليها .و ُكن عىل دراية مسبقة بكافة اإلجراءات املتبعة عند نقاط التفتيش ،مثل اإلشارات التحذيرية التي تستعملها القوات العسكرية
والربوتوكول املتوقع من املركبات الدانية .خ ِّفف الرسعة وأنت تدنو من نقطة التفتيش ،اخلع النظارات الشمسية إن كنت تلبسها ،وأِرهم بأنك ال تحمل
شيئا بيديك ،وأظهر االحرتام .وقد يكون من املستحسن أيضا السامح للجنود أو املقاتلني بتفتيش سيارتك .ابق منتبها وحذرا عندما تسلك طرقا غري
مألوفة ،واعلم أن العالمات واإلشارات التي تدل عىل نقاط التفتيش قد ال تكون موجودة أو قد تكون ُمحِّرية .فقد تسبب سوء التواصل أو سوء الفهم يف
سقوط العديد من الجرحى والقتىل عند نقاط التفتيش .وببساطة ،هناك طرق ينبغي تفاديها وال سيام يف الليل.
ُتعترب نقاط التفتيش التي تقيمها القوات غري النظامية أو املليشيات أو الجامعات شبه العسكرية أشد خطرا وأقل قابليًة للتنبؤ مبا سيتمخض عنها ،وذلك
نظرا لضعف االنضباط وغياب خطوط واضحة للسلطة .ففي ليبياُ ،ألقي القبض يف العام  2011عىل أربعة صحفيني يعملون لحساب صحيفة 'نيويورك
تاميز' عند نقطة تفتيش تديرها قوات موالية ملعمر القذايف واحُتجزوا لستة أيام تعرضوا أثناءها لالعتداء وسوء املعاملة ،يف حني ُأردي سائقهم ،محمد
شغلوف ،قتيال.
قد يلتقي الصحفيون بعنارص ِمثلة أو بها عجز عند نقاط التفتيش التي يديرها املقاتلون ،ومنهم القوات غري النظامية؛ وقد يأمرهم هؤالء بدفع النقود أو
إسداء خدمات أخرى مقابل السامح لهم بالعبور .لذلك ،يحمل بعض الصحفيني معهم فئات صغرية من العملة أو علب سجائر أو أشياء أخرى كساعات
غري مثينة ولكن جديدة يف علبها األصلية ليدفعوها لهم كرشاوى صغرية .ولكن احرص عىل أن ال يبُدر منك ما من شأنه أن ُيصِّعد املوقف أو يزيد مطالب
الجنود .تعاطى معهم باحرتاٍم متبادل دون أن ُتبدي خوفا ،وليكن الخروج اآلمن هدفك األول واألخري.
تتطرق معظم دورات تدريب الصحفيني إىل موضوع نقاط التفتيش وُسبل التعامل معها )انظر امللحق باء "التدريب األمني"(.

تكنولوجيا االتصال عرب األقامر الصناعية يف البيئات املعادية
ُتعترب تكنولوجيا االتصال عرب األقامر الصناعية وسيلة حيوية للصحفيني الذين يعملون يف مناطق النزاعات حيث ال ميكن االعتامد عىل وسائل االتصال
الدويل مثل اإلنرتنت أو عندما تعمد السلطات إىل تعطيل خدمات االتصال .ويف عام  2012استخدم الصحفيون الدوليون واملحليون املوجودون يف مدينة
حمص تكنولوجيا االتصال عرب األقامر الصناعية إلرسال تقاريرهم وللتواصل مع املؤسسات اإلعالمية .وُتعترب حمص معقًال للمعارضة ،وكانت تتعرض
لقصف من القوات الحكومية التي عمدت أيضاً إىل قطع خدمات االتصال فيها سعياً ملنع التغطية الصحفية.
قصفت القوات الحكومية يف شباط/فرباير  2012مركزا صحفيا مرتجال كان يعمل فيه صحفيون دوليون مام أدى إىل مقتل الصحفية األمريكية املولد ماري
كولفن ،واملصور الصحفي الفرنيس رميي أوشليك ومدنيني سوريني .وأعرب بعض الصحفيني ممن عملوا يف حمص عن شكوكهم بأن السلطات السورية
استهدفت البناية التي كان يعمل فيها الصحفيون ،عىل الرغم من أن املدينة كانت تتعرض لقصف كثيف آنذاك .وإذا ما كانت القوات الحكومية قد
استهدفت ذلك املبنى فع ًال ،فمن املمكن أنها اعتمدت عىل عدة أشكال من النشاط االستخباري ،مبا يف ذلك تتبع إشارات االتصال عرب األقامر الصناعية
التي بثها الصحفيون.
ويتفق خرباء التكنولوجيا أنه ميكن بسهولة تتبع الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية .فتتبع بث ترددات موجات الراديو هو "أمر بسيط نسبيا للفنيني
املدَربني" ،حسب منظمة 'سيفر موبايل' ،وهي منظمة أمريكية غري ربحية تعمل عىل مساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني عىل استخدام
تكنولوجيا االتصال بالهواتف النقالة عىل نحو أكرث أمنًا .كام أوردت مؤسسة 'إلكرتونك فرونتري' غري الربحية التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو
األمريكية مقرا لها وتدافع عن حرية استخدام شبكة اإلنرتنت ،وصفاً ألجهزة تتّبع "عديدة" متوفرة تجاريًا .وميكن تتبع الهواتف التي تعمل باألقامر
الصناعية من خالل تتبع جهاز نظام تحديد املواقع ) (GPSاملث ّبت بالهاتف .وتشري منظمة 'سيفر موبايل' إىل أن "بيانات موقع جهاز تحديد املواقع" ميكن
"أن ُتبث بكل وضوح عرب الهاتف الذي يعمل باألقامر الصناعية".
ويويص الخرباء با ّتباع أجراءات صارمة عند استخدام هواتف تعمل باألقامر الصناعية يف بيئة معادية:
•تج َّنب استخدام الهاتف الذي يعمل باألقامر الصناعية )أو أي جهاز يعمل مبوجات الراديو( من املوقع نفسه أكرث من مرة واحدة.
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•تج َّنب استخدام الهاتف الذي يعمل باألقامر الصناعية أو أية أجهزة شبيهة من موقع ال ميكن إخالؤه بسهولة يف حالة تعرضه لهجوم.
•حاول أال تتجاوز مدة أي اتصال أكرث من  10دقائق كحد أقىص) .ويحّذر بعض الخرباء من أن هذه املدة قد تكون أطول مام ينبغي ،حيث
ميكن أن يوجد تتبع فوري للرتددات(.
•عليك إغالق الجهاز وإزالة البطارية حاملا تنهي اإلرسال وقبل أن تسافر.
•تجنب األوضاع التي تتضمن قيام عدة أشخاص بالبث من موقع واحد.
ويف حني يتسم البث عرب األقامر الصناعية بأنه مشّفر إال أنه ليس آمناً متامًا .فمثًال ،أعلن باحثان أملانيان يف تقرير صدر يف عام  2012أنهام متكنا من حل
نظامني شائعني من خوارزميات التشفري .وأشارت املنظمة غري الربحية األمريكية 'سمول وورلد نيوز' يف تقرير أصدرته عام  2012بعنوان "دليل إرشادي
لالستخدام اآلمن للهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية" إىل أن العديد من الحكومات قادرة عىل فك التشفري .وتنصح املنظمة باستخدام كلامت مرّمزة
عند بث الرسائل شديدة الحساسية ،أو حتى تجنب الهواتف التي تعمل باألقامر الصناعية لبث مثل هذه الرسائل.
إذا ما قامت سلطات أو جهات معادية مبصادرة هاتفك الذي يعمل باألقامر الصناعية فيمكنها الوصول إىل معلومات حساسة من سجل املكاملات أو قامئة
أرقام الهواتف أو امللفات ا ُملرسلة .وينصح الخرباء ،مثل الخرباء العاملني يف منظمة 'سمول وورلد' بأن تقوم مبسح سجالت املكاملات وامللفات اُملرسلة
بانتظام من أجل حامية مصادرك ،وكذلك أن ُتبقي بطاقة الذاكرة الخاصة بالهاتف ) (sim cardمنفصلة عن الهاتف يف األوقات التي ال تستخدمه بها.
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 .5الجرمية املنظمة والفساد
ُتظهر أبحاث لجنة حامية الصحفيني أن موضوعا الجرمية والفساد يشكالن خطرا ً شديداً عىل الصحفيني ،حيث أن خمسة وثالثني باملائة من الصحفيني
الذين ُقتلوا منذ عام  1992عىل مستوى العامل كانوا يغطون هذين املوضوعني .يرتفع مستوى املخاطرة بالنسبة للصحفيني بسبب الضباب الذي يكتنف
الحدود الفاصلة بني الجامعات السياسية والجامعات اإلجرامية يف كثري من البلدان .فالجامعات اإلجرامية ،من العراق إىل املكسيك ،تعمل وعىل نحو
متزايد وكأنها قوات سياسية مسلحة ،والجامعات السياسية املسلحة تعمل وعىل نحو متزايد أيضاً كعصابات إجرامية ربحية .لقد هوجم الصحفيون أثناء
تغطيتهم ألخبار التواطؤ بني شخصيات إجرامية ومسؤولني حكوميني ،كام تم استهدافهم أثناء سعيهم وراء أخبار الجرمية أو الفساد يف أوقات السلم
والحرب.
يتكبد الصحفيون املحليون مثنا باهضًا؛ إذ أن تسعة من كل عرشة صحفيني ُيقتلون يف العامل هم صحفيون يغطون أخبار قضايا داخل مجتمعاتهم ،وفقاً
ألبحاث لجنة حامية الصحفيني .وفوق ذلك ،يفلت القتلة بفعلتهم دون عقاب يف نحو تسع من كل عرش قضايا قتل تنترش من املكسيك إىل البلقان ومن
روسيا إىل الفليبني .وقد شاعت الرقابة الذاتية يف كثري من البلدان بسبب هذه املخاطر الشديدة.

الجاهزية األساسية
تعتمد كيفية مقاربة املوضوعات اإلخبارية املتعلقة بالجرمية ،مبا فيها تغطية شؤون الجرمية املنظمة ،اعتامدا ً كامًال تقريباً عىل العوامل املحلية .ويبني
الرقم املفزع لعدد الصحفيني الذين ُقتلوا أثناء تغطيتهم ألنشطة إجرامية يف بلدان تتسم مبستوى عاٍل من املخاطرة أنه ال توجد أجوبة سهلة بشأن أي
القصص اإلخبارية تجب تغطيتها وكيف السبيل إىل مقاربتها عىل نحو آمن وما إذا كان االقرتاب منها أصًال أمرا ً آمنًا.
قم بأكرب قدر ممكن من البحث قبل الدخول إىل أية بيئة إجرامية .يقول اتحاد صحفيو العدالة الجنائية وهو اتحاد مؤلف من كليات الصحافة وكليات
إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة إنه يتوجب عىل رؤساء التحرير منح املراسلني أسبوعني ليك يحرضوا أنفسهم قبل البدء بالعمل عىل موضوع صحفي يف
مجال الجرمية .ال ريب يف أنها نصيحة جيدة ،لكن عىل الكثري من الصحفيني اليوم -خاصة املراسلني املستقلني منهم -استغالل وقتهم يف التحضري للعمل عىل
مواضيع صحفية يف مجاالت مختلفة .ينبغي عىل املراسلني اإلملام باملناطق ذات معدل الجرمية العايل وطرق الدخول والخروج منها واألماكن اآلمنة
وسهلة الوصول ملالقاة األشخاص الذين يزودنهم باملعلومات.
تويص مجموعات صحفية عديدة يف الواليات املتحدة الصحفيني بلقاء أشخاص من دوائر إنفاذ القانون قبل العمل عىل املوضوع اإلخباري .ويقرتح
الصحفيون الذين يغطون العدالة الجنائية أن يطلب الصحفيون الجدد يف هذا املجال إيجازاً من دائرة إنفاذ القانون حول إجراءات عملهم .وترسي هذه
النصيحة يف بلدان أخرى حيث الفساد يف دوائر إنفاذ القانون غري مسترش .أما يف البلدان التي تم توثيق مستويات عالية من الفساد يف دوائر إنفاذ القانون
فيها -كاملكسيك والفليبني -فيتوجب عليك إجراء حسابات مختلفة .ففي هذه البلدان يجب عىل الصحفيني االحرتاس من تواطؤ دوائر إنفاذ القانون مع
الجهات اإلجرامية .عليك أن تقّيم مستوى تعاطف وعدائية كل مصدر محتمل.
تع ّرف عىل القوانني ذات الصلة بدخول املمتلكات العامة والخاصة والتعدي عىل أمالك اآلخرين وانتهاك الخصوصية )انظر الفصل السادس "الشؤون
واالضطرابات املدنية"( .كن عىل علم بالظروف املحددة التي ميكنك ،والتي ال ميكنك ،فيها استخدام أجهزة التسجيل املصور أو الصويت .تنرش لجنة
املراسلني من أجل حرية الصحافة التحديثات التي تجري عىل القوانني األمريكية بانتظام؛ أما الصحفيون العاملون يف بلدان أخرى فيمكنهم اللجوء إىل
املنظامت الصحفية املحلية التي يقوم كثري منها عىل نحو فاعل مبراقبة القوانني التي تؤثر عىل املهنة واإلعالن عنها) .انظر امللحق هاء "املنظامت
الصحفية" لالطالع عىل قامئة تضم الكثري من هذه املؤسسات .كذلك تحتفظ الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري بقامئة شاملة منها( .غري
أن بعض األمور مل تتم تسويتها بعد ،مثل ما إذا كان يجوز للصحفيني األمريكيني التغطية داخل مكان مملوك لجهة خاصة ومفتوح للعموم كمركز للتسوق
مث ًال .ضع يف حسبانك أن السلطات يف الواليات املتحدة ودول أخرى قد تلجأ قانوناً إىل تحديد الدخول أو إمكانية التسجيل أو كليهام يف بعض األحداث
املعلن عنها للجمهور من قبيل املهرجانات أو الخطب السياسية .عليك أن تالحظ أيضاً أن السلطات قد تعمد إىل تقييد الدخول قانوناً إىل املحاكم
والسجون واملدارس واملطارات واملرافق العسكرية واملباين الفدرالية واملراكز املدنية واملدرجات الرياضة.
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قد يكون من املستحسن أن يحتفظ املراسلون الذين يغطون الجرائم وممن يقودودن سيارة بحقيبة للطوارئ تحتوي عىل مالبس احتياطية ومعدات
لألحوال الجوية العاصفة ومصباح يدوي وصندوق إسعاف أويل .احتفظ بهاتفك النقال مشحوناً وأبقه معك عند تغطية أية قصة إخبارية خطرية) .تذكر
أنه ميكن تعقب الهواتف النقالة من قبل أهداف عدائية .انظر الفصل الثالث "أمن التكنولوجيا" لالطالع عىل أساليب التخفيف من حدة املراقبة( .ينبغي
أن يكون محرر واحد عىل األقل عىل علم بعمل مراسل شؤون الجرمية ومصادره وسري عمله .ويجب عىل املراسلني املستقلني إعالم محرر أو زميل آخر
موثوق باملعلومات نفسها.
عندما تقوم مبفاتحة هدف من املحتمل أن يكون عدائي ًا ،ينبغي أن يقوم زميل لك مبرافقتك أو مراقبتك .وللتقليل من احتاملية أن يقع عليك االختيار
لتكون هدفاً لعمل انتقامي ،عليك أن ُتفهم جميع مصادر الجرمية -السيام األهداف العدائية -أنك ال تعمل وحدك وأن منظمة إخبارية أو زميل يراقب
أنشطتك عن كثب .ابحث عن ضابط كبري من دوائر إنفاذ القانون وصادقه -إن أمكن -بحيث ميكنك وزمالؤك اللجوء إليه يف حالة الطوارئ.

التخطيط والتحقيق
تتطلب السالمة يف تغطية شؤون الجرمية والفساد إعامل التفكري العميق عند التحضري وتقييم املخاطر) .انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة
لها"( .وقبل الرشوع يف العمل عىل أية قصة من املمكن أن تكون خطرية ،قم مبراجعة شاملة للتقارير اإلخبارية والوثائق الرسمية وسجالت املحاكم إىل
جانب التحدث مع أصدقاء لهم خربة يف مجال املراسلة الصحفية ومصادر محلية موثوقة وواسعة االطالع.
اعتبارات السالمة ليست مسؤولية الصحفي وحده بل ومسؤولية املؤسسة اإلعالمية التي تعتزم نرش أو بث التقارير .وينبغي أن يدرس مديرو غرف
األخبار تدابري أمنية محددة لحامية املرافق والصحفيني ويف بعض الحاالت عائالت الصحفيني .ويوىص أيضاً بصياغة تقييم مكتوب للمخاطر) .انظر الفصل
األول "االستعداد األسايس" وامللحق زاي "منوذج تقييم الوضع األمني"( .عند تغطية أخبار شخصيات خطرية كشخص يشتبه يف أنه مجرم أو إرهايب ،يجب
أن يكون التقييم مصحوباً بخطة طوارئ يف حالة أصبح الصحفي أو مصادره عرضة للخطر.
ينبغي أن يحدد التقييم الفاعلني األشد خطورة والقضايا األشد حساسية يف التحقيق وأن يقّيم املخاطر التي قد تنشأ .إن السؤال الخطأ يف الوقت الخطأ
للمصدر الخطأ يف مثل هذا التحقيق قد يعرض الصحفي أو أي ًا من مصادره للخطر .ورمبا يكون من األفضل أن تبدأ تقاريرك اإلخبارية مبقابلة املصادر
التي تحظى بأكرب قدر من ثقتك ومن ثم العمل تدريجي ًا باتجاه أولئك الذين قد يكونوا أكرث عدائية .احرتس من أن ييش سؤالك بطبيعة القصة التي تعمل
عليها .ولحامية نفسك ومصادرك ضع حدوداً ملقدار ما ستكشف عنه بشأن التحقيق الذي تجريه.
ُيحبذ أن يجري الصحفي واملحرر املسؤول ،مع نهاية التحقيق ،تقييامً منفصًال للمخاطر يسهم يف معرفة ما إذا كان يتوجب مفاتحة الشخص املشتبه يف أنه
مجرم والذي قد يكون موضوع القصة وكيفية مفاتحته .ويجب أن يشتمل هذا التقييم عىل تقدير ملستوى املخاطرة ومجموعة من الخيارات الخاصة
مبفاتحة الشخص وتقييم لردود الفعل املحتملة للمشتبه به.
يجب أن يشتمل التقييم عىل بروتوكوالت واضحة تكون أساس ًا لكيفية وموعد قيامك بالتواصل بأمان مع مدير تحريرك ورمبا مع الزمالء املوثوقني
اآلخرين .ميكن القيام بذلك من خالل مجموعة من الطرق -ابتدا ًء من الربيد اإللكرتوين إىل املكاملات الهاتفية -والتي ميكن أن تنطوي عىل شفرة بسيطة
تدل عىل ما إذا كنت تعتقد أنك يف مأمن أم يف خطر .كام يجب عليك أن تناقش سلفاً مع مدير التحرير الظروف التي قد تكونا مجربين مبوجبها عىل
تعليق التحقيق أو إلغائه .ويتوجب وضع خطة طوارئ يف حال تعرضت أو مصادرك للخطر.
كن حريص ًا بشأن طريقة تسجيل املعلومات وتخزينها .لحامية هوية مصادر معلوماتك املدونة يف دفرت مالحظاتك املكتوبة وملفاتك اإللكرتونية ،ميكنك
استخدام رموز أو أسامء مستعارة تستطيع تذكرها ولكن ال ميكن لآلخرين فك تشفريها بسهولة .ويكتسب هذا أهمية استثنائية عند التعامل مع مصادر
للمعلومات ستتعرض للخطر إذا ما ُكشفت هويتها .يجب دامئ ًا تأمني الحامية لدفاتر املالحظات التي تحتوي عىل مواد حساسة ،أما املواد غري الضارة
فيمكن تركها يف مكان يسهل الوصول إليه يف حالة قيام متطفلني بتفتيش مقتنياتك .وميكن توفري حامية أفضل للملفات اإللكرتونية عن طريق استخدام
وسط التخزين الخارجي )اليو إس يب( وكلامت املرور القوية والنسخ االحتياطية يف مكان آخر إىل جانب احتياطات أخرى) .انظر الفصل الثالث "أمن
التكنولوجيا" لالطالع عىل رشح كامل لعملية حامية البيانات اإللكرتونية(.
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مفاتحة األهداف العدائية
تعتمد مسألة التحدث مع أشخاص مشتبه يف أنهم مجرمون ،من عدمها ،وكيفية مقاربتهم عىل عدة عوامل .ينبغي عىل الصحفيني تفحص حالة دوائر
إنفاذ القانون؛ إذ يجب عىل الصحفيني يف املناطق التي تكون فيها هذه الدوائر ضعيفة أو فاسدة أن يتوقعوا مستويات أعىل بكثري من املخاطرة وأن
يعدلوا طريقتهم بناء عىل ذلك.
يجب عليك التنبه إىل الطريقة التي ُينظر بها إليك وإىل مؤسستك اإلعالمية يف مجتمع األفراد الذين تغطيهم يف تقريرك .فقد قال درو سوليفان ،مدير
التحرير مبرشوع التغطية الصحفية ألخبار الجرمية املنظمة والفساد ،ومقره يف رساييفو ،يف مقالة كتبها عام  2010ملجلة 'أمرييكان جريناليزم ريفيو' ،إنه
يجب عىل الصحفيني أن "يبذلوا أقىص ما يف وسعم" ليظهروا حيادهم واستعدادهم ملنح كل هدف الفرصة لريوي روايته .ويقرتح بيل والس من منظمة
صحفيو العدالة الجنائية ،ومقرها يف الواليات املتحدة ،يف تقرير صادر عن هذه الجامعة بعنوان "التغطية الصحفية ألخبار الجرمية والعدالة" الذي تم
إعداده من عام  2003ولغاية  ،2010قائًال "كن شخصاً ال يلني ولكن ودودا ً ومنفتحاً يف سعيك للحديث مع األشخاص الذين تأمل أن تكسبهم كمصادر".
عند القيام بأي تحقيق صحفي يف مجال الجرمية ،تذكر دامئ ًا أن الخطر األكرب قد ال يتمثل يف إعداد التقارير عن الجامعات اإلجرامية بحد ذاتها ،بل عن
شبكة الفساد الرسمي التي تحميها؛ وهنا ُينصح باتخاذ جانب الحذر الشديد يف كثري من بقاع العامل .قد يرغب الصحفيون الذين يحققون يف الفساد
الرسمي أو أي شكل من أشكال التواطؤ مع جهات إجرامية يف إنتاج قصة متويهية السيام للمصادر التي يحتمل أن تكون عدائية .لذا ،يجب أن تكون
القصة ذات مصداقية واسعة مبا يكفي لتحوي التحقيق الفعيل دون أن تضحي بالشأن املحدد موضوع التحقيق.
غالب ًا ما تكون الفرتة التي تسبق نرش القصة اإلخبارية فرتة خطرة ،وعىل الصحفيني أن يحرتسوا ملا يتفوهون به وملن ومتى يقولونه .فقد تلجأ األهداف
العدائية واملحتمل أن تكون عنيفة إىل عمل استباقي إذا ما علمت أنها املستهدفة بالتحقيق ،ففي عام ُ ،2007قتل الصحفي تشونيس بييل بالرصاص عىل
مسافة تبعد ثالثة شوارع من مكتبه يف مدينة أوكالند بوالية كاليفورنيا بعد أن علم صاحب مؤسسة محلية عىل صلة بأنشطة إجرامية أن الصحفي كان
يحقق يف املوارد املالية ملؤسسته.
من املسائل املهمة معرفة ما إذا كانت مفاتحة أشخاص ُيشتبه أنهم فاعلون إجراميون أمراً ميكن القيام به عىل نحو آمن تحت أي ظرف .يجب عىل
املراسلني ومديري التحرير يف الدول التي تشكو فيها دوائر إنفاذ القانون من الضعف أن يتخذوا القرار الواقعي واألخالقي من حيث ما إذا كانت متابعة
القصة أو تسمية مرتكبي الجرائم املزعومني تستحق املخاطرة أص ًال .وإذا ما اتخذ قرار بالتحدث إىل أهداف يحتمل أن تكون عدائية ينبغي عىل مديري
التحرير أن يعرفوا مقدماً أن زميًال سريافق الصحفي أو يراقبه .وعىل الصحفيني أن ُيفهموا األهداف العدائية أن هؤالء ال يتحدثون ملجرد شخص بل
ملنظمة إعالمية تخطط لنرش القصة.
رمبا تكون مفاتحة بعض األهداف داخل السجن أمر اً شديد الخطورة .لذا ،فمن املستحسن يف بعض الحاالت أن تتم مفاتحة محامي الهدف بدًال من
الشخص املستهدف نفسه .ينبغي إفهام الشخص املستهدف أو محاميه أن أمر القصة الصحفية قد تم وأنتهي منه وأنك تسعى للحصول عىل تعليق منه
ألسباب أخالقية وقانونية .ويف حال غياب محامي الدفاع ،عليك أن تقّيم ما إذا كان التحدث مع الشخص املستهدف عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو
بالربيد الخطي أمرا ً عملياً أو مأمونًا.
ولكن ،حتى ذلك قد يكون بحد ذاته أمرا ً خطريا ً جد ًا .تحدث برصاحة مع مدير التحرير املسؤول حول األوضاع التي قد يكون الشخص املستهدف فيها
شديد العدائية بحيث تتعذر مفاتحته .فكر يف سالمتك وسالمك مصادرك عند التفكري يف الخطوة التالية .قد يوفر السجل العام أحياناً وسيلة ميكن
بواسطتها استخالص إنكار الشخص املستهدف العدايئ أو وجهة نظره.

الحصول عىل املعلومات
ُيعد الحصول عىل الوثائق الرسمية عنرصا ً مه ًام يف التغطية الصحفية االستقصائية؛ فذلك من شأنه -عدا توفري الفوائد الجوهرية من خالل الرجوع إىل
الوثائق الرسمية -أن يقلل من اعتامد املرء عىل مالحظات املصادر املحلية التي قد تكون هي نفسها معرضة لخطر املعاقبة من قبل الشخصيات اإلجرامية
والفاسدة.
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يجب أن يكون الصحفيون ومديرو التحرير مطلعني اطالعاً واسعاً عىل قوانني املعلومات العامة السارية يف كل بلد .يقدم مرشوع قانون إعالم املواطنني،
ومقره يف الواليات املتحدة ،مجموعة من االقرتاحات واألدوات للحصول عىل املعلومات من السلطات البلدية واإلقليمية والوطنية يف الواليات املتحدة.
ويحوي موقع  Right2INFO.orgوثائق ومطبوعات حول قوانني الحصول عىل املعلومات عىل مستوى العامل .وعىل الرغم من أن الوصول إىل البيانات
الحكومية عن طريق اإلنرتنت يظل متفاوت ًا يف مستواه عىل مستوى العامل ،إال أنه تم إحراز بعض التقدم يف هذا الصدد .فقد أطلقت الحكومة الكينية،
مثًال ،قاعدة بيانات املعلومات العامة عام  .2011ويف بعض مناطق العامل ،ومنها معظم قارة أفريقيا ،تنص القوانني عىل حق االطالع عىل املعلومات
الحكومية ،إال أنه ال توجد إجراءات عملية للحصول عىل سجالت محددة أو أن اإلجراءات غري واضحة .وينبغي عىل الصحفيني أن يتشاوروا مع خرباء
وزمالء محليني قبل السعي للحصول عىل املعلومات يف مثل هذه البلدان .ويقوم عدد من املنظامت الصحفية املحلية مبراقبة قوانني الحصول عىل
املعلومات واإلجراءات العملية للحصول عىل املعلومات) .انظر امللحق هاء "املنظامت الصحفية" لالطالع عىل قامئة بالعديد من هذه الجامعات .وتحتفظ
الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري بقامئة مفصلة(.
وألن الحصول عىل املعلومات عرب الوسائل الرسمية أمر صعب يف بعض البلدان ،ال يزال كثري من الصحفيني يعتمد عىل أشخاص من أجل الحصول عىل
بيانات حكومية .إال أن عىل الصحفي أن يتخذ االحتياطات التي تحول دون كشف هوية مصدره الذي زوده بوثائق حساسة .ميكن للمراسل أن يزور مثًال
عدة وكاالت تتمتع بإمكانية الحصول عىل الوثيقة املعنية بهدف زيادة حجم املصادر املحتملة مام يصّعب عملية تحديد املصدر الفعيل عىل السلطات أو
غريها من الفاعلني.
ميكن أيض ًا الستخدام املستندات أن ينقل الخطر إىل جهة الصحفي ،لذلك ليكن يف علمك أن الحكومات واملجرمني اتخذوا إجراءات قانونية وإجراءات
خارج نطاق القانون كرد عىل انكشاف مواد حساسة يف السابق .إن حوايل نصف الصحفيني السجناء عىل مستوى العامل دخلوا السجن بتهم مناهضة
الدولة التي من ضمنها كشف معلومات تعتربها الحكومات رساً من أرسار الدولة .وقد لجأ فاعلون إجراميون -أحياناً بتواطؤ من سلطات الدولة -إىل
اإلكراه يف كثري من البلدان إلجبار الصحفيني عىل الكشف عن املصادر التي زودتهم مبستندات التجريم.

الجهود التعاونية
يعمل الصحفيون عىل العثور عىل طرق بديلة لنرش القصص الخطرية .ففي وسط آسيا ومناطق أخرى من العامل ،قام كثريون منهم بنرش قصص محفوفة
باملخاطر بأسامء مستعارة .كام وبثت مؤسسات إخبارية يف أمريكا الالتينية قصصاً مشرية إىل الكاتب باسم يتسم بالعمومية ،مثل "وحدة العدالة والسالم"
الذي استخدمته صحيفة 'إل اسبكتيتور' الكولومبية.
كام وميكن للمؤسسات اإلخبارية أن تعمل سوية عىل موضوعات خطرة بحيث تتبادل املعلومات وتنرش القصة يف وقت واحد دون اإلشارة إىل أسامء
الكتاب .وينبغي أن ننحي الروح األنانية والتنافس بني املؤسسات والهويات السياسية واإلثنية والدينية جانباً يف سعينا نحو تحقيق هذا التعاون .لقد
أثبتت هذه الطريقة فعاليتها يف إبعاد الخطر عن أي صحفي كفرد بينام مكنت املراسلني من تغطية أخبار املوضوعات الخطرية.
وقد بدأ الصحفيون يف كولومبيا العمل بطريقة تعاونية بعد وقوع سلسلة من الهجامت عىل نارشين ومحررين من مؤسسات إعالمية قدمت تقارير
صحفية ناقدة حول مهريب املخدرات .أبرز تلك الهجامت كان اغتيال غيريمو كانو ،وهو نارش صحيفة 'إل اسبكتيتور' ورئيس تحريرها عام  ،1986وقد
ُنسبت الجرمية إىل بابلو إسكوبار ،زعيم عصابة ميالين للمخدرات .وذكرت عضو مجلس إدارة لجنة حامية الصحفيني ماريا ترييسا رونديروس يف تقرير
للجنة صدر عام  2010أن صحيفة 'إل اسبكتيتور' تشاركت مع منافستها الرئيسية ،صحيفة 'إل تييمبو' ومؤسسات إعالمية أخرى يف األشهر التي تلت ذلك
بهدف تحقيق ونرش قصص عن األذرع الكثرية لتهريب املخدرات يف املجتمع.
بعد ذلك بعدة سنوات ،أي يف عام  ،2004بدأ ائتالف مكون من دور نرش كولومبية العمل معاً عىل مهامت خطرية من قبيل تسلل جامعات شبه عسكرية
غري رشعية إىل اليانصيب الوطني .وقد تم نرش هذه القصة وغريها يف وقت واحد يف  19مجلة وجريدة كولومبية .كذلك تزعمت مجلة سيامنا األسبوعية
عمًال تعاوني ًا آخر ،وهو مرشوع املانيزاليس ،الذي كان الهدف منه التحقيق يف جرائم قتل الصحفيني وتهديدهم .وعىل الرغم من أن العنف ضد الصحفيني
الكولومبيني مل يتوقف ،كام بينت أبحاث لجنة حامية الصحفيني ،إال أن حدته خفت وبات يحدث عىل مستوى أقل.
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وهناك التعاون عرب الحدود وهو عبارة عن طريقة أخرى ملواجهة الجرمية املنظمة .فقد أصدرت جامعات مثل االتحاد الدويل للصحفيني االستقصائيني،
الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له والذي يتوزع أعضاؤه عىل  50بلدًا ،تقارير أخبار عاجلة حول موضوعات مثل تهريب التبغ وسوق الصيد
السوداء يف املحيطات .كام عمل مركز الصحافة االستقصائية  -رصبيا ،ومقره يف بلغراد ،ومرشوع التغطية الصحفية ألخبار الجرمية املنظمة والفساد،
ومقره رساييفو ،مع ًا عىل الكشف عن املمتلكات الخارجية للملياردير الرصيب مريوسالف ميسكوفيتش.

إشارات التحذير
يقول مرشوع التغطية الصحفية ألخبار الجرمية املنظمة والفساد ،الذي يتخذ من رساييفو مقراً له ،إنه يتوجب عىل الصحفيني االنتباه إىل اإلشارات التي
تدل عىل أنهم خاضعون للمراقبة) .انظر الفصل التاسع "املخاطر املستدامة" لالطالع عىل مزيد من النصائح حول املراقبة( .وقد عمدت بعض رشكات
الحامية الخاصة إىل إضافة أساليب الكشف عن املراقبة إىل التدريب عىل البيئة املعادية الذي يقدمونه للصحفيني) .انظر امللحق باء "التدريب األمني"
لالطالع عىل قامئة الرشكات( .إن معرفة املرء أنه خاضع للمراقبة متنح املراسلني ومديري التحرير وقتاً لدراسة الخيارات املتاحة ومنها تحديد ما إذا كان
سيتم االستمرار يف العمل عىل القصة أم ال ،وإدخال مراسلني آخرين إىل القصة ،وإرشاك مؤسسات صحفية أخرى يف القصة ،واالعتامد عىل سلطات إنفاذ
القانون وإبالغها عن املسألة ،ونقل الصحفيني وعائالتهم إىل مكان جديد .ينبغي أن يعي الصحفيون ردود الفعل املحتملة للضغط الذي قد يواجهونه هم
وأرسهم جراء تغطيتهم ألخبار الجرمية املنظمة والفساد) .انظر الفصل العارش "ردود الفعل الناجمة عن اإلجهاد"(.
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 .6الشؤون واالضطرابات املدنية
قد تتمخض السيناريوهات املدنية ،من مرسح الجرمية ولغاية أعامل الشغب ،عن ظروف خطرية وال ميكن التنبؤ بها .لذا ،يتوجب عىل الصحفيني التنبه
ألهمية اتخاذ تدابري الحامية الذاتية يك ال يضعوا أنفسهم موضع الخطر جسامنياً وقانونيًا.

أماكن وقوع الحوادث والحرائق وعمليات اإلنقاذ
تتمثل أوىل املسؤوليات التي تقع عىل عاتق أي شخص من املستجيبني املبكرين أو "أوائل املستجيبني" للحدث -ومن بينهم عنارص الرشطة وعامل سيارات
اإلسعاف ورجال املطافئ إضافة إىل الصحفيني -يف حامية النفس من خالل إجراء مسح ملرسح الحدث واالنتباه إىل املخاطر املحتملة من قبيل حركة
املركبات القادمة أو أسالك الكهرباء الساقطة أو ترسب وقود قابل لالشتعال أو غازات كياموية خطرة .وكام هي الحال يف أوضاع أخرى ،عليك أن تكون
قريب ًا مبا يكفي ملشاهدة مرسح األحداث دون تعريض نفسك أو اآلخرين للخطر أو التداخل مع عمليات أمنية أو إنقاذية .وينبغي عىل املصورين
الصحفيني القيام بعملية تقدير مامثلة لألمور من منطلق الفهم بأنه يتوجب عليهم أن يكونوا قريبني مبا يكفي لتسجيل األحداث .تقيم السلطات عادة
طوق ًا بهدف إبقاء جمهور املتفرجني ،ومن ضمنهم الصحفيون ،عىل مسافة معينة ،لكن ميكنك أن تلتمس من السلطات الوقوف عند نقطة أقرب
للمشاهدة من بقية الجمهور .ويف معرض الحديث عن ذلك ،ينبغي تشجيع السلطات عىل تزويد الصحفيني مبوقع متميز يتيح لهم مشاهدة العمليات
بوضوح .وبغية تحقيق ذلك الهدف ،ينبغي عىل مديري التحرير أن يبحثوا القضايا املتعلقة بإمكانية االقرتاب من مواقع األحداث مع كبار املسؤولني يف
الرشطة واالستجابة للطوارئ عىل نحو مستمر وأن يضعوا مبادئ توجيهية متفق عليها من قبل الجميع خاصة بالتغطية اإلخبارية يف مسارح عمليات
الطوارئ.
قد يقود تخطي الحدود التي تضعها الرشطة أو عصيان أوامرها إىل التوقيف .إن إبداءك االحرتام سواء يف نربة الصوت أو السلوك هو عادة أفضل السبل
يف املبارشة .وينبغي أيض ًا عىل الصحفيني الذين يغطون أخبار مرسح عمليات اإلنقاذ أو أوضاع الطوارئ أن ُيظهروا بوضوح شارة اعتامدهم كصحفيني كل
الوقت.
تنشأ مواجهات أحيان ًا بني السلطات وصحفيني يغطون أخبار مرسح األحداث .فقد وجدت املحكمة أن املراسلة األمريكية دايان بوكاوسيك مذنبة بجرائم
منها أعاقة عمل رشطيني من رشطة والية ميتشغان وتعريضهام للخطر أثناء تغطيتها آلثار حادثة اصطدام انطوت عىل مقتل سائق دراجة نارية كانت
تطارده سيارة رشطة تابعة للوالية .وادعت السلطات أن بوكاوسيك تجاوزت الرشيط الذي وضعته الرشطة بينام ادعت بوكاوسيك أنها مل تتخطى الرشيط
وأنها كانت تلتقط الصور ألحد املتوفني يف الحادث من بعيد.

أماكن وقوع الجرائم والعمليات اإلرهابية
قد تكون تغطية أخبار أماكن وقوع الجرائم العنيفة أشد تعقيد ًا .ومن جديد ،تعترب الحامية الذاتية هنا هي القاعدة األوىل .يجب عليك توخي جانب
الحذر يف حاالت احتجاز الرهائن واملفاوضات التي تجري لإلفراج عنهم ،وخصوصا عندما تفشل املساعي للتوصل إىل تسوية ،إذ قد تعرض نفسك لخطر
الوقوع يف أوضاع تسودها الفوىض .ومن األسئلة الواجب طرحها :ما إذا كان مرتكبو الجرم ال يزالون طليقني يف املنطقة .ويف حالة وقوع هجوم إرهايب أو
أي عمل الهدف منه جلب انتباه الجمهور ،ضع يف حسبانك إمكانية وقوع هجوم آخر تابع له .وقد وثقت لجنة حامية الصحفيني العرشات من الحاالت
التي قتل أو ُجرح فيها صحفيون يف انفجار الحق لقنبلة بعد أن كانوا قد هرعوا لوقوع انفجار أول .إذا كان هناك احتامل لوقوع هجوم ثاٍن أو تفجري
مزدوج فرمبا أنك ستفضل البقاء يف محيط املوقع وإجراء مقابالت مع شهود لدى مغادرتهم املنطقة.
قم بإبراز ما يثبت اعتامدك كصحفي بوضوح ،مثل وثائق اعتامدك الصادرة عن الحكومة املحلية كلام أمكن) .انظر القسم الخاص بوثائق اعتامد الصحافة
يف الفصل األول( .تحاىش الدخول يف مواجهات مع السلطات كام أن وجود عالقات مع مسؤولني كبار من دوائر إنفاذ القانون يف مثل هذه األوقات أمر
مفيد) .انظر القسم الخاص باالستعداد األسايس من الفصل الخامس( .كذلك ،تجنب مالمسة املواد التي ُيحتمل أن تكون من األدلة وال تحرك أية مواد من
مرسح الجرمية.
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قد يكون الشهود أو الناجون من األحداث العنيفة متهيجي املشاعر أو مصابني بالصدمة .يف هذا السياق ،يقول مركز دارت للصحافة والصدمة يف الدليل
الصادر عنه بعنوان 'املآيس والصحفيون'" :يسعى الصحفيون دامئ ًا إىل التحدث مع الناجني ،لكن ينبغي عىل الصحفيني أن يقوموا بذلك بحساسية مبا يف ذلك
معرفة متى وكيف يرتاجعون" .أكرث ما يعنيه ذلك :احرتام رغبة الناجني فيام إذا كانوا يريدون أو ال يريديون إجراء لقاء أو تسجيل مشاعرهم .إن إظهار
مثل هذا االحرتام قد يدفع فع ًال ،يف الحقيقة ،الناجني إىل منح الصحفيني إمكانية أكرب للحديث .كذلك قد يكون عنارص الرشطة وسلطات اإلنقاذ مصابني
بالصدمة ،لذلك عليك أن تعلم أن ذلك ليس أفضل األوقات أو الوقت الوحيد لطرح األسئلة عىل الناجني أو السلطات عىل حد سواء.

التقارير املنطوية عىل دخول املمتلكات الخاصة
ال يحق لك التعدي عىل املمتلكات الخاصة يف متابعتك لخرب ما .وقد يتمتع الصحفيون بإمكانية محدودة لدخول املمتلكات الخاصة عند تغطيتهم
لتجمعات أو أحداث سياسية يتم اإلعالن عنها للعموم .عليك التعرف مسبقاً عىل القوانني واألنظمة ذات الصلة.
ال يجوز للصحفيني يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى دخول ممتلكات خاصة دون موافقة مالكها أو املقيم فيها حتى لو كانوا يرافقون سلطات الرشطة
املتواجدة عىل أساس االستجابة لوضع ما .وتشري لجنة املراسلني من أجل حرية الصحافة التي تتخذ من الواليات املتحدة األمريكية مقرا لها يف الدليل
امليداين الخاص بها إىل أنه "حتى عندما يتمكن املراسلون من الدخول دون أن يعرتضهم أحد ،فإنهم قد يتعرضوا لالعتقال لتعديهم عىل أمالك الغري وقد
يقاضيهم املالك بعد الواقعة طالباً التعويض عن انتهاك حرمة أمالكه أو اقتحام خصوصيته".
يف معظم البلدان ،يكون لك الحق يف دخول املمتلكات الخاصة عندما تكون مفتوحة للعموم ،ومع ذلك فإن حقك يف تسجيل الوقائع إلكرتونياً -مقارنة
بكتابة املالحظات بكل بساطة -قد يظل محدودًا .أما األحداث السياسية أو التجمعات التي ُتجرى يف ممتلكات خاصة -والتي قد ُيعتقد أنه يندرج تحتها
املساحة املستأجرة أو ملعب املدرسة الحكومية أو غريها من املرافق الحكومية -فهي غالباً ما تكون موضع نزاع بني السلطات والصحفيني .فقد قررت
املحاكم مرات عديدة أنه يحق للاملكني الخاصني أو مؤجري األماكن )حتى لو كانت تلك األماكن ملكية عامة كمتنزه أو مدرسة( منع الصحفيني من
استخدام كامريات الفيديو أو مسجالت الصوت وأنه يحق لهم الطلب من الصحفيني مغادرة املكان إذا رفضوا ذلك.
قد يتم اعتقال الصحفيني إن رفضوا املغادرة بتهمة التعدي الجنايئ عىل املمتلكات يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى .باملقابل ،يرد بعض الصحفيني بأنهم
مل ُمينحوا الوقت للمغادرة بعد طلب ذلك منهم .ففي عام  ،2010تعرض محرر صحيفة 'أالسكا ديسباتش' ،توين هوبفنجر ،للتوقيف وتقييد اليدين من
قبل حارس أمن خاص إثر توجيهه أسئلة إىل مرشح ملجلس الشيوخ األمرييك بعد اجتامع تم اإلعالن عنه للعموم يف مدرسة استأجرتها حملته .وعندما
وصلت الرشطة قامت بفك القيد من يدي هوبفنجر وإطالق رساحه دون توجيه تهمة بأي جرم إليه.
يجب أن يع ّد الصحفيون أنفسهم وأن يتوخوا جانب الحذر عند تغطيتهم لألحداث التي تدور يف ممتلكات خاصة أو بالقرب منها .ويوىص بإبراز شارة
اعتامد الصحافة بشكل واضح وطيلة الوقت عند تغطية أخبار فعاليات تتم داخل ملكية خاصة.

االحتجاجات وأعامل الشغب
يواجه الصحفيون الذين ينقلون أخبار االحتجاجات وغريها من االضطرابات املدنية العنيفة مخاطر قانونية وبدنية من كل حدب وصوب ،وغالباً ما تأيت
هذه املخاطر مجتمعة .لقد مات نحو  100صحفي أثناء تغطيتهم ألخبار التظاهرات وغريها من أشكال االضطرابات املدنية خالل الفرتة الواقعة بني عام
 1992و ،2011حسبام تظهر أبحاث لجنة حامية الصحفيني .ففي عام  ،2011حدث نحو  40باملائة من الوفيات املرتبطة بالعمل أثناء تأدية مثل هذه
املهامت ،وهي أعىل نسبة قامت اللجنة بتسجيلها عىل اإلطالق.
ُتعد اللياقة البدنية من االعتبارات املهمة يف تغطية األوضاع التي قد تنقلب فجأة إىل عنيفة ،وبالتايل عىل الصحفيني محدودي القدرة عىل الحركة أن
يقدروا حجم املخاطر مقدم ًا .كام أن انتباه املرء ملكان تواجده باستمرار هو أمر أسايس ،وهذا يعني يف العادة العثور عىل نقطة متميزة تتيح له مشاهدة
املحتجني ورشطة مكافحة الشغب دون أن ينتهي به املطاف يف نقطة تقع بينهام .كن عىل علم بالكيفية التي تالحقت بها األحداث يف مواقع شبيهة يف
املايض وارسم مخططاً لطرق الهروب سلف ًا وادرس فكرة العمل يف مجموعات عند تغطية أي وضع من املمكن له أن يتحول إىل العنف .إن من شأن
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العمل يف مجموعات كفرق املصورين الفوتوغرافيني والكتاب وفرق املصورين التلفزيونيني وفنيي الصوت وفرق املنتجني واملراسلني السامح للصحفيني
مبراقبة األوضاع لخدمة بعضهم بعضًا.
تتعاقد املؤسسات اإلخبارية يف كثري من البلدان مع فرق حامية أمنية ملرافقة الصحفيني .لقد أبرز تكرر الهجامت عىل الصحفيني خالل الثورة املرصية عام
 2011وما بعدها من أحداث ،األوضاع العنيفة التي ميكن أن يواجهها الصحفيون خالل االضطرابات املدنية .عىل الصحفيني أيضاً أن يعرفوا القوانني
واملامرسات ذات الصلة يف حال طلب أحد موظفي إنفاذ القانون أو أحد املحتجني استعراض رشيط فيديو أو أية وسيلة تسجيل أو مصادرته.
يرى االتحاد الدويل للصحفيني ومقره بروكسل أنه يتعني عليك اختيار املالبس بعناية ،مبا يف ذلك معرفة أيهام أفضل :املالبس التي متيزك عن الناس أم
التي تجعلك تذوب بينهم .ينبغي أن تكون املالبس فضفاضة ومصنوعة من القامش الطبيعي ألن املواد الصناعية تلتقط النار وتحرتق برسعة أكرب .كام
ويعترب الحذاء الجيد ذو القاعدة املناسبة والنعل املرن غري املنزلق من األمور األساسية.
حاول البقاء بعيد اً عن األذى .علينا أن نتخيل الصحفي مثل حكم يف امللعب حيث يجب عىل الحكم البقاء قريباً مبا يكفي ملراقبة اللعب بدقة إال أنه عليه
أن يحتاط متام ًا يك ال يعلق وسط حركة الالعبني .وعند تغطيتك لالحتجاجات أو أعامل الشغب ،تفادى االنحباس بني الجامعات املتصادمة أو أن ينتهي بك
املطاف وسط أية جموع .كتب الصحفي السويرسي دومنييك بورلورش عىل موقع مرشوع الصحافة الكندي  J-Sourceموصيًا" :رس عىل جانبي املحتجني.
فاألشخاص الذين يرمون الحجارة وما شابه يقومون بذلك عادة من وسط جموع املحتجني حيث ميكنهم االختفاء من جديد بينها".
إن االختيار بني إظهار شارة اعتامد الصحفي أو إخفائها عن األنظار )مع اإلبقاء عىل سهولة كافية إلبرازها عند الطلب( هو قرار مهم بالنسبة للكتاب
الذين يغطون االضطرابات املدنية .يقرتح بورلورش يف نفس املوقع أنه قد يكون من األفضل ،يف بعض الظروف ،أن تبدو كأي مدين وأن تخبئ شارة
اعتامدك يك ال يراها أحد ولكن ضعها يف جيب مغلق ميكن إخراجها منه برسعة .ويف كلتا الحالتني ،ينبغي عىل الصحفيني تحايش ارتداء مالبس من قبيل
املنديل املزركش أو السرتة الزرقاء التي تجعلهم يشبهون املحتجني أو موظفي إنفاذ القانون .يف األوضاع التي ميكن أن يكون الخلط فيها بني الصحفي
واملتظاهر خطري ًا ،يتوجب عىل كافة الصحفيني إظهار شارة اعتامدهم بوضوح .بالنسبة ملراسيل محطات اإلذاعة والتلفزيون وغريهم من الصحفيني الذين
يستخدمون معدات لتسجيل األحداث ،فإنه من األفضل أن يعلقوا بطاقة صحافة مغلفة بالبالستيك يك ال تتلف بفعل املطر وعوامل الطقس.
ال تقم أبداً بالتقاط أي يشء ُيرمى عىل التظاهرة ،فاألمر ال يتوقف عند احتاملية كونه متفجرة من صنع منزيل أو عبوة حارقة ،بل إن التقاطك له قد
يجعل الرشطة تفرتض أنك من املتظاهرين.
فكر فيام ميكنك إحضاره معك عند تغطيتك الحتجاج أو ما شابه .يويص بورلورش بحقيبة ظهر يكون لها "عىل األقل حزام ُيربط قطرياً حول الصدر ...
وحزام آخر حول الخرص" لتثبيتها ومنعها من "االرتجاج مام قد يتسبب بإعاقتك" .ينبغي أن يكون كل ما يف هذه الحقيبة من املستهلكات؛ ومن األشياء
التي يجب حملها قارورة ماء ) ُيفضل أن تكون يف جيب جانبي مفتوح( ومنشفة وصندوق إسعاف أويل صغري .ومع ذلك عليك أن تتذكر أن حمل حقيبة
ظهر -مثلام يفعل املتظاهرون عادة -قد يدفع رشطة إنفاذ القانون إىل االعتقاد بأنك من املتظاهرين.
من األفكار املستحسنة ،حسب االتحاد الدويل للصحفيني ،أن تحمل معك ليمونة أو أية فاكهة من فصيلة الحمضيات .ميكنك عرص هذه الفاكهة عىل
املنطقة املتأثرة من الجلد لتساعد يف معادلة املهيجات الكياموية .وتساعدك املنشفة املبللة يف حامية وجهك من تأثريات مواد كالغاز املسيل للدموع أو
قنبلة مولوتوف ،كام أن القناع الواقي من الغاز ونظارات السباحة أو واقيات العيون الصناعية قد تفيدك للوقاية من الغاز املسيل للدموع أو رذاذ
الفلفل) .تجنب وضع العدسات الالصقة إذا كنت تعلم أنه سيتم استخدام الغاز املسيل للدموع أو رذاذ الفلفل( .وقد يكون من املستحسن ارتداء سرت
واقية خفيفة مصممة لحامية الجسم من الطعن بسكني أو من الرصاص املطاطي باإلضافة إىل قبعات ذات بطانة معدنية خصوصاً يف األوضاع الخارجة
عن السيطرة .ويويص االتحاد الدويل للصحفيني أن يحمل املصورون الفوتوغرافيون والتلفزيونيون أرشطة أو بطاقات ذاكرة "تالفة" لتسليمها بدًال من
األرشطة الحقيقية إذا ما طلب منهم ذلك.
ينبغي عىل الصحفيني إطاعة أوامر ضباط إنفاذ القانون ،ومع ذلك تعمد السلطات إىل اعتقال الصحفيني دون أن تعطي أوامر أوًال .لقد أوقف أربعة
صحفيني عىل األقل من بني مئات املعتقلني أثناء تغطيتهم الحتجاجات تتعلق باملؤمتر الوطني للحزب الجمهوري عام  2008يف مدينة سانت بول بوالية
مينيسوتا .وقد تم توقيف الصحفيني دون سابق إنذار لدى محاولة الرشطة حرص املحتجني والصحفيني الذين كانوا يغطون األخبار داخل ساحة مسيجة
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مخصصة كمواقف للسيارات .وبعدها بعدة أيام اعتقلت الرشطة العرشات من الصحفيني واملئات من املتظاهرين بعد إغالقها جانبي جرس مير فوق
الطريق الرسيع.
إذا ما تم اعتقالك فحافظ عىل هدوءك؛ فقرارك باالعرتاض عىل الرشطي الذي يعتقلك قد يزيد األمر سوءًا .وإذا ما تكلمت بالفعل فأبذل كل ما يف وسعك
لالحتفاظ بالسلوك املهني عند التوضيح بأنك صحفي تقوم بتغطية األخبار) .إن أية مشاعر تعاطف تحملها تجاه أي من الفاعلني عىل األرض هي خارج
املوضوع ،ما يهم دامئ ًا هو أن ال يترصف الصحفي عىل األرض كمشارك يف األحداث بل كمراقب لها( .وإذا ما ارتأت السلطات امليض قدماً يف التوقيف
فأذعن لألوامر وانتظر حتى تحني الفرصة للدفاع عن موقفك بهدوء أمام السلطات املسؤولة.
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 .7الكوارث الوطنية
قد تحدث الزالزل واألعاصري والزوابع والفيضانات وأمواج التسونامي والعواصف والرياح املوسمية وثوران الرباكني والحرائق واالنهيارات الثلجية
وانهيارات الرتبة دون سابق إنذار أو بإنذار غري كا ٍف .وينبغي علينا يف هذه األحوال توقع انقطاع االتصاالت ووسائط النقل والكهرباء .ميكن أيضاً أن
تضعف القدرة عىل نقل األخبار أو نرش املعلومات.
يعد االحتياط لوسائل زائدة للحفاظ عىل االتصاالت مع الزمالء من األمور األساسية ،وقد يكون من الرضوري ،مثًال ،وجود جهاز اتصال السليك باتجاهني
)مستقبل-مرسل( إذا ما تعطلت أبراج االتصاالت الخلوية .وعىل الغرف اإلخبارية أن تستعد مقدماً الحتاملية وقوع كوارث طبيعية قريباً منها وذلك
بإعداد خطة طوارئ مفصلة .وينبغي عىل الصحفيني الذين يغطون أخبار كوارث طبيعية يف بلدان أجنبية أو بعيداً عن غرف األخبار أن يطلعوا عىل
بروتوكوالت السالمة قبل مغادرتهم.

املخاطر التي تواجه الصحفيني املستقلني
قد تخلق الكارثة الطبيعية املفاجئة فرص عمل فورية للصحفيني املستقلني ،ولكن عىل هؤالء أن يدركوا أنهم قد يضطروا إىل خوض املخاطر والقبول
بالعواقب املحتملة عىل عاتقهم .وُينصح الصحفيون املستقلون بشدة باالتصال مبدراء التحرير مسبقاً للتأكد من أنهم يريدون تقارير إخبارية محتملة
ولتحديد مستوى الدعم املؤسيس الذي ستقدمه املؤسسة اإلعالمية.
ينبغي عىل الصحفيني املستقلني أن يق ّيموا املخاطر قبل انتقالهم إىل مرسح الحدث بحيث يتعرفوا عىل املخاطر املحتملة ويضعوا بالتفصيل خطط االتصال
مع رؤساء التحرير ،وغريهم ،ويرسموا مخططاً لطرق خروج محتملة متعددة) .انظر الفصل الثاين "تقييم املخاطر واالستجابة لها"( .ينبغي عىل املستقلني
أيض ًا أن ينظروا يف درجات التأمني الصحي والتأمني ضد العجز وعىل الحياة التي قد يحصلون عليها وما إذا كانت بوالص تأمينهم تستثني الكوارث
الطبيعية التي غالب ًا ما يتم وصفها بلغة بوليصة التأمني بعبارة "القضاء والقدر") .انظر القسم الخاص بالتغطية التأمينية يف الفصل األول(.

الخطط الخاصة بغرف األخبار
ينبغي عىل مديري غرف األخبار املعرضة لألعاصري أو الفيضانات إعداد خطط مفصلة للكوارث وتحديثها قبل كل موسم يتسم بتطرف املناخ .أما يف
املناطق التي تندر فيها مثل هذه األحداث ،فينبغي عىل مديري التحرير أن يقوموا بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بهم يف نفس الوقت من كل عام.
ويتوجب طباعة خطة الكوارث عىل ورق عند اكتاملها )فالكمبيوترات واإلنرتنت والكهرباء قد تنقطع عند حدوث كارثة( ومراجعتها من قبل كل
العاملني .وينبغي أن يكون جميع العاملني عىل علم مبسؤولياتهم واألدوار املتوقعة منهم أن يقوموا بها ويجب عىل كٍل منهم االحتفاظ بنسخة مطبوعة
من خطة الطوارئ وأن يعرف مكان تخزين مواد الطوارئ.
حسب دليل التغطية اإلخبارية يف الكوارث واألزمات الصادر عن املركز الدويل للصحفيني ،يجب أن تشتمل خطة الكوارث عىل أرقام الهواتف األرضية
والخلوية وعناوين الربيد اإللكرتوين الشخصية والخاصة بالعمل لكل موظف من موظفي غرفة األخبار أو من املتعاقد معهم باإلضافة إىل معلومات
االتصال بأقرب األقارب إليهم .وينبغي أن تشتمل الخطة عىل خارطة تظهر بوضوح عنوان سكن كل شخص مع تعيني الذين يحملون منهم شهادة يف
إنعاش القلب والتنفس أو غريها من إسعافات الطوارئ األولية ،والذين عندهم مركبة رباعية الدفع .يجب عىل املدراء يف املناطق املعرضة للكوارث أن
يتأكدوا من حصول عدد من املوظفني عىل التدريب عىل اإلسعافات األولية األساسية) .للحفاظ عىل أمن العاملني يجب عدم توزيع الخطة عىل العموم أو
تعليقها يف مكان عام(.
أدرج يف الخطة معلومات االتصال بالسلطات الحكومية وموظفي الطوارئ املحليني من أجل استخدامها يف جمع األخبار وسالمة غرفة األخبار .ويجب أن
تشتمل القامئة عىل أسامء كافة الوكاالت الوطنية واإلقليمية واملحلية لإلغاثة واالستجابة للطوارئ باإلضافة إىل الخرباء املستقلني .كذلك يجب إدراج
التعليامت الخاصة بتشغيل غرفة األخبار يف حالة الطوارئ إذا كان عدد محدود من املوظفني فقط ميكنه الوصول إىل غرفة األخبار أثناء حالة الطوارئ،
وينبغي أن يكونوا قادرين عىل إصدار التقارير وبثها .عىل املدراء أن يؤهلوا العاملني من أجل تويل مثل هذه املهامت عند اللزوم.
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النقل واملعدات
ينبغي عىل الصحفيني مبختلف أنواعهم معرفة املعدات أو املستلزمات التي ميكن تخزينها بأمان يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ أو حاالت تعطل أخرى.
وينبغي أن يشتمل االحتياطي عىل مستلزمات منها مولدات ومصابيح إنارة طارئة وبطاريات وأجهزة اتصال السليك باتجاهني مع بطاريات احتياط
وأجهزة تعمل بنظام تحديد املواقع العاملي ) (GPSوصندوق إسعاف أويل ومعدات إسعاف أويل إضافية .قد تكون هناك حاجة أيضاً لتخزين الطعام
رسة خفيفة وأغطية يف املناطق املعرضة للكوارث.
الجاهز أو املعلب وقوارير مياه للرشب وأ ّ
يجب أن تكون سيارات الصحافة مجهزة مبعدات للطوارئ ومن ضمنها صندوق إسعاف أويل ومشاعل طرق للتنبيه وبطانيات .ويجب أن يفتش املدراء
عن األماكن حيث ميكن استئجار سيارات ومعدات اتصال ومولدات وغريها من املعدات يف حاالت الطوارئ وأن يدرجوا هذه املعلومات مع معلومات
االتصال يف خطة الطوارئ .وينبغي لهم أن يدرسوا مسألة توقيع عقود دامئة للطوارئ مع رشكات نقل محلية ،وفقاً ملا يويص به املركز الدويل للصحفيني.
كام ينبغي للمدراء معرفة كيفية الحصول عىل وقود احتياطي يف حاالت الطوارئ.
يجب االحتفاظ يف غرفة األخبار بخرائط ورقية كبرية وعليها عالمات تدل عىل املستشفيات وعيادات الطوارئ ومن ضمنها عيادات األطفال ،واملالجئ
ومراكز املواصالت واملدارس وغريها من املباين التي ميكن استخدامها إليواء العائالت أو الالجئني خالل األزمات .وينبغي أن تتوفر خرائط طبوغرافية
فعلية تساعد يف تحديد املخاطر من قبيل املناطق املنخفضة حيث يحتمل حدوث فيضانات.
يجب أخذ نسخ احتياطية من البيانات الرقمية لغرفة األخبار وتخزينها عىل جهاز خدمة )سريفر( واحد عىل األقل يكون موضوعاً يف مكان آخر ،كام
ينبغي عمل نسخ من البيانات الورقية املهمة وحفظها خارج املوقع.

السالمة امليدانية
تجنب وضع نفسك يف موضع الخطر ألنك بذلك تجعل من نفسك عبئ ًا عىل طواقم الطوارئ والزمالء .ينبغي أن يعمل الصحفيون يف مجموعات مؤلفة من
شخصني عىل األقل ويفضل من ثالثة عند تغطية أنباء الكوارث بحيث يحمل أحد أفراد املجموعة صندوق إسعاف أويل صغري .وينبغي أن تكون املالبس
الصادة للامء متوفرة بيرس وأن يتم ارتداؤها عندما تلزم .احمل معلومات االتصال الخاصة بك ومن ضمنها فصيلة دمك وأنواع الحساسية التي تعاين منها
ويفضل أن يكون ذلك عىل بطاقة مغلفة بالبالستيك ورمبا أن تلبسها حول عنقك.
ينبغي عىل املراسلني واملحررين عىل السواء أن يراقبوا حالة الطرق وظروف السفر األخرى وأن يفعلوا ما يف وسعهم إلبالغ بعضهم عن الظروف املتغرية.
ويجب تخطيط طرق اإلخالء وتحديثها عند اللزوم .وقد ال يكون أفضل طريق لدخول منطقة هو نفسه أفضل طريق للخروج منها .يجب دامئاً التخطيط
لسلوك عدة طرق وبدائل طارئة للسفر فمن املمكن للكوارث الطبيعية أن تتسبب يف كم كبري من املشكالت األخرى من ترسب األبخرة السامة إىل
األمراض املنقولة عرب املاء.
كن متنبهًا للظروف املحيطة يف كل األوقات .ينبغي أن يكون أحد أفراد الفريق متيقظاً ألية تغريات يف الظروف وأن ُتناط به مهمة الحفاظ عىل
اسرتاتيجيات للخروج وتحديثها .قد ينبعث املاء من خطوط املياه وقد تسقط خطوط الطاقة الكهربائية وتنفجر أنابيب الغاز ومتتد الحرائق وميكن أن
يقرتب املجرمون .ورمبا يحمل أفراد الفريق صفارات يك يستعملوها يف حال تفرقوا ،كام يويص به االتحاد الدويل للصحفيني .ويوىص أيضاً بالسفر برفقة
حراسة أمنية خاصة عندما ينترش السلب وغريه من الجرائم أثناء الكوارث الطبيعية.
ينبغي أن يكون الصحفيون الذين يسافرون لتغطية كارثة يف خارج البالد أو إىل منطقة خطرية بعيدة عن غرفة األخبار مزودين بأجهزة تعمل بنظام
تحديد املواقع العاملي ) (GPSوهاتف نقال يعمل باألقامر الصناعية وراديو يلتقط املوجه القصرية ملتابعة نرشات األخبار العاملية إذا ما انقطع بث
املحطات املحلية .تأكد يف املوقع أن لديك كميات كافية من املاء والطعام والبطاريات )أو غريها من مصادر الطاقة االحتياطية لالتصاالت(.
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 .8األوبئة الصحية واملخاطر الشاملة التي تهدد جمهور املواطنني
إن تفيش فريوس اإليبوال يف إفريقيا الوسطى ،واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة أو سارس الفريوس التاجي يف آسيا ،وفريوس H1N1يف املناطق املدارية
وبقاع أخرى يف العامل ،ووباء الكولريا يف هايتي هي كلها أمثلة لألوبئة الصحية التي شّكلت تحديا بالغا لوسائل اإلعالم اإلخبارية .كام إن األحداث التي
تنطوي عىل اإلرهاب البيولوجي وحاالت الطوارئ الكيميائية واإلشعاعية تفرض مخاطر أخرى إضافية عىل املراسلني واملصورين الصحفيني الذين يغطون
تلك األحداث .وكام ورد يف الفصل السابع ،فإنه ينبغي للصحفيني املستقلني أن يدركوا بأنه قد يتعني عليهم التصدي لتلك املخاطر وتقبل عواقبها عىل
مسؤوليتهم .ويستحسن للصحفي املستقل الراغب يف تغطية خ ٍرب حول تفيش أحد األوبئة أو وقوع خطر شامل أن يتصل مبحرريه أوال للتأكد من
اهتاممهم بالقصص اإلخبارية التي سيكتبها ،وليحدد مقدار الدعم املؤسيس الذي قد تقدمه له املؤسسة اإلخبارية التي يتعامل معها.

إجراءات االستعداد األساسية
ينبغي لكل صحفي ينوي تغطية تف ٍش وبايئ أو طارئ صحي من صنع اإلنسان أن يتمتع بصحة جيدة وبجهاز مناعي غري منقوص ،وال يعاين من حالة
صحية قد تجعله عرضًة للمرض.
قبل السفر إىل منطقة مترضرة ،راجع كتيب السفر الدويل والصحة الصادر من منظمة الصحة العاملية ومنشوراتها الخاصة مبناطق محددة وراجع كذلك
دورية األمراض املعدية الناشئة الصادرة من املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها .توفر منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية خاصة بأمراض
محددة ،حيث تبني طبيعة تلك األمراض والتدابري املتبعة لتجنب العدوى واإلصابة بها .ويف عام  ،2005نرشت املنظمة ُكتيبا للصحفيني بشأن وباء
اإلنفلونزا .وتوفر املنظمة عرب موقعها اإللكرتوين املتاح بلغات عديدة نرشات صحية ،وآخر املستجدات اإلقليمية ،والقيود املفروضة عىل السفر.
تقدم منظمة الصحة العاملية واملراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها معلومات بشأن حاالت الطوارئ البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية.
وينبغي العودة إىل هذه املصادر وغريها والرتدد عليها بانتظام ملعرفة ما يستجد من معلومات .ويقدم كال املوقعني نرشات مسموعة )بودكاست( ،وخدمة
متابعة آخر التحديثات )آر أس أس( وغريها مام يستجد من معلومات ملساعدة الصحفيني يف معرفة التطورات حال وقوعها.
استرش مختصا بالرعاية الصحية قبل السفر .واحصل عىل اللقاحات املوىص بها وأعِطها الوقت الكايف ليك تأخذ مفعولها) .انظر القسم الخاص بالرعاية
الطبية واللقاحات يف الفصل األول (.واحرص عىل تحديث مجموعة املستلزمات الطبية بإضافة املعدات واألدوية الخاصة باملخاطر التي ستواجهك يف
مهمتك) .انظر القوائم املرجعية يف امللحق ألف( .وأحرض أدويًة بقدر ما هو مسموح ،فقد يكون هناك نقص يف األدوية محليا.
راجع بوليصة تأمينك الصحي ملعرفة ما إذا كانت تغطي نفقات العالج وسواها من التكاليف املرجح تكبدها يف حال املرض ،مبا فيها تكاليف اإلجالء يف
حاالت الطوارئ الطبية .وقد ال ُيسمح للصحفيني وغريهم مبغادرة مناطق انتشار املرض إذا ما مرضوا .وهذا قد يفاقم إصابتك الجسدية وحالتك النفسية
كذلك .وتذ ّكر بأن حدوث طارئ صحي جسيم قد يؤدي إىل اكتظاظ املرافق الصحية املحلية ،لذا فلتكن لديك خطط بديلة.

حامية نفسك
ينبغي للصحفيني أن ُيولوا األولوية دامئا لسالمتهم الشخصية .فام من قصٍة صحفية تستحق أن تفقد حياتك ألجلها ،وإذا ما لقيت حتفك أو مرضت جراء
التعرض ملسببات املرض فإنك سوف تصبح عبئا ال ُذخرا.
إن التمتع بصحة جيدة والحصول عىل اللقاح ال يكفيان للتحصن ضد املرض .اغسل يديك باستمرار وال سيام مبارشًة بعد أي تعرٍض محتمل ،كام يويص
بذلك كتيب السفر الدويل والصحة الصادر من منظمة الصحة العاملية واملحَّدث سنويا .احمل معك معقام لليدين يف مثل هذه املواقف .تجنب تناول
األطعمة ورشب املياه املحتمل تلوثها .وتجنب مالمسة سوائل األجسام ،والجلد ،واألغشية املخاطية ،والنفايات الطبية ذات الصلة.
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تعلم كيف ينتقل املرض املعني ،ومن ثم اتخذ االحتياطات املناسبة لتفاديه .توِرد منظمة الصحة العاملية سبع طرق ميكن أن تنترش األمراض من خاللها
وهي الغذاء واملاء ،ونواقل األمراض كالبعوض ،والحيوانات املصابة ،والرتبة ،والهواء ،واالتصال الجنيس ،ومالمسة الدم وسوائل الجسم .ومن االحتياطات
املمكن اتخاذها استخدام الناموسية عند النوم ،وتجنب االتصال الجنيس ،وإن أمكن ،تجنب األماكن املكتظة واملساحات املحصورة.
تعَّرف إىل الُطرق التي تنترش بها مخاطر شاملة معينة .يشتمل اإلرهاب البيولوجي واألخطار البيولوجية األخرى ،استنادا إىل املراكز األمريكية ملكافحة
األمراض والوقاية منها ،عىل الجمرة الخبيثة ،والتسمم السجقي ،وداء الربوسيالت ،والطاعون ،والجدري ،وحمى األرانب ،والحميات النزفية الفريوسية.
لكل عامل بيولوجي طريقته التي ينترش بها ،وأعراضه ،وُسبل الوقاية منه ،وعالجه .وهناك عوامل كيميائية أخرى ميكن أن تكون من أصل طبيعي أو
صناعي أو عسكري .وباملثل ،فإن كل عامل كيميايئ يختلف عن اآلخر بطرق انتشاره وُسبل الوقاية منه وعالجه .تقدم املراكز األمريكية ملكافحة األمراض
والوقاية منها ووزارة الصحة والخدمات البرشية معلومات عن حاالت الطوارئ اإلشعاعية مبا فيها آثار القنابل القذرة ،والتفجريات النووية ،وحوادث
املفاعالت النووية ،وحوادث النقل .ميكن أن يرتتب عىل التعرض لإلشعاع حاالت صحية قصرية األجل وطويلة األجل أيضا ،ومن ضمنها بعض اآلثار التي
قد تظهر بعد سنوات.
ُكن عىل دراية بطبيعة التهديدات البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية" .يف حالة الطوارئ اإلشعاعية ،عليك أن تفكر باملسافة ،والوقت ،وُسبل التدرع مثل
وسائل الوقاية "،وفقا لوثيقة أعدها محررو صحيفة 'نيويورك تاميز' يف  2011ملراسيل الصحيفة" .املسافة تعني عدم االقرتاب كثريا من مادة إشعاعية
مترسبة أو املصادر اإلشعاعية األخرى .وعامل الوقت يقتيض أن ال تبقى لفرتة أطول مام يتعني عليك إذا كنت يف منطقة ذات إشعاعات منبثقة حسبام
يشري مقياس الجرعات الذي تحمله .ويف بعض الحاالت ،ميكنك أن تحصل عىل بعض الحامية باالحتامء داخل مبنى خرساين أو ُمشَّيد من الطوب".
وقد يكون الخطر غري محسوس ،فقد "يسجل مقياس النشاط اإلشعاعي نشاطا متزايدا ،ولكنك ال تشعر بيشء البتة "،بحسب ما قاله تيتسو جيمبو ،وهو
صحفي ياباين ومؤسس موقع " " ،Videonewلشبكة 'يس أن أن' يف  2011بعد أن سافر وبحوزته عداد غايغر لإلشعاع إىل منطقة الَحجر النووي اليابانية
بالقرب من مفاعل فوكوشيام املعطوب" .أنت ال تشم شيئا ،وال تشعر بحرارة ،أنت ببساطة ال تشعر بيشء البتة .وهذا يف الواقع هو أكرث ما يخيف يف
الرحلة كلها".
وال بد من توخي الحذر الشديد يف كل حالة .وال بد للصحفيني وغريهم أن يدركوا سلفا بأن بعض السيناريوهات تكون ببساطة خطرة جدا وتتعذر
تغطيتها صحفيا طاملا بقي التهديد قامئا .وينبغي للصحفيني البحث يف التهديد املعني ،والفرتة املمكنة الستمرار عامل الخطر ،والتدابري أو املعدات الوقائية
الرضورية .وهناك قامئة شاملة باملعدات املوىص بها يف الحاالت الوخيمة .وينبغي الحصول عىل جرعات الرتياق للتصدي للعوامل الخطرة من الخرباء
الطبيني املؤهلني وحسب ،ألن استخدامها مخصص ومحدود وينطوي عىل مخاطر كبرية.
ال ترتدد يف أن تطلب من رب عملك أو املنظمة اإلخبارية املكِّلفة لك رشاء عتاد واٍق .واعلم ،يف الوقت نفسه ،بأن أفضل التدابري وأحدث املعدات قد
تكون ،رغم ذلك ،غري فعالة يف الحاالت الوخيمة.
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 .9املخاطر املستدامة
ترتبط الكثري من املخاطر املبينة يف هذا الدليل مبهامم محددة .غري أن الصحفيني الناقدين العاملني يف بيئات قمعية أو عدائية يتعرضون يف الغالب
ملضايقات روتينية وتهديد دائم .تفّكر يف الجامعات التي تتحمل ُجّل املسؤولية عن قتل الصحفيني حول العامل يف العقود األخرية .إن الجامعات املناهضة
لحكوماتها ،مبا فيها الجامعات اإلرهابية ،هي املسؤولة عن نحو ثلث جرائم قتل الصحفيني ،وفقا للبحث الذي قامت به لجنة حامية الصحفيني .غري أن
املسؤولني الحكوميني والجامعات املرتبطة بالحكومة مثل القوات شبه العسكرية مسؤولة أيضا عن النسبة نفسها تقريبا من جرائم قتل الصحفيني .ويف
بعض البلدان ،ال يعرف الصحفيون فيمن يثقون.

األمن الشخيص
تصبح معرفة املحيط من حولك أمرا رضوريا عند التعرض لخطر االعتداء أو االختطاف .ومن اإلجراءات العملية املتبعة لضامن السالمة تنويُع الطرق
املستخدمة يف التنقل ،وتغيري الروتني ،وإقفال املنزل واملكتب وتشغيل أجهزة اإلنذار فيهام .وقد تنطوي تلك اإلجراءات عىل وضع املركبات يف مرآب
مقفل ،وتفقدها بحثا عن متفجرات ،وتفقد الربيد تحسبا الحتوائه عىل مواد متفجرة .وإذا واجهك موقف كهذا ،فعليك االستعانة بخرباء أمنيني يف الحال.
)ترد قامئة بأسامء منظامت أمنية يف امللحق باء "التدريب األمني"( .ويف بعض البلدان ،يرتدي الصحفيون العاملون يف ظل التهديدات دروعا واقية،
ويتنقلون مع حراس مسلحني ،ويضعون كامريات مراقبة وحراسا خارج منازلهم ومكاتبهم .وينبغي للصحفيني التشاور مع الخرباء األمنيني عند اتخاذ مثل
هذه القرارات.
متتلك الحكومات يف بلدان متتد من كولومبيا إىل دول البلقان برامج رسمية تعِّني مبوجبها حراسًة مسلحة ملرافقة الصحفيني املهددين .ويف كولومبيا ،عىل
وجه الخصوص ،تكّلف السلطات ِفرقا من الحراس الحكوميني املسلحني والسائقني والسيارات املدرعة ملرافقة الصحفيني الذين تعرضوا العتداء أو تهديد.
ورغم أن هذا اإلجراء مرهق ،فإن الصحفيني املهددين أو املتعافني من اعتداء يشعرون يف الغالب برضورته لحامية أنفسهم وردع أي اعتداء عليهم يف
املستقبل .والخيار اآلخر هو استخدام حراسة خاصة ،إذا مل تكن تكلفتها باهظة.

األمن اُألرسي
لرمبا ال يعرتي املرَء خوٌف يفوق خوَفه إذا ما ظ ّن أن أفراد أرسته قد باتوا مهددين .ميكنك وأنت بصدد تقييم الخطر املحتمل عىل أرستك أن تسرتشد
بالسلوك الذي انتهجته الجهات املعادية يف السابق .فقد اس ُتهدف أفراد أرس املعارضني يف كثري من األحيان يف غواتيامال يف أواخر عقد السبعينات ومطلع
الثامنينات من القرن املايض ،كام كانت الحال يف العراق يف عهد صدام حسني .إن مثل هذه الخلفية التاريخية توفر تصورا للوضع الراهن .وقد يود
الصحفيون يف هذا الصدد أيضا أن يستشريوا الخرباء األمنيني املحليني ،والزمالء ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،والدبلوماسيني.
احذر من املعلومات واملواد الشخصية التي تنرشها أو ينرشها أفراد أرستك عىل موقع فيسبوك وغريه من مواقع التواصل االجتامعي .فمن يود تخويفك
سوف يسعى عىل األرجح للحصول عىل كل ما هو منشور عىل شبكة اإلنرتنت عنك وعن أرستك أيضا .فعىل سبيل املثال ،ال تنرش معلومات عن جدول
أرستك اليومي أو خططكم لقضاء العطالت .وكن حذرا عند نرش الصور أو البوح باملعلومات الخاصة .وقد يتعني عليك أن تخرب أفراد أرستك بأن يحذفوا
معلومات معينة من صفحاتهم عىل شبكات التواصل االجتامعي أو رفع درجة الخصوصية لحساباتهم.
يقرتح بعض الخرباء أن ال ُتطلع أفراد أرستك عىل التفاصيل الحساسة يف إطار عملك .فأفراد ُأرستك غري املّطلعني عىل عملك الصحفي االستقصايئ ،من باب
املنطق ،لن يكونوا هدفا للمعتدين الساعني النتزاع املعلومات .ومع ذلك ،فإن استهداف أفراد أرستك قد يظل ممكنا من أجل ترهيبك عموما وردعك عن
متابعة قصة صحفية حساسة .وقد يكون من املستحسن إيالء عناية خاصة لضامن أن أطفالك مراَقبون ومراَفقون يف جميع األوقات.
ومن التدابري املمكن اتباعها ،يف هذا السياق ،تغيري مهامت العمل لبعض الوقت .أما التدابري األكرث تشددا فتتضمن ترحيل أفراد أرستك إىل مكان آخر عىل
نحو مؤقت أو دائم .وميكن للصحفيني االتصال بلجنة حامية الصحفيني أو املنظامت الدولية األخرى التي قد تكون يف وضع ُميِّكنها من تقديم املساعدة.
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املراقبة
تتخذ املراقبة أشكاال عديدة ،وترتاوح بني األساليب القدمية املتمثلة يف تعقب الصحفيني يف الشارع وبني التقنيات اإللكرتونية التي تعرتض البيانات دون أن
ترتك أثرا .ويشيع استخدام األساليب القدمية لدى األنظمة القمعية ذات املوارد املحدودة مثل أريرتيا يف القرن اإلفريقي ،بينام ُتستخدم األساليب الحديثة
بكفاءة مخيفة يف الدول ذات األجهزة االستخباراتية املجَّهزة جيدا مثل الصني .وطوال معظم العقد املايض ،قام جهاز االستخبارات الكولومبي بطريقة غري
رشعية باعرتاض رسائل الربيد اإللكرتوين ،والتنصت عىل املكاملات الهاتفية ،ومراقبة أبرز املراسلني الصحفيني يف البالد .ويف تونس ،خضع الصحفيون
الناقدون إبان حكم زين العابدين بن عيل إىل مراقبة دامئة من أجل تخويفهم وجمع املعلومات عنهم.
لقد وثقت لجنة حامية الصحفيني حاالت اس ُتخدمت فيها املراقبة الفعلية أو اإللكرتونية يف العديد من الدول األخرى ومنها أفغانستان ،وأنغوال،
وبنغالديش ،وبيالروس ،والبوسنة والهرسك ،وبوليفيا ،وبورما ،وكوبا ،وغينيا االستوائية ،وإيران ،وباكستان ،ورواندا ،وروسيا ،ورسيالنكا ،والسودان،
رصح أحد املحللني السابقني يف وكالة األمن
وسوريا ،وتايلند ،وتركامنستان ،وأوكرانيا ،وأوزبكستان ،وفيتنام ،واليمن ،وزمبابوي .ويف الواليات املتحدةَّ ،
القومي األمريكية لشبكة  MSNBCالتلفزيونية أن وكالة االستخبارات األمريكية تنصتت إلكرتونيا عىل الصحفيني إبان العقد املنرصم.
يخضع الصحفيون األفراد قبل استهدافهم بهجامت عنيفة إىل مراقب ٍة فعلية يف الغالب .فقد اعرتف مسؤولو وزارة الداخلية يف أوكرانيا بأن أعوانهم كانوا
يراقبون الصحفي جورجي غونغادزه قبيل اختطافه وقتله بفرتة وجيزة يف إطار مؤامرة حكومية سنة  .2000ويف حالة مراسل قناة 'جيو' التلفزيونية ،وايل
خان بابار ،قال زمالؤه للجنة حامية الصحفيني إن بابار كان متاَبعا يف األيام التي سبقت مقتله يف  ،2011حني لقي حتفه عىل يد مهاجمني اثنني اعرتضا
سيارته وأطلقا عليه أربع رصاصات يف الرأس ورصاصة يف رقبته.
اعمل تقييام عاما حيثام ساورك القلق بأن مثة أطرافا ثالثة تراقب تحركاتك أو تعرتض اتصاالتك وموادك الصحفية .ما هو املوضوع الذي تعمل عليه
والذي قد ُيعترب حساسا؟ َمن ُميكن أن يستاء من تقاريرك؟ ما هي أساليب املراقبة املرجح أن تستخدمها تلك األطراف الثالثة؟ هل من املرجح أن يكون
لها أعوان يتبعونك ،أم هل هي بارعة يف استخدام املراقبة اإللكرتونية؟ ومتى ما حددت مستوى الخطر وأساليب املراقبة املحتملة ،فإنه يتسنى لك التفكري
يف تغيري نشاطاتك ،ومنها تنويع الروتني الذي تتبعه عىل املستويني املهني والشخيص ،وتنويع الطرق التي تتبعها عادًة يف التنقل .ويف حالة االتصاالت
اإللكرتونية ،قد ترغب باستخدام رموز متفق عليها سابقا بينك وبني مصادرك ،واستخدام الهواتف ذات البطاقات املدفوعة مسبقا وغري املسجلة باسمك،
واستخدام الربامج املشفرة ،واستخدام الربيد اإللكرتوين اآلمن عىل شبكة اإلنرتنت أو استخدام الشبكات الخاصة االفرتاضية) .انظر الفصل الثالث "أمن
التكنولوجيا"( .كام ينبغي لك أن تفكر يف إخطار محرريك وزمالئك والجامعات املحلية والدولية املعنية بالدفاع عن حرية الصحافة.
ُخذ ِحذرك من األشخاص الغرباء أو املركبات غري املألوفة أمام منزلك أو مكتبك ،وال سيام إذا تكرر ظهورها .إن اكتشافك ألمر تتبعك ميكن أن يعطيك
وقتا للحد من املخاطر .ومن األساليب األخرى املتبعة للتأكد من وجود مراقبة االستعانُة بشخص تثق به ليك يراقب تحركاتك وتحركات متتبعيك
املحتملني ،بيد أن تعلم الخطوات املضبوطة واُملحَكمة عىل أفضل وجه يكون عىل يد الخرباء املدَّربني .لقد أضافت بعض الرشكات األمنية الخاصة موضوع
اكتشاف املراقبة إىل الربامج التدريبية التي تقدمها للصحفيني) .انظر امللحق باء "التدريب األمني"(.
التضامن
يكتسب التضامن املهني أهمي ًة يف الحاالت التي يواجه فيها الصحفيون املحليون خطرا مستمرا .ولعل أفضل ما ميكن للصحفيني اتخاذه من تدابري يف مثل
هذه الحاالت هو تنظيم أنفسهم بدءا بغرفة األخبار ،ومن ثم مع الصحفيني اآلخرين واملنظامت اإلخبارية يف مدينتهم أو منطقتهم ،وبعدها مع
الصحفيني واملؤسسات الصحفية يف بلدهم.
لقد لعبت منظامت مثل املركز الفلبيني للصحافة االستقصائية ،الذي تأسس يف عام  ،1989ومؤسسة الدفاع عن الصحافة الحرة يف كولومبيا ،التي تأسست
يف  ،1996دورا مهام يف الحد من الهجامت عىل الصحفيني ويف املؤالفة بني الصحفيني املنحدرين من شتى املجاالت .فقد قام املركز الفلبيني بإثارة ملف
جرائم قتل الصحفيني مام ساعد يف دفع السلطات إىل تقديم املسؤولني عنها للعدالة .واتبعت هذا النموذج أيضا الجمعيُة الربازيلية للصحافة االستقصائية،
التي تأسست يف  ،2002بعد اختطاف مراسل التلفزيون الوطني تيم لوبيز وقتله ،حيث دفعت الجمعية الربازيلية السلطات إىل اتخاذ إجراءات إزاء
الهجامت التي تطال الصحافة.
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وينبغي للصحفيني أن ال يرتددوا مطلقا يف االتصال باملنظامت الدولية املعنية بحرية الصحافة مثل لجنة حامية الصحفيني ،ومنظمة مراسلون بال حدود
التي تتخذ من مدينة باريس مقرا لها ،ومنظامت مراقبة حقوق اإلنسان) .انظر امللحق ياء "املنظامت الصحفية"( .إذ إن بوسع الجامعات الدولية إثارة
ملف الصحفيني العامليني يف ظل التهديد ،والضغط عىل السلطات الوطنية من أجل االستجابة لها.

التخطيط للطوارئ
ينبغي للصحفيني الذين يواجهون مخاطر مستدامة أن ُيعّدوا خط ًة للطوارئ .وينبغي لتلك الخطة أن تتضمن معلومات االتصال الخاصة بالصحفي وبأفراد
عائلته ومحرريه واملسؤولني الحكوميني والدبلوماسيني األجانب املتجاوبني واملنظامت املحلية والدولية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات
الصحفية.
وينبغي للخطة أيضا أن تحدد الوترية والوسائل التي سوف يستخدمها الصحفي يف االتصال مبحرريه وأفراد أرسته إلثبات وجوده .وميكن أن تشتمل
الخطة عىل رمٍز بسيط يستخدمه الصحفي ليك يشري خفي ًة إىل تعرضه إىل تهديد محدق .وميكن استخدام الرموز كذلك لإلشارة إىل أن الصحفي يريد
االلتقاء مبتلقي الرمز يف املكان املتفق عليه سابقا ،أو يريد التحول إىل وسيلة اتصال أخرى .وعىل الخطة أن تحدد كم ينبغي للمحررين وأفراد أرسة
الصحفي االنتظار ،يف حال مل يعد االتصال بالصحفي متاحا ،قبل التحرك واتخاذ أي إجراء .وينبغي للخطة أن تحتوي عىل قامئة مفّصلة بأسامء من ينبغي
للمحررين وأحباء الصحفي االتصال بهم من أفراد وجامعات محليا وإقليميا ودوليا.
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 .10ردود الفعل الناجمة عن اإلجهاد
اإلجهاد الالحق للصدمة هو رد فعل طبيعي عىل حدث غري اعتيادي .فاإلجهاد ال يؤثر يف مراسيل الحرب وحسب بل يف الصحفيني الذين يغطون املآيس
التي تنطوي عىل أمل أو خسائر يف األرواح .ومن القصص الصحفية التي ميكن أن تتسبب يف إجهاد مفرط تلك التي تتناول عمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام،
وإطالق النار العشوايئ ،والتفجريات اإلرهابية ،واالعتداء الجنيس مبا فيه االعتداء الجنيس عىل األطفال ،والعنف األرسي ،وحاالت االنتحار ،والتنّمر.
يتجىل اإلجهاد الالحق للصدمة يف طرق عديدة .فقد ال يقوى الفرد املتعرض لإلجهاد عىل اإلفصاح عن أكرث من شعوره بأنه ليس عىل ما ُيرام ،أو أنه
ينبغي فعل املزيد .فبالنسبة للصحفيني الذين يحتم عليهم عملهم مراقبة األحداث ونقل وقائعها وعدم التدخل فيها ،فإن مشاهدة املأيس اإلنسانية
مشاهدًة بحتة ميكن أن ُيحدث رضرا عاطفيا .بل إن الصحفيني الذين يقابلون ضحايا الصدمات ،قد يتعرضون هم أنفسهم إىل ما يسميه الخرباء الصدمة
غري املبارشة أو الثانوية .فمحررو الصور ومقاطع الفيديو قد يتعرضون للصدمة بسبب تعاطيهم مع الصور املروعة الواحدة تلو األخرى .وعىل مستوى
آخر ،قد يتعرض مديرو األخبار إىل صدمة ناجمة من اإلجهاد الذي يعانونه عند املعاونة عىل إدارة املخاطر التي تواجه املراسلني واملصوريني الصحفيني
التابعني لهم وال سيام إذا ُأصيب أحدهم أو ُقتل.

عالمات اإلجهاد
تتسم عالمات اإلجهاد يف الغالب بصعوبة الكشف عنها .ومنها أن يبدو الصحفي أكرث قلقا أو انفعاال أو انطواًء عىل نفسه أو جفاًء أو اكتئابا أو حزنا أو
غضبا ،وتكون تلك املشاعر إما متواصلة بوترية واحدة أو متقلبة .أما األعراض الجسدية فتشمل اضطرابات يف النوم أو األكل ،وتسارع يف دقات القلب،
والتعرق ،ونوبات الذعر ،والصداع ،والغثيان ،وأٌمل يف الصدر .كام ُيعترب توتر العالقات الشخصية واملهنية َعَرضا شائعا ،وكذلك اإلرساف يف تعاطي الكحول
أو املخدرات .ومن العالمات األخرى االنكباب بصورة غري طبيعية عىل العمل ،كام لو كان املرء ،مثلام يف حال السلوكيات القهرية األخرى ،يحاول أن
يهرب من مشاعر مزعجة.
أما بالنسبة إىل شيوع اإلجهاد الالحق للصدمة يف أوساط الصحفيني ،فُتظهر دراسة أجراها الباحثان األملانيان تيجني وغروتفينكل يف  2001عىل عينة واسعة
بأن العالمات الدامئة لإلجهاد املفرط أو اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة كانت باديًة عىل ما يزيد عىل واحد من كل سبعة صحفيني يعملون يف الواليات
املتحدة وأوروبا .ويف العام  ،2003أظهرت دراسة قام بها الطبيب النفيس الكندي أنتوين فاينستاين بأن العالمات الدامئة لإلجهاد املفرط كانت ظاهرًة عىل
ما يفوق واحدا من كل أربعة مراسلني من مراسيل الحرب .كام أظهرت الدراسات أيضا بأن النزاعات يف مكان العمل ،سواء بني الصحفيني أنفسهم أو مع
رؤسائهم ،قد ُتفاقم ردود الفعل الفردية للصدمات.
وصف بروس شابريو ،املدير التنفيذي ملركز دارت للصحافة والصدمة ،الصحفيني بأنهم "فصيٌل مرن وسهل التكيف "،يف كلمةٍ ألقاها يف ملبورن بأسرتاليا
عام  ،2010واستتبع فيها بقوله" :ولكننا أيضا معرضون لإلصابة النفسية بدرجٍة ال تقل عن عرضة اإلطفائيني وعنارص الرشطة واملسعفني والجنود ،ونحن
بحاجة إىل التدريب والدعم النفيس وإىل قيادٍة تعي هذه القضايا".
يعود تاريخ تشخيص اإلصابة باضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة إىل عام  1980عىل يد األطباء العاملني مع قدامى املحاربني األمريكيني الذين شاركوا يف
حرب فيتنام .وينطوي هذا االضطراب عىل استمرار ظهور األعراض لعدة أشهر أو مدة أطول ،كام قد ينطوي عىل أعراض أكرث وباال عىل املصاب ومنها
االنسحاب العاطفي أو فقدان االحساس ،والخوف أو الغضب الشديدين أو الشعور بالذنب ،واليأس ،وفرط التيقظ للتهديدات املتَصَّورة ،وتدين الوعي،
واالرتباك.
ميكن الضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة أن يغري الطريقة التي تتواصل فيها الشبكات العصبية مع بعضها داخل الدماغ ،وهذه التغريات التي تحدث
"ميكن أن تحدو باملرء ألْن ُيحيي يف نفسه تجارب سابقة "،حسبام يفيد ماثيو فريدمان ،املدير التنفيذي للمركز الوطني األمرييك لعالج اضطراب اإلجهاد
الالحق للصدمة .وإذا ُترك اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة دون عالج ،فإنه قد ُيفاقم طائفة من االعتالالت الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم.
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أما النبأ السار ،فقد أثبت األطباء ظاهرة النمو الالحق للصدمة ،وهو "تغري إيجايب يتمخض من الرصاع الذي يخوضه املرء مع أمر عسري للغاية "،كام جاء
يف حديث أدىل به اختصايص علم النفس يف جامعة نورث كاروالينا مبدينة شارلوت الربوفسور لورانس جي .كالهون لصحيفة 'واشنطن بوست' يف عام
 .2005ينطوي النمو الالحق للصدمة عىل إدراك أفضل للذات والعالقات مع اآلخرين والقدرة عىل التكيف ،وعىل تقدير الحياة بعد التعايف من صدمة
تجربة مؤملة والخروج منها بقوة أكرب .وقد كتب الباحثون يف جامعة نورث كاروالينا مبدينة شارلوت بأن النمو يحدث لدى "أولئك الذين يواجهون أزمات
مفصلية يف حياتهم ويك ِّونون إحساسا بأن فرصا جديدة قد متخضت من رصاعهم وأتاحت إمكانات مل تكن متوفرًة من قبل".

العناية بنفسك
إن إدراكك بأنك تعرضت لصدمة قد يكون الخطوة األصعب .فهناك قاسٌم مشرتك بني الكثري من الصحفيني والجنود يتمثل يف كون الثقافة السائدة لدى
كال الفريقني تن ِزع إىل مقاومة االعرتاف بتأثري الصدمة .ويف هذا الصدد يقول الجرنال جورج كييس ،رئيس هيئة أركان الجيش األمرييك يف معرض حديثه
إىل صحيفة 'نيويورك تاميز' يف عام " :2009لست متأكدا إذا كانت ثقافتنا مستعدة للقبول بهذا ".كام بَّني صعوبة الرتويج لرضورة التعامل مع اإلجهاد
العاطفي يف أوساط الجنود صغار السن الذين "يريدون متضية الوقت مع أصحابهم واحتساء الجعة".
يحتاج الصحفيون إىل تعلم كيفية االعتناء بأنفسهم .فأخذ إجازة مثال قد ُيفيض إىل نفع ال ُيقدر بثمن ،وكذلك إيجاد الشجاعة إلخبار املحرر بأنك ترغب يف
العمل يف حقل آخر من حقول الكتابة الصحفية .بل لعل األهم من ذلك هو السامح لنفسك بالحزن أو معايشة عواطفك األخرى .كام إن أداء التامرين
بانتظام يساعد يف التنفيس عن اإلجهاد ،وفقا لخرباء علميني ،حيث ُيفيد املركز الوطني للطب التكمييل والبديل التابع للمعاهد الوطنية للصحة بأن متارين
العقل والجسم مثل اليوغا ،وتاي تيش ،ويك جونج ،والتأمل قد تعود بالنفع عىل مامرسها يف هذا السياق.
إن التعبري عن عواطفك هي وسيلة أخرى للتنفيس عن اإلجهاد .فالصحفيون يستفيدون عندما يناقشون تجاربهم فيام بينهم .وميكنهم االجتامع ألجل
ذلك يف مكا ٍن ما داخل غرفة األخبار أو يف مقهى قريب .وينبغي ملديري غرفة األخبار املساعدة يف إيجاد الفرص واملنتديات إلتاحة هذا التفريغ بني
األقران .ويف هذا الصدد ،يقول بيني أوين من صحيفة 'ذي أوكالهومان' يف مقابلة مع 'مركز دارت للصحافة والصدمة' عقب تفجري إحدى املباين
الفيدرالية يف أوكالهوما سيتي عام " :1995كل ما كنت بحاجة إليه هو قضاء بعض الوقت مع زماليئ الصحفيني لتقليب كل األمور التي حصلت...فبحلول
الوقت الذي خبت فيه وتريتنا ،كان كٌل منا قد مّل الحديث عن التفجريات بحيث أننا مل نحظ قْط بجلسة الفضفضة الكبرية تلك ".وأيا كان املكان ،فال
ينبغي أن يشعر فيه الصحفيون بأنهم عرضة ألحكام اآلخرين ،بل ينبغي أن يشعروا باألمان ليك يفتح كٌل منهم قلَبه لآلخر".
وميكن للصحفيني الذين يواجهون إجهادا عاطفيا التحدث مع مستشار متخصص بحاالت اإلجهاد .ويف هذا الصدد ،يوفر مركز دارت دليال بشأن اختيار
املعالجني ،حيث ميتلك العديد من املعالجني خرب ًة يف معالجة اإلجهاد الالحق للصدمة .وتزكية األصدقاء ألحد املعالجني تكون يف الغالب أول خطوة عىل
طريق التعرف إىل مرشد جيد) .تساعد بعض بوالص التأمني يف تغطية تكاليف مثل هذا العالج .انظر الفصل األول تحت القسم املتعلق بتغطية التأمني،
وامللحق جيم "رشكات التأمني"( .تتسم بعض الثقافات بأنها أكرث من غريها مقاومًة لالعرتاف باإلجهاد الالحق للصدمة .لذاُ ،ينصح الصحفيون القاطنون يف
بلدان ال يوجد فيها وعي واسع بهذه القضية أن ُيطالعوا املوقع اإللكرتوين التابع لمركز دارت.
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 .11الخالصة :عامل الغد
مل تتغري املخاطر التي تواجه الصحفيني عىل مر عدة عقود ،يف نواٍح كثرية .فبعض أوسع الهجامت وأكرثها عشوائية ضد الصحفيني ُشَّنت يف العام 2011
إبان انتفاضات تطالب بإصالحات دميقراطية .ففي غضون فرتة زمنية قصرية شّن املسؤولون الحكوميون ومقاتلو النظام الحاكم يف مرص هجامت عىل
الصحفيني أكرث مام شنته يف تاريخها وعىل نحو أكرث سفورا من أي وقت مىض .فقد تعرض صحفيون من جنسيات كثرية ممن يعملون لحساب وسائل
إعالمية ناطقة باللغات الرئيسية إىل االعتداء أو االعتقال .وهذا النطاق الواسع من العنف والقيود التي يتعرض لها الصحفيون إمنا يؤكد عىل الدور
الحيوي الذي يضطلع به الصحفيون يف مساءلة الحكومات وآخرين غريها.
ومع ذلك ،فقد دأبت التكنولوجيا عىل تغيري ُطرق انتشار األخبار .فقيام شبكة الكشف عن الوثائق املعروفة بشبكة "ويكيليكس" بنرش مرسالت
دبلوماسية رسية أمريكية يف عامي  2010وُ 2011يربز الثورة العاملية الحاصلة عىل صعيد تدفق املعلومات .وتسعى الحكومات وحلفاؤها بقوة إىل وقف
هذا التدفق ،كام ُيظهر بحث لجنة حامية الصحفيني .إن نحو نصف الصحفيني السجناء يف العامل يقبعون يف زنازينهم عىل خلفية اتهامات يف إطار معاداة
الدولة ومنها تهمة التجسس وانتهاك أرسار الدولة .أما الصحفيون املعرَضون للخطر فيعكسون الطبيعة املتغرية للعمل اإلخباري ،إذ إن نحو نصف
الصحفيني القابعني خلف القضبان يف أي وقت هم ممن يعملون عىل شبكة اإلنرتنت يف املقام األول ،ويشكل الصحفيون املستقلون نحو نصف هؤالء.
ويشهد العام تلو العام منوا يف هاتني النسبتني.
إن انتشار الشبكات اإلعالمية الجديدة عىل شبكة اإلنرتنت آخذ باالزدياد .ويتبع بعض هذه الشبكات منوذجا عىل غرار النامذج اإلخبارية التقليدية ،بينام
تستخدم الشبكات األخرى الصحفيني كمراسلني مستقلني .ويف هذه الحالة ،فإن الصحفيني يعملون يف الغالب دون دعم مؤسيس ،أي دون تأمني ودعم
قانوين ،وهو الدعم الذي طاملا متتع به الكثري من الصحفيني املوظفني يف املؤسسات الصحفية .ومن الرضوري يف هذا املناخ املتغري والخِطر أن تسرتشد
ببعض املبادئ األساسية كأن تتز َّود مبعلومات وافية حول املسائل األمنية ،وتضع سالمتك عىل رأس اعتباراتك ،وتحّرض نفسك جيدا قبل كل مهمة،
وتتكاتف مع الصحفيني اآلخرين يف امليدان ،وتعتني بنفسك قبل املهمة وأثناءها وبعدها.
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 .Aامللحق ألف :القوائم املرجعية
األغراض الشخصية
ينبغي للصحفيني ،بناًء عىل احتياجاتهم الخاصة والتحديات املمكن أن يواجهوها ،أن ُيفِّكروا باختيار بنود من القامئة التالية وأي معدات أخرى قد
تنفعهم .وتويص العديد من املنظامت اإلخبارية باالحتفاظ بحقيبة مجَّهزة لحاالت الطوارئ يف البيت أو املكتب أو السيارة الشخصية أو اإلخبارية.
معك أو من ضمن أغراضك :بطاقة املتربع بالدم يف محفظتك ،أو ،إذا كنت يف منطقة نزاع ،فبطاقٌة مغلفٌة بالبالستيك املقوى معلقٌة حول رقبتك ومكتوٌب
عليها بوضوح فصيلة دمك وأي حساسيات تعاين منها؛ نقود بعمالت مناسبة وعديدة ،إن أمكن ،مخبأة جيدا كأن تكون عىل سبيل املثال يف جيوب صغرية
مخاطة خصيصا أو يف حجريات مخفية داخل أغراض أخرى؛ محفظة ثانوية لتسليمها عند الطلب تحتوي يف الحد األدىن عىل هوية واحدة سهلة االستبدال؛
جواز سفر أو وثائق سفر مبا فيها بطاقة اللقاحات؛ صورتان من كل وثيقة سفر موضوعة يف أماكن مختلفة؛ صور شخصية إضافية بحجم الصورة
املستخدمة يف جواز السفر.
يف سيارتك :مصباح يدوي أو مشاعل الطريق أو مصباح للطوارئ؛ سرتة سالمة عاكسة؛ خرائط للمنطقة املحيطة؛ بطانيات؛ ماء للرشب؛ حقيبة أدوات
أساسية؛ إطار احتياطي منفوخ بالهواء ورافعة )َجك(.
يف حقيبتك الشخصية :ما يكفي من األدوية املرصوفة بوصفة طبية؛ دواء مضاد للمالريا ،نظارة طبية أو عدسات الصقة ،ونظارة أو عدسات ثانية احتياطا؛
محلول العدسات الالصقة وعلبة العدسات؛ نظارة شمسية؛ أقالم ودفاتر؛ مسجل صوت رقمي أو كامريا رقمية؛ هاتف خلوي؛ جهاز كمبيوتر محمول؛
محول للطاقة وشواحن للسيارة؛ بطاريات احتياطية؛ معلومات االتصال الخاصة مبوظفي غرفة األخبار مكتوبة عىل بطاقات مغلفة بالبالستيك املقوى؛ أي
خطة لتقييم املخاطر أو مواجهة الكوارث.
يف حقيبة سفرك :قارورة ماء؛ معقم مياه أو فلرت ماء يف املناطق التي يتلوث فيها املاء بالرباز؛ مصباح يدوي صغري أو مصباح يثبت عىل مقدمة الرأس؛
بطاريات إضافية؛ محوالت كهربائية مناسبة وأسالك وسامعات أذن؛ أطعمة خفيفة مجففة؛ لباس مناسب للجو البارد أو املاطر؛ بطانية؛ طاقية؛ قفازات؛
لباس للغيار؛ منشفة وأدوات الحامم األساسية؛ معقم لليدين؛ مناديل مبللة؛ واقي من الشمس؛ طارد للحرشات؛ ُمدِّفئات لليدين والقدمني؛ حقيبة
إسعافات أولية جيدة التجهيز؛ مرهم ملرض قدم الريايض؛ واقيات ذكرية أو غريها من وسائل منع الحمل؛ سدائد قطنية )تامبون( أو مناديل صحية؛
وأكياس بالستيكية قابلة للفتح والقفل.
لالحتياط :سكني صغرية أو أداة جيب متعددة االستخدامات؛ واقي من الشمس؛ ناموسية؛ أكياس بالستيكية؛ عصابات مطاطية؛ مرابط بالستيكية؛ حبل أو
سلك؛ رشيط الصق مقوى؛ جلد شامواه؛ فرشاة لنفض الغبار عن املعدات وتنظيفها .ويف حني أنه ُيستحسن إحضار منظار مكرب يف بعض الحاالت ،فاعلم أن
املنظار قد يثري شكوك السلطات وريبتها.

حقيبة اإلسعافات األولية
ميكن أن تحتوي حقيبة اإلسعافات األولية ،بحسب منظمة الصحة العاملية ،عىل املواد التالية ،ولكن ينبغي للصحفي أن ُيفِّكر فيام تتطلبه كل مهمة وأن
يختار عىل ضوء ذلك املواد املناسبة من القامئة التالية أو مواد أخرى :رشيط الصق؛ ُمطِّهر؛ ضامدات؛ قطرة ُملِّطفة للعني؛ طارد للحرشات وعالج للَقرص
واللدغ؛ مرهم أو أقراص مضادات الهيستامني؛ مزيل االحتقان األنفي؛ أمالح إماهة فموية؛ مقص ودبابيس أمان؛ مسكن بسيط؛ ضامد معَّقم؛ مقياس
حرارة؛ سدادات أذن؛ دواء مضاد لإلسهال؛ مضادات حيوية واسعة الطيف؛ مسحوق مضاد للفطريات؛ مهدئات.
قد يود األفراد املدَّربون تدريبا مناسبا أن ُيح ِرضوا أيضا ضامدات للصدمات يف حاالت الطوارئ؛ ضامدات لجروح الصدر؛ ضامدات للحروق؛ ماسحات
معقمة؛ جبائر؛ عواصب؛ أدوية؛ معدات طبية أخرى.
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 .Bامللحق باء :التدريب األمني
تقدم الرشكات أدناه دورات تدريبية بشأن العمل يف البيئات املعادية مصممة كليا أو جزئيا للصحفيني.
رشكة  AKEاملحدودة
www.akegroup.com
+44 (0) 143-226-7111
رشكة  AKEالربيطانية هي أول رشكة خاصة قدمت للصحفيني تدريبا عىل العمل يف البيئات املعادية .وتصمم الرشكة دوراتها بناًء عىل سيناريوهات
ومظاهرات عملية إلكساب الصحفيني املعرفة الالزمة والثقة ملواجهة املواقف الخطرة.
خدمات سنتوريون لتقييم املخاطر ))Centurion Risk Assessment Services
http://www.centurionsafety.net
+44 (0) 172-686-2090
تعقد رشكة سنتوريون الربيطانية دورات تدريبية بانتظام يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة ،وتركز دوراتها عىل السالمة الشخصية ،والوعي،
واإلسعافات األولية الطارئة ،باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من املواضيع املهمة للصحفيني الذين يؤدون مهامت خطرة.
رشكة موارد تشريون ))Chiron Resources
http://www.chiron-resources.com
+44 (0) 788-060-2426
تعقد رشكة تشريون الربيطانية دورات تدريبية متخصصة لوسائل اإلعالم حول العمل يف البيئات املعادية ،كام تنظم دورات تدريبية أمنية أخرى يف
العديد من البلدان حول العامل باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية.
رشكة األمن الدويل للصحفيني ))Global Journalist Security
http://www.journalistsecurity.net
+1 202-244-0717
تأسست منظمة األمن الدويل للصحفيني يف عام  2011عىل يد فرانك ساميث ،املؤلف الرئييس لهذا التقرير وكبري مستشاري لجنة حامية الصحفيني لشؤون
أمن الصحفيني .تعقد املنظمة تدريبات حول كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ املدنية والعسكرية ،مبا يف ذلك حاالت االعتداء الجنيس ،واألمن الرقمي،
والجرمية املنظمة.
رشكة أوبجيكتف ترافيل سيفتي ))Objective Travel Safety Ltd.
http://www.objectiveteam.com
+44 (0) 178-889-9029
ُتقدم رشكة أوبجيكتف تارفيل سيفتي الربيطانية مجموعة من الدورات التدريبية األمنية كل شهر ،ومن ضمنها دورات تتناول مواضيع اإلسعافات الطبية
يف حاالت الطوارئ ،والتغلب عىل الكوارث الطبيعية ،والوقاية من االختطاف ،والتفاوض عند نقاط التفتيش ،والحذر من املفخخات ،والتعامل مع اإلجهاد
الناجم عن الصدمة.
رشكة بيليغرامز غروب ))Pilgrims Group
http://www.pilgrimsgroup.com
+44 (0) 844-788-0180
+44 (0) 148-322-8778
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رشكة بيليغرامز غروب هي رشكة استشارية استخبارية تدريبية أمنية مقرها يف اململكة املتحدة .توفر املجموعة تدريبا عىل العمل يف البيئات املعاية،
وهي مزود للدروع الواقية للبدن وخدمات الحراسة األمنية .كام تقدم الرشكة دورات تدريبية مكثفة يف مدينة نيويورك وغريها.
رشكة تور الدولية ))Tor International
http://www.torinternational.com/
+44 (0) 193 287 9879
+212-452-0909
توفر رشكة تور الدولية الربيطانية خدمات تشمل تقييم املخاطر وإدارتها ،والتدريب عىل العمل يف البيئات املعادية ،كام توفر الدروع الواقية ،والحقائب
الطبية ،ومعدات االتصال ،والعربات املدرعة وغريها.
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 .Cامللحق جيم :رشكات التأمني
تتوفر يف السوق طائفة واسعة من رشكات ووسطاء التأمني املختلفني .وتضم القامئة أدناه تلك الرشكات فقط التي ُتقِّدم التأمني للصحفيني وغريهم من
العاملني يف مهامت عالية الخطورة .وُينصح الصحفيون بأن يتحروا عن أفضل األسعار املتاحة من رشكات التأمني.
رشكة بانري فاينانشال غروب ))Banner Financial Group
http://www.bannergroup.com
+44 (0) 199-386-2119
تقدم مجموعة بانر املالية الربيطانية بوالص التأمني الفردي والجامعي ألولئك القاطنني أو العاملني يف الخارج .وتغطي بوالصها التأمينية اإلصابات الناجمة
عن الحروب والعمليات اإلرهابية ،وتشمل الوفاة واإلصابات الجسدية.
رشكة بيلوود بريستبريي ))Bellwood Prestbury
http://www.bellwoodprestbury.com
+44 (0) 124-258-4558
+44 (0) 124-258-8688
تقدم بيلوود بريستبريي الربيطانية خططا تأمينية مصممة خصيصا لألفراد القاطنني أو العاملني يف الخارج يف مهن تنطوي عىل خطورة عالية أو يف مناطق
خطرة .ويغطي تأمينها املخاطر الناجمة عن الحروب والعمليات اإلرهابية وعمليات االختطاف ومبالغ الفدية.
رشكة كرايسس إنشورانس ))Crisis Insurance
http://www.crisis-insurance.co.uk
+44 (0) 143-226-8301
كرايسس إنشورانس هي رشكة بريطانية متخصصة يف إصدار بوالص التأمني عالية املخاطر للمناطق واملهن الخطرة .وميكن تصميم بوالص التأمني خصيصا
لتلبية االحتياجات الفردية ،وتتوفر البوالص لفرتات قصرية وطويلة.
مراسلون بال حدود
http://en.rsf.org
+33 1 44 83 84 84
مراسلون بال حدود هي منظمة غري ربحية مقرها يف باريس توفر بوالص تأمني مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الصحفيني العاملني يف الخارج يف بيئات
ميكن أن تكون معادية .وميكن رشاء بوالص يومية أو حتى سنوية.
رشكة املمر اآلمن الدولية ))Safe Passage International
http://www.spibrokers.com
+1 303-988-9626
+1 800-777-7665
تقدم رشكة املمر اآلمن الدولية األمريكية بوالص تأمني املسافر لعمالئها من الرشكات وكذلك املنظامت غري الربحية .توفر الرشكة يف إطار بوالص "األمن
أوال" التأمني ضد الحوادث ومنها املخاطر الناجمة عن الحروب والعمليات اإلرهابية ،وتقدم كذلك بوليصة تغطي حاالت االختطاف ومبالغ الفدية
واالبتزاز .كام توفر الرشكة خططا تأمينية أخرى تغطي املوت العريض وبرت األطراف.
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 .Dامللحق دال :املوارد واألدلة الصحفية
نصائح وأدلة مركز دارت للصحافة والصدمة
http://dartcenter.org
نيويورك 8056-854-212 1+
سياتل 3223-616-206 1+
لندن 3562-242-207 (0) 44+
ملبورن 1947-913-41 (0) 61+
جاكرتا 2580-884-217 62+
كولونيا 0814-278-221 (0) 49+
يوفر مركز دارت للصحافة والصدمة املوارد واملعلومات الصحية الالزمة للصحفيني يك يقوموا بتغطية صحفية نوعية وواعية للآميس والكوارث وأعامل
العنف .ويتوفر عىل موقع املركز عىل شبكة اإلنرتنت نصائح ودراسات ومقاالت عن الصدمة ،والصحافة ،والصحة النفسية .وملركز دارت أدلة إرشادية
منشورة تختص بالتغطية الصحفية للحروب والتعامل مع اإلجهاد الناجم عن تغطية األحداث املأساوية.
دليل الصحافة االستقصائية الصادر من منتدى الصحفيني االستقصائيني األفارقة
http://www.fairreporters.org/?IJ_manuals
ص ّمم منتدى الصحفيني االستقصائيني األفارقة دليله لخدمة الصحفيني االستقصائيني العاملني يف ظروف صعبة ،مثل الصحفيني األفارقة .وقد اعتمد محتوى
الدليل عىل دراسات حاالت إفرادية وروايات قدمها صحفيون استقصائيون يف إفريقيا.
أدلة حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الصادرة من منظمة الخط األمامي
http://frontlinedefenders.org/resources
توفر منظمة الخط األمامي دليال لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يختص باألمن الشخيص وتحليل املخاطر والتخطيط .ويتوفر الدليل أيضا عىل شكل
كتيب موجز .كام يساعد دليل األمن الرقمي املعنون "عدة األمان :أدوات ومامرسات لألمان الرقمي "،الذي أصدرته منظمة الخط األمامي بالتعاون مع
منظمة التجّمع التكنولوجي التكتييك ،يف ضامن سالمة املواد واملراسالت الرقمية.
األدلة التدريبية الصادرة من املركز الدويل للصحفيني
http://www.icfj.org/Resources/tabid/209/Default.aspx
يقدم املركز الدويل للصحفيني مجموعة من األدلة التي تتناول التغطية الصحفية االستقصائية ،والجانب األخالقي لصنع القرار ،والصدمات ،والكوارث
الطبيعية ،وطائفة من املواضيع اإلقليمية والخاصة .و ُيتاح الكثري من هذه األدلة مجانا ،فيام تتوفر األدلة األخرى عىل هيئة نسخ رقمية مقابل مثن يسري.
دليل النجاة ملراسيل األخبار الحية الصادر من االتحاد الدويل للصحفيني
http://www.hnd.hr/uploads/Journalism_survival_guide2003.pdf
ال يزال دليل االتحاد الدويل للصحفيني محتفظا بقيمته منذ صدوره يف عام  ،2003حيث يتناول الدليل العمل يف البيئات املعادية ومناطق الحروب
واالضطرابات املدنية وأعامل الشغب والخطف واحتجاز الرهائن ،واإلسعافات الطبية الطارئة واإلجهاد الناجم عن الصدمة.
دليل التدريب الصادر من معهد صحافة الحرب والسالم
http://iwpr.net/reporting-change-handbook-local-journalists-crisis-areas
يحتوى الدليل التدريبي الصادر من معهد صحافة الحرب والسالم عىل فصل يتناول سالمة الصحفيني .وتتضمن املوضوعات املشمولة يف الدليل األمن
الشخيص ،والوعي املكاين ،والتغطية الصحفية يف مناطق الحروب والكوارث .ويتوفر الدليل بست لغات عىل موقع املعهد عىل شبكة اإلنرتنت .كام َينرش
املعهد أدلة موضوعية وإقليمية.
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كتيب الصحفيني الصادر من منظمة مراسلون بال حدود
http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-january-17-04-2007,21744.html
جرى تحديث كتيب الصحفيني يف عام  2010وهو دليل شامل يتناول مجموعة متنوعة من قضايا السالمة ذات الصلة ،مبا فيها اإلسعافات األولية،
والطوارئ الصحية العامة واإلنسانية ،واالحتياطات الصحية الواجب اتخاذها عند السفر ،والتغطية الصحفية يف مناطق الحروب.
كتيب السفر الدويل والصحة الصادر من منظمة الصحة العاملية
http://www.who.int/ith/en/index.html
تنرش منظمة الصحة العاملية هذا الدليل املعني بالحفاظ عىل السالمة أثناء السفر يف الخارج ،وأدلة أخرى مثل دليل الغذاء اآلمن للمسافرين .وتغطي
هذه األدلة مواضيع مثل اللقاحات الالزمة للسفر ،وسالمة األغذية ،واملخاطر الصحية يف مختلف املناطق وتلك الناشئة يف مختلف الظروف مثل الكوارث
الطبيعية .ويورد هذا الكتيب قامئة كاملة بالبنود التي ينبغي أن تحتويها حقيبة اإلسعافات األولية جيدة التجهيز.
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 .Eامللحق هاء :املنظامت الصحفية
منظامت الدفاع عن حرية الصحافة
أديل سوز ))Adil Soz
http://www.adilsoz.kz/en/
+7 7272 911670
تقدم هذه املنظمة التي مقرها يف أملايت الدعم القانوين للصحفيني املهددين ،وتوثق انتهاكات حرية الصحافة يف كازاخستان.
مؤسسة األنديز ملراقبة وسائل اإلعالم والدراسات
http://www.fundamedios.org/
+593 2 2461622
توثق هذه املؤسسة القامئة يف كيتو انتهاكات حرية الصحافة يف اإلكوادور وتناهض علنا القمع الذي متارسه السلطات الرسمية.
املادة 19
http://www.article19.org
+ 44 (0) 20 7324-2500
تأسست منظمة املادة  19يف عام  1987ملحاربة الرقابة ،والدفاع عن األصوات املعاِرضة ،وشّن الحمالت ضد القوانني واملامرسات التي تهدف إىل إسكات
الصحفيني.
لجنة حامية الصحفيني
http://www.cpj.org
+1 212-465-1004
لجنة حامية الصحفيني هي املنظمة النارشة لهذا الدليل وهي منظمة مستقلة غري ربحية ُتعنى بحرية الصحافة وتدافع عن حقوق الصحفيني يف التغطية
اإلخبارية دون الخوف من االنتقام .ترصد املنظمة الصحفيني املهددين واملسجونني حول العامل وتنارصهم ،وتوثق املئات من انتهاكات حرية الصحافة يف
كل عام ،وُتصدر تقارير عن أوضاع حرية الصحافة يف كل بلد.
مؤسسة حرية الصحافة
http://www.flip.org.co
+57 1-400-9677
تراقب مؤسسة حرية الصحافة التي مقرها يف بوغوتا حرية الصحافة وسالمة الصحفيني يف كولومبيا عرب شبكة التنبيه والحامية التابعة لها .وتقدم
املؤسسة املشورة املجانية للصحفيني الذين يقعون ضحايا لهجامت أو اعتداءات والصحفيني الذين يعانون من اإلجهاد.
صندوق الحرية للصحفيني الفلبينيني
http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/freedom-fund-for-filipino-journalists/
+63 2 894 - 1314
صندوقالحرية للصحفيني الفلبينيني هو ائتالف يقوده مركز حرية ومسؤولية اإلعالم يف الفلبني .تأسس الصندوق يف عام  2003ردا عىل مقتل الصحفي
إدغار دامالرييو ،حيث يعمل الصندوق من أجل تقديم قتلة الصحفيني الفلبينيني إىل العدالة.
املركز اإلعالمي املستقل يف كردستان
http://www.imckiraq.blogspot.com
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+964 0770 86 42 653
يقدم املركز اإلعالمي املستقلفي كردستان التدريب للصحفيني واالستشارات للمؤسسات اإلعالمية .ويعقد املركز أيضا دورات تدريبية مبارشة وعىل
شبكة اإلنرتنت للمشرتكني من مختلف أنحاء العراق.
معهد حرية املراسلني وسالمتهم
http://www.irfs.az/
+994 12 418 0334
ُيعنى معهد حرية املراسلني وسالمتهم الذي يتخذ من مدينة باكو يف أذربيجان مقرا له بتوثيق االنتهاكات الواقعة عىل حرية الصحافة ،ويدافع عن حق
الصحفيني يف التغطية اإلخبارية.
االتحاد الدويل للصحفيني
www.ifj.org
أوروبا2200-235-322 :
آسيا واملحيط الهادئ0999-333-129 6 :
إفريقيا9586-867-133 22 :
يضم االتحاد الدويل للصحفيني الكائن يف بروكسل نقابات صحفية من دول مختلفة ،وهو أكرب منظمة للصحفيني يف العامل .يعمل االتحاد الدويل للصحفيني
عىل تعزيز حقوق اإلنسان وحرية التعبري والدميقراطية عرب حرية الصحافة.
الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري
http://www.ifex.org
+1 416-515-9622
الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري هي ائتالف عاملي يضم جامعات معنية بحرية الصحافة .تنرش الشبكة أخبارا عن انتهاكات حرية
الصحافة وتنظم حمالت دعام لحرية التعبري.
املعهد الدويل للصحافة
http://www.freemedia.at
+43 1 512-9011
املعهد الدويل للصحافة هو شبكة عاملية مقرها فيينا تضم إعالميني معنيني بنرش الوعي حول التهديدات املحدقة بحرية الصحافة وتعزيز الصحافة
املستقلة .يتابع املعهد قضايا الصحفيني املستهدفني بسبب تغطيتهم اإلخبارية ،وُيجري تقييامت لحرية الصحافة يف بلدان مختلفة حول العامل.
معهد الصحافة واملجتمع
http://www.ipys.org/
+51 1 2474465
يعمل معهد الصحافة واملجتمع الكائن يف بريو عىل توثيق انتهاكات حرية الصحافة ويدافع عن الصحفيني املهددين وينارصهم.
مرصد الحريات الصحفية
http://www.jfoiraq.org
+964 0047 97 101 186
مرصد الحريات الصحفية هو تحالف إلعالميني عراقيني مقره بغدادُ ،يقدم الدعم القانوين لضحايا انتهاكات حرية الصحافة يف العراق وينرش الوعي حول
أمن الصحافة.
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صحفيون يف خطر
http://www.jed-afrique.org/en/
+243 81 71 50 157
تدافع منظمة صحفيون يف خطر عن حرية الصحافة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وغريها من دول إفريقيا الوسطى .ويقع مقر املنظمة يف كينشاسا.
املعهد اإلعالمي للجنوب األفريقي
http://www.misa.org/
+264 61 232975
تأسس املعهد اإلعالمي للجنوب األفريقي يف ناميبيا يف أيلول/سبتمرب عام  ،1992وهو يسعى إىل تعزيز اإلعالم الحر واملستقل والتعددي.
االتحاد الباكستاين الفدرايل للصحفيني
http://pfuj.pk/
+92 051-287-0220-1
تأسس االتحاد الباكستاين الفدرايل للصحفيني يف عام  ،1950وهو من أقدم املنظامت املدافعة عن حرية الصحافة يف جنوب آسيا .تشَّكل االتحاد من أجل
تأمني الحامية املتبادلة وتحسني الوضع االقتصادي .ووفقا لقانونه األسايس ،فإن االتحاد "يشجع أعضائه عىل االلتزام باتقان العمل ورفعة السلوك".
لجنة املراسلني من أجل حرية الصحافة
http://www.rcfp.org
+1 800-336-4243
+1 703-807-2100
لجنة املراسلني من أجل حرية الصحافة هي منظمة أمريكية مكرسة لخدمة الصحفيني العاملني ،وحامية حرية التعبري وحرية الصحافة يف الواليات
املتحدة .توفر اللجنة موارد للصحفيني واألكادمييني واملسؤولني الحكوميني ،كام تدعم الطلبات املقدمة يف إطار قانون حرية املعلومات.
مراسلون بال حدود
http://en.rsf.org
rsf@rsf.org
+33 1 44 83 84 84
مراسلون بال حدود هي منظمة مقرها يف باريس ُتعنى بحرية الصحافة وتدافع عن الصحفيني املهددين واملسجونني يف مختلف بقاع العامل .كام تعمل
املنظمة عىل قضايا سالمة الصحفيني ،وتقدم بوالص تأمني للصحفيني ،وُتعريهم معدات السالمة ،وتنرش كتيبا لضامن السالمة.
تحالف صحافة جنوب رشق آسيا
http://www.seapabkk.org
+66 2-2435579
يعمل تحالف صحافة جنوب رشق آسيا من أجل حرية الصحافة يف جنوب رشق آسيا .أنشئ التحالف يف بانكوك يف عام  1998وهو يضم صحفيني
مستقلني وُيعنى باملنارصة والحامية.
اللجنة العاملية لحرية الصحافة
http://www.wpfc.org
اللجنة العاملية لحرية الصحافة هي ائتالف مكون من منظامت إخبارية دولية يدافع عن حرية الصحافة عىل الصعيد الدويل ،وُيجري بحوثا حول انتهاكات
حرية الصحافة والرقابة وقوانني التشهري ،ويرصد حاالت سجن الصحفيني يف جميع أنحاء العامل.
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منظامت الدفاع عن حرية اإلنرتنت
مؤسسة الحدود اإللكرتونية
http://www.eff.org
+ 1 415-436-9333
+ 1 202-797-9009
تناضل مؤسسة الحدود اإللكرتونية من أجل حامية الحريات املدنية يف العرص الرقمي .وتوظف املؤسسة خربات املحامني ومحليل السياسات والناشطني
وخرباء التكنولوجيا يف إطار سعيها إلحقاق الحريات يف قاعات املحاكم يف املقام األول ،حيث ترفع دعاوى ضد الوكاالت واملؤسسات الحكومية.
أصوات عاملية ))Global Voices
http://globalvoicesonline.org
مجتمع أصوات عاملية هو مجتمع افرتايض يضم أكرث من  500مدون ومرتجم حول العامل يعملون معا لنرش تقارير متأتية من بقاع مختلفة من العامل ،مع
الرتكيز عىل األصوات غري املسموعة يف العادة يف وسائل اإلعالم الدولية.

منظامت الدعم والسالمة اإلخبارية
مركز دارت للصحافة والصدمة
http://dartcenter.org
نيويورك 8056-854-212 1+
لندن 3562-242-207 (0) 44+
ملبورن 1947-913-41 (0) 61+
جاكرتا 2580-884-217 62+
كولونيا 0814-278-221 (0) 49+
مركز دارت للصحافة والصدمة يف جامعة كولومبيا هو مركز مكرس لدعم التغطية اإلخبارية الواعية واألخالقية بشأن العنف والنزاعات واملآيس .يوفر
املركز طائفًة من الخدمات للصحفيني العاملني وغرف األخبار يف جميع أنحاء العامل.
صحافة حرة بال حدود
http://www.freepressunlimited.org/en
+ 31 35-62-54-300
تدعم مؤسسة صحافة حرة بال حدود اإلعالميني املحليني وتسعى لضامن حصول الناس أينام كانوا عىل فرصة الوصول إىل املعلومات التي يحتاجون إليها
من أجل البقاء والتطور.
معهد السالمة اإلخبارية الدويل
www.newssafety.org
+44 776-681-4274
+44 773-470-9267
معهد السالمة اإلخبارية الدويل هو تحالف يضم منظامت إخبارية ومنظامت دعم مكرسة لضامن سالمة الصحفيني يف البيئات الخطرة .يوفر املعهد
للصحفيني من حول العامل تدريبات عىل السالمة وُيث ِّقف واضعي السياسات واملنظامت اإلخبارية والعسكريني حول سالمة الصحفيني .ولجنة حامية
الصحفيني هي عضو يف هذا التحالف.
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املؤسسة الدولية إلعالم املرأة
http://iwmf.org
+1 202-496-1992
املؤسسة الدولية إلعالم املرأة هي شبكة عاملية مكرسة لتعزيز دور املرأة يف وسائل اإلعالم اإلخبارية حول العامل باعتبارها وسيلًة لتعزيز حرية الصحافة.
روري بيك ترست ))The Rory Peck Trust
http://www.rorypecktrust.org
+ 44 (0) 20-3219-7860
يدعم صندوق روري بيك ترست املراسلني املستقلني وأرسهم حول العامل يف أوقات الحاجة ،ويعزز رفاههم وسالمتهم من خالل وسائل عديدة مثل توفري
التدريب األمني لهم.

منظامت التدريب املهني
معهد صحافة الحرب والسالم
www.iwpr.net
+44 (0) 207-831-1030
يعمل معهد صحافة الحرب والسالم مع الصحفيني واإلعالميني املحليني العاملني يف الخطوط األمامية أثناء النزاعات بهدف تعزيز مهارات التغطية
الصحفية لديهم ونرش الوعي حول قضايا حقوق اإلنسان وتعزيز الخطاب والحوار العام.
املركز الدويل للصحفيني
www.icfj.org
+1 202-737-3700
يشجع املركز الدويل للصحفيني الصحافة املستقلة يف جميع أنحاء العامل من خالل التعليم والتدريب وبرامج الزمالة .وُيصدر املركز كتيبات عدة تتوفر عىل
شبكة اإلنرتنت حول املهارات واألخالق الصحفية.
معهد بوينرت ))Poynter Institute
http://www.poynter.org
+1 727-821-9494
معهد بوينرت هو معهد تعليمي غري ربحي يعقد حلقات دراسية ،وفصول فردية ،ودورات عىل شبكة اإلنرتنت حول القيم واملامرسات الصحفية .وتتوفر
موارد معهد بوينرت للصحفيني أينام كانوا يف العامل عرب برنامج التدريب اإلخباري الذي ينفذه عىل شبكة اإلنرتنت.
التجّمع التكنولوجي التكتييك ))Tactical Technology Collective
http://www.tacticaltech.org/protect
+493 060 961816
+918 041 531129
يقدم التجّمع التكنولوجي التكتييك أحدث املشورات واملوارد للمنارصين واملدافعني يف املقام األول وللصحفيني املستقلني فيام يتعلق مبخاطر أمن
التكنولوجيا وُسبل التصدي لها.
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منظامت التغطية الصحفية االستقصائية
الجمعية الربازيلية للصحافة االستقصائية
http://www.abraji.org.br
+55 (11) 3159-0344
تركز الجمعية الربازيلية للصحافة االستقصائية عىل تطوير الصحفيني مهنيا وال سيام فيام يتعلق بتبادل النصائح واألساليب املرتبطة بالتغطية الصحفية
االستقصائية .وتناضل الجمعية من أجل حرية اإلعالم يف الربازيل ،وتقدم دورات وجاهية وعىل شبكة اإلنرتنت للصحفيني وطلبة الصحافة.
إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(
http://www.arij.net
تدعم منظمة إعالميون من أجل صحافة استقصائية )أريج( الصحافة املستقلة يف الرشق األوسط من خالل تقديم التدريب والتمويل ملشاريع الصحافة
االستقصائية ،حيث تدفع املنظمة نفقات السفر ،وتكاليف الوصول إىل قواعد البيانات والفحص القانوين املرتتبة عىل التقارير االستقصائية.
مكتب الصحافة االستقصائية الربيطاين
http://www.thebureauinvestigates.com
+44 (0) 796-946-6285
يسعى مكتب الصحافة االستقصائيةالربيطاين إىل رفع مستوى الصحافة االستقصائية األصيلة من خالل إنتاج تقارير صحفية نوعية ومتعمقة لصالح وسائل
اإلعالم اإلخبارية .وتركز تلك التقارير عىل قضايا الفساد والشفافية عىل املستويني الوطني والدويل.
مركز الصحافة االستقصائية
http://www.ciperchile.cl
+56 2 638-2629
مركز الصحافة االستقصائية هو منظمة مستقلة غري ربحية تسعى إىل تطوير التغطية الصحفية االستقصائية يف شييل .يجتهد املركز يف استخدام القانون
الشييل وأساليب التغطية اإلخبارية املهنية إلتاحة الوثائق واملعلومات الحكومية للعامة.
مركز الصحافة الرقمية
http://www.centroperiodismodigital.org
+52 3 268-8888
يدعم مركز الصحافة الرقمية يف جامعة غواداالخارا يف املكسيك الصحفيني يف تعلم ُسبل العمل مع وسائل اإلعالم الجديدة ،ويعزز أيضا تدريب املواطنني
الصحفيني .ويقدم املركز أيضا الدورات ،وحلقات العمل ،والفصول الدراسية ،ويعمل عىل إتاحة املوارد عىل شبكة اإلنرتنت.
الصندوق األورويب للصحافة االستقصائية
http://www.journalismfund.eu
+45 4082-2168
يدعم الصندوق األورويب للصحافة االستقصائية الصحفيني القامئني بتغطية استقصائية عىل الصعيد الدويل أو الساعني للتعاون مع مراسلني يف بلدان أخرى.
والصندوق هو أحد مشاريع صندوق باسكال ديكروس للصحافة االستقصائية الذي يوفر دورات تدريبية ومنح أخرى لرفع سوية البحث الصحفي.
منتدى الصحفيني االستقصائيني األفارقة
http://www.fairreporters.org
+2711-482-8493
منتدى الصحفيني االستقصائيني األفارقة هو جمعية مهنية للصحفيني االستقصائيني األفارقة العاملني من أجل تحسني املهنة ومامرساتها .يوفر املنتدى
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قواعد بيانات ونصائح وأدلة ومنح ،ويسعى إىل دعم الصحفيني االستقصائيني يف أفريقيا الذين يواجهون عقبات بسبب نقص التدريب وتدين األجور
واملواقف التي تهدد أرواحهم.
الشبكة العاملية للصحافة االستقصائية
http://www.globalinvestigativejournalism.org
الشبكة العاملية للصحافة االستقصائية هي شبكة تضم أكرث من  40منظمة غري ربحية من شتى أنحاء العامل تركز جميعها عىل التغطية الصحفية
االستقصائية أو التغطية الصحفية مبساعدة الحاسوب .وتنظم الشبكة مؤمترات إقليمية لتشجيع أفضل املامرسات ودعم تشكيل منظامت جديدة تسعى
لضامن حرية املعلومات .ويتوفر عىل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت دليل موّسع يحوي املنظامت األعضاء وغريها من شبكات تقديم الدعم للصحافة
االستقصائية.
االتحاد الدويل للصحفيني االستقصائيني
http://www.publicintegrity.org/investigations/icij//
+1 202-446-1300
يتبع االتحاد الدويل للصحفيني االستقصائيني ملركز النزاهة العامة ومقره واشنطن العاصمة .واالتحاد هو منتدى دويل للتعاون فيام بني الصحفيني
االستقصائيني العاملني عىل قضايا تتجاوز الحدود الوطنية .يتلقى االتحاد الدعم من مركز النزاهة العامة ،ويركز عىل تغطية الجرمية الدولية وقضايا
الفساد.
شبكة األخبار االستقصائية
http://www.investigativenewsnetwork.org
+1 213-290-3466
+1 818-582-3533
تراقب شبكة األخبار االستقصائية وسائل اإلعالم وتقدم الدعم ملساعدة املنظامت الصحفية غري الربحية .وتضم الشبكة يف عضويتها أكرث من  50وسيلة
إعالمية إخبارية غري ربحية يف أمريكا الشاملية.
مراسلون ومحررون استقصائيون
http://www.ire.org
+1 573-882-2042
منظمة مراسلون ومحررون استقصائيون هي منظمة غري ربحية ُتعنى بتدريب الصحفيني االستقصائيني يف كلية ميسوري للصحافة .وتوفر املنظمة الدعم
للمراسلني ،وتدافع عن حقوق الصحفيني االستقصائيني ،وتدعو إىل وضع معايري عليا للتغطية الصحفية االستقصائية.
مرشوع تغطية أخبار الجرمية املنظمة والفساد
http://reportingproject.net
+387 33-56-0040
مرشوع تغطية أخبار الجرمية املنظمة والفساد هو مرشوع تعاوين بني عدة منظامت إخبارية ومراكز معنية بالصحافة االستقصائية يف أوروبا الرشقية
يهدف إىل التشارك يف املوارد ونصائح السالمة ُبغية إنتاج تغطية صحفية استقصائية للجرمية املنظمة.
املركز الفلبيني للصحافة االستقصائية
http://www.pcij.org
+63 2 431-9204
يعمل املركز الفلبيني للصحافة االستقصائية عىل تعزيز التغطية الصحفية االستقصائية يف الفلبني .ويوفر املركز التدريب للصحفيني يف الفلبني وجنوب
رشق آسيا.
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برو بابليكا ))ProPublica
http://www.propublica.org
info@propublica.org
+1 212-514-5250
منظمة برو بابليكا األمريكية هي عبارة عن غرفة أخبار غري ربحية تضطلع بالتغطية الصحفية االستقصائية لحاالت إساءة استخدام السلطة .وتركز
املنظمة بوضوح عىل القصص اإلخبارية التي ترى بأن لها قوة معنوية ،وتسعى بتغطيتها إىل تحفيز اإلصالحات اإليجابية.
بابليكا ))Publica
http://www.apublica.org
منظمة بابليكا هي أول مركز غري ربحي يف الربازيل ُيعنى بالصحافة االستقصائية ،ويهدف إىل تعزيز الصحافة باعتبارها منفعة عامة من خالل تعزيز
التغطية الصحفية االستقصائية املستقلة .ويعمل املركز مع وسائل اإلعالم اإلخبارية األخرى يف الربازيل ودوليا لتمويل مشاريع التغطية الصحفية
املتعمقة.
سكووب ))SCOOP
http://www.i-scoop.org
تضم شبكة سكووب صحفيني استقصائيني يف رشق أوروبا وجنوبها الرشقي ،وتهدف إىل التعاون يف مشاريع دولية وإىل تبادل الخربات واألفكار .تنشط
الشبكة يف  12بلدا ،ويحتوي موقعها عىل شبكة االنرتنت عىل قامئة شاملة مبراكز الصحافة االستقصائية حول العامل.
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 .Fامللحق واو :مصادر أخرى
الجمعية الدولية لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمة
www.istss.org
+1 847-480-9028
تختص الجمعية الدولية لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمة بتبادل املعلومات حول آثار اإلجهاد الناجم عن الصدمة والحد من عواقبه بعيدة املدى.
ويوفر موقع الجمعية عىل شبكة اإلنرتنت بحوثا وموراد ومواد تعليمية وإرشادات لعالج اإلجهاد الناجم عن الصدمة واضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة.
املركز الوطني للطب التكمييل والبديل
http://nccam.nih.gov
+1 888-644-6226
املركز الوطني للطب التكمييل والبديل هو جزء من املعاهد الوطنية األمريكية للصحة ،وهو مختص بالبحث يف املامرسات الصحية والعالجات التي ال
تعترب يف العادة جزءا من الطب الغريب التقليدي .يوفر املركز معلومات حول الصدمة واإلجهاد ،ودراسات حول العالجات البديلة التي ميكن أن تكون
فعالة ،وتحذيرات بشأن املخاطر الصحية الناجمة عن العالجات املغشوشة االحتيالية.
املعهد الوطني للصحة النفسية
www.nimh.nih.gov
+1 866-615-6464
املعهد الوطني للصحة النفسية هو جزء من املعاهد الوطنية األمريكية للصحة ،وهو ُيجري بحوثا ويقدم معلومات بشأن الظروف والخدمات املتوفرة يف
مجال الصحة النفسية .ويوفر موقعه عىل شبكة االنرتنت معلومات عن أنواع كثرية من االضطرابات النفسية ومن ضمنها اإلجهاد الناجم عن الصدمة.
راين :الشبكة الوطنية حول االغتصاب وسوء املعاملة وسفاح املحارم ))RAINN
http://www.rainn.org
+1 202-544-1034
الشبكة الوطنية حول االغتصاب وسوء املعاملة وسفاح املحارم )راين( هي منظمة أمريكية توفر معلومات حول تجنب االعتداء الجنيس والتعايف منه.
ُيتاح الخط الوطني الساخن لالعتداء الجنيس عرب موقع راين عىل شبكة اإلنرتنت وعن طريق الهاتف .ويقدم املوقع باإلضافة إىل ذلك دليال للموارد
املتوفرة دوليا.
املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها
http://www.cdc.gov
) +1-800-232-4636خط ساخن للمعلومات الصحية متوفر عىل مدار الساعة من اإلثنني إىل الجمعة(
املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها هي وكالة حكومية أمريكية ومصدر عام للحصول عىل املعلومات بشأن األمراض واالضطرابات
والعالجات الشائعة .يقدم موقع املراكز عىل شبكة اإلنرتنت معلومات عن االعتالالت واألمراض ،والعيش الصحي ،والسالمة ،والرعاية يف حاالت الطوارئ،
والتأهب للكوارث واالستجابة لها.
منظمة الصحة العاملية
www.who.int/en
منظمة الصحة العاملية هي ذراع األمم املتحدة املعني بالصحة العامة ،وهي تراقب األوضاع الصحية العاملية وتتابع تفيش األمراض الناشئة حول العامل.
تقدم املنظمة إرشادات شاملة للمسافرين بشأن اللقاحات والنظافة والوقاية من األمراض ،وُتصِدر تحذيرات من السفر وتضع قيودا عليه.
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 .Gامللحق زاي :منوذج تقييم الوضع األمني
وضعت لجنة حامية الصحفيني هذا النموذج باالعتامد عىل مواد أعّدها باألساس خرباء أمنيون يف منظمة هيومن رايتس ووتش .وهذا النموذج ُمعّد
لغايات التوجيه واإلرشاد وحسب .وتجدر املالحظة بأن كل صحفي ومنظمة إخبارية تواجه ظروفا فريدة تقتيض إجراء تعديالت يف هذا النموذج.
منوذج تقييم الوضع األمني قبل أداء املهمة
 .1وصف املهمة
ح ِّدد مواعيد السفر ،ومسار الرحلة ،وأسامء املوظفني والصحفيني املستقلني وغريهم )مبن فيهم املستشارون املعينون محليا( املشاركني يف املهمة.
 .2تحليل املخاطر
حِّدد املخاطر األمنية املحتملة املرتبطة بتنفيذ هذه املهمة.
 1.2األهداف العدائية
ق ّيم احتامالت تعرضك أو تعرض فريقك أو أشخاص االتصال املحليني الذين تتواصل معهم عىل األرض إىل االستهداف باملراقبة أو الهجوم.
حدد الفاعلني العدائيني املحتملني مبن فيهم السلطات الحكومة ،ومرتكبو الجرمية املنظمة ،والجامعات املتمردة ،والقوات غري النظامية .حّدد درجة
الرتابط النسبية واذكر أي أعامل عدائية أو هجامت سابقة ميكن أن يكون لها صلة.
 2.2مخاطر املوقع
ح ِّدد املخاطر املرتبطة بالتغطية الصحفية يف املوقع املعني .ومن هذه املخاطر ،عىل سبيل املثال ،اندالع األعامل العدائية أو تصعيد النزاع؛ االختطاف؛
التعاطي مع سلطات عدائية )املشاكل عند عبور الحدود أو نقاط التفتيش ،واالعتقال ،واالحتجاز(؛ املراقبة الفعلية أو اإللكرتونية؛ مصادرة املعلومات
الحساسة أو إساءة استخدامها؛ املخاطر الصحية؛ األخطار املرتبطة بوسائل النقل واملواصالت املختلفة؛ انتشار الجرائم.
 3.2أمن أشخاص االتصال املحليني
ح ِّدد املخاطر التي قد يواجهها األشخاص العاملون أو املتعاطون معك )املرتجمون  ،والسائقون ،واملصادر ،والشهود املحليون وغريهم( .قِّيم موقف
الفاعلني املحتمل ضلوعهم ،واذكر يف تقييمك أي مراقبة أو أعامل أو هجامت سابقة.
 4.2مخاطر البحث
تص ّدى ،عىل وجه الخصوص ،للمخاطر املرتبطة بأداء عملك )إجراء املقابالت ،والتقاط الصور الفوتوغرافية ،والتصوير ،والتواجد يف مسارح األحداث،
والحصول عىل وثائق وصور فوتوغرافية قد تكون لها قيمة دليلية ،أو حملها(.
 5.2السمعة
ب ّني كيف أن سمعتك وسمعة اآلخرين يف فريقك وسمعة منظمتك اإلخبارية قد تزيد املخاطر أو تقللها.
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 6.2موثوقية املعلومات
ب ِّني ما إذا كان فريقك مطلع عىل أحدث املستجدات األمنية يف املنطقة ،وهوية املصادر الرئيسية للمعلومات الخاصة بتحليل املخاطر ،وإىل أي حد قد
تكون املعلومات املتوفرة قدمية أو محدودة.
 .3التدابري املقرتحة للحد من املخاطر
ِصف التدابري التي سوف تتخذها أنت وفريقك و َمن يف مقر عملك وآخرون غريهم من أجل الحد من املخاطر املتعلقة بتنفيذ املهمة.
 1.3اإلقامة
تعَّرف عىل الفنادق ،والُن ُزل ،والبيوت الخاصة ،وأنواع اإلقامة األخرى املتاحة يف كافة املواقع طوال مدة الرحلة .بّني السبب يف اعتبار مكان اإلقامة املقرتح
مكانا آمنا) .هل توجد فيه حراسة أمنية؟ هل ينزل فيه العاملون الدوليون؟ هل يقع يف منطقة آمنة؟( اذكر ما إذا كانت وسائل االتصال متوفرة يف مكان
اإلقامة )خطوط الهاتف ،شبكة اإلنرتنت( .اذكر معلومات االتصال الخاصة مبكان اإلقامة.
 2.3ترتيبات التنقل واملواصالت
ِصف ترتيبات التنقل واملواصالت يف الرحلة .إذا كنت تخطط الستخدام وسائل النقل العام أو سيارات األجرة ،اذكر ما إذا كانت هناك أي مخاطر مرتبطة
بذلك وكيف سوف يتم التصدي لها .وإذا كنت تخطط الستئجار سيارة ،بّني ُأسس اختيار السائق .واذكر معلومات السائق يف قسم أشخاص االتصال أدناه.
 3.3االتصاالت
اذكر ما إذا كنت أو فريقك ستستخدمون هواتف خلوية دولية و/أو هواتف خلوية محلية و/أو هواتف تعمل باألقامر الصناعية و/أو هواتف أرضية و/أو
أجهزة الالسليك املحمولة ،واذكر أية مشاكل مرتبطة باستخدام كل واحدة من وسائل االتصال هذه) .من املشاكل انعدام تغطية الهاتف الخلوي يف مناطق
مختلفة أو إمكانية انقطاع التغطية؛ مدى تغطية الهواتف العاملة باألقامر الصناعية وأي مشاكل أمنية أو قانونية ناجمة عن استخدام هواتف من هذا
القبيل؛ مراقبة املكاملات الهاتفية( .اذكر ما إذا كان الفريق سيتمكن من االتصال باإلنرتنت بانتظام .وحّدد أفضل وسيلة اتصال الستخدامها يف حال اقتىض
الوضع عىل األرض محادثة مفَّصلة للمتابعة مع املقر.
 4.3مقدار الظهور
اذكر ما إذا كنت أنت أو فريقك تخططون للعمل يف العلن أو يف الخفاء يف البلد املعني ،وِصف تدابري التصدي للمخاطر املرتبطة بكلتا الحالتنيِ .صف أيضا
كيف ستدخل أنت وفريقك إىل البلد وكيف سُتع ِّرف عن نفسك يف املواقف املختلفة )عىل الحدود ،عند نقاط التفتيش ،أثناء التعامل مع السلطات(.
ويف حال ُوجدت مخاطر مرتبطة بالخصائص الفردية ألعضاء الفريق )كالجنسية أو اإلثنية أو العرق أو نوع الجنس أو امليل الجنيس( ،حِّدد إمكانية
التصدي لها وُسبل ذلك ،وِصف الحاجة ،إن وجدت ،التخاذ تدابري إضافية للحد من املخاطر.
 5.3البحث واألنشطة األخرى
ِصف كيف ستضطلع أنت أو فريقك بالتغطية الصحفية بطريقة مأمونة بالنسبة لك ولألشخاص املستهدفني بالتحقيق الصحفي .اذكر إن كانت هناك
حاجة التخاذ تدابري محددة لضامن عدم الكشف عن هوية أشخاص محددين مستهدفني بالتحقيق الصحفي ،وحِّدد الطريقة التي سوف ُتتبع يف االتصال
باألشخاص املستهدفني بالتحقيق الصحفي لتجنب التعرض غري املرغوب.
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 6.3أمن التكنولوجيا
ح ِّدد التدابري الالزمة لحامية املعلومات الحساسة أثناء املهمة .واذكر ما إذا كنت أنت أو فريقك ستستخدمون أجهزة إلكرتونية لجمع املعلومات وتخزينها
)مسجالت الصوت ،الكامريات ،أجهزة الكمبيوتر ،إلخ( والتدابري املتخذة لضامن أمن التكنولوجيا يف حال مصادرة تلك األجهزة أو تعرضها للخطر ،أو ما إىل
ذلك من حاالت الولوج غري املأذون للمعلومات.
ويف حال كنت ستلجأ إىل كتابة املالحظات باليد فقطِّ ،حدد التدابري التي سوف تتبعها لحامية تلك املالحظات من الضياع أو االطالع غري املأذون عليها.
 7.3أمن اآلخرين
استنادا إىل تحليل املخاطر الوارد أعالهِ ،صف التدابري املقرتحة من أجل ضامن أمن األشخاص العاملني مع فريقك أو املتعاملني معه  -مبن فيهم عىل سبيل
املثال ال الحرص املستشارون واملرتجمون والسائقون املحليون.
 8.3تدابري أمنية أخرى
ِصف أية تدابري أمنية إضافية قد تكون رضورية للحد من املخاطر املرتبطة باملهمة .ومن تلك التدابري ،عىل سبيل املثال ،ما يتصدى للمخاطر الصحية
)اللقاحات الرضورية ،حقائب اإلسعافات األولية عالية التجهيز ،وغري ذلك( .وِصف كذلك إجراءات اإلجالء املتاحة يف حاالت الطوارئ من املنطقة أو البلد
املعني ،إن ُوجدت.
 .4إجراءات إثبات الوجود
حِّدد إجراءات إثبات الوجود املتبعة يف املهمة:
• الوترية وعدد املرات )سواء مواقع متعددة ،سفر طويل ،إلخ ،لكل موقع ومرحلة من مراحل السفر(؛ وعند ذكر الوقت ،حّدد الوقت استنادا
للتوقيت املحيل يف منطقة السفر وتوقيت الطرف اآلخر املتلقي إلشعار إثبات الوجود.
• الطريقة )اتصال هاتفي من خط أريض/هاتف خلوي/هاتف يعمل باألقامر الصناعية؛ رسالة نصية؛ رسالة بريد إلكرتوين(
• األفراد املسؤولون عن إثبات الوجود) .عند تكليف هؤالء األشخاص ،فّكر يف اختيار مناطق زمنية مناسبة ،ومستوى املخاطرة التي تنطوي
عليها املهمة ،وخطورة الوضع عىل األرض ،وخربة فريقك يف القيام مبهام إثبات الوجود؛ وإذا أمكن ،كِّلف أعضاء مختلفني يف فريقك لالضطالع
بأجزاء مختلفة من املهمة(
• اإلجراء الالزم يف حال مل تقم أنت أو فريقك بإثبات الوجود .متتد الفرتة الزمنية الفاصلة بني عملية إثبات الوجود والقيام باإلجراء الالزم يف
العادة ملدة ساعة واحدة ،أي أن الطرف اآلخر يف عملية إثبات الوجود سوف يتحرك من أجل املتابعة إْن مل يتسن االتصال بالفريق بعد ساعة
واحدة من انقضاء املوعد املحدد إلثبات الوجود .اذكر إذا كان هناك جزء معني من املهمة )عبور حدود أو نقطة تفتيش( سوف يقتيض فرتة
زمنية فاصلة أقرص .وباإلضافة إىل ذلك ،حِّدد:
ِ
 .1إذا كان أحد الزمالء هو املسؤول عن تلقي اإلشعار بإثبات الوجود ،فمتى ينبغي له أن ُيخطر املرشف؛
 .2ما إذا كان ينبغي للمنظمة اإلخبارية أن تتصل بأشخاص االتصال لحاالت الطوارئ ومتى ينبغي لها ذلك؛
 .3اإلجراءات األخرى التي ينبغي للمنظمة الصحفية أن تتخذها أو ال تتخذها )ومنها مثال إعالم األقارب أو إخطار وسائل اإلعالم
األخرى أو االتصال بالسفارة(.
 .5أشخاص االتصال
اترك معلومات االتصال )أرقام الهواتف الخلوية واألرضية وعناوين الربيد اإللكرتوين( الخاصة باآلتني:
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•املوظفون املسافرون ألداء املهمة
•املوظفون املسؤولون عن إثبات الوجود
•املرشفون وغريهم من أشخاص االتصال االحتياطيني يف املقر
•املشاركون من غري املوظفني )املستشارون واملرتجمون والسائقون(
 .6أشخاص االتصال لحاالت الطوارئ
• أشخاص االتصال داخل البلد) :أ( اذكر شخص اتصال من داخل البلد )زميل موثوق عىل سبيل املثال( سيظل عىل علم دائم بخططك
وتحركاتك ومواقعك؛ )ب( ق ِّدم قامئة بأشخاص اتصال إضافيني من داخل البلد ممن سيقدرون عىل مساعدة املنظمة اإلخبارية يف حال وقوع
حادثة أمنية أو فقدان االتصال مع الفريق أو أي حالة طارئة أخرى )ومن هؤالء ،مثال ،أشخاص اتصال يف السفارات املعنية ،واألمم املتحدة أو
موظفي املساعدة اإلنسانية ،واملنظامت غري الحكومية املحلية ،واملسؤولني املحليني املتعاطفني ،وسلطات إنفاذ القانون(.
•أشخاص اتصال آخرين لحاالت الطوارئ :إن ُوجد ،ق ِّدم بيانات تخص أشخاص اتصال آخرين ممن سيقدرون عىل مساعدة املنظمة اإلخبارية
يف حال وقوع حادثة أمنية أو فقدان االتصال مع الفريق أو أي حالة طارئة أخرى.
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عن مؤلفي الدليل
املؤلف الرئييس للدليل هو فرانك ساميث ،وهو مستشار متقدم للجنة حامية الصحفيني متخصص يف أمن الصحفيني .وهو صحفي مخرضم تخصص يف
تغطية النزاعات املسلحة والجرمية املنظمة وحقوق اإلنسان .وقد عمل يف التغطية الصحفية يف بلدان عديدة يف العامل مبا فيها السلفادور وغواتيامال
وكولومبيا وأريترييا وإثيوبيا ورواندا والسودان واألردن والعراق ،وقد ُسجن يف العراق ملدة  18يوماً يف عام  .1991وعمل فرانك ساميث مع منظمة
هيومان رايتس ووتش عىل امتداد عقد التسعينات من القرن املايض يف تغطية موضوع تهريب السالح .وقد نرش تغطية صحفية عرب محطة 'يس يب أس'
وكتب يف مجلة 'ذا نيشن' وصحف 'ذا فيليج فويس' و 'ذا نيو ريبوبلك' و 'واشنطن بوست' و 'نيويورك تاميز' و 'وول سرتيت جورنال' و 'ذا إنرتناشينال
هريالد تريبيون' و 'وورلد بولييس جورنال' ومجلة 'فورين أفريز' .وأدىل ساميث بشهادات حول حرية الصحافة أمام منظمة البلدان األمريكية ،واملفوضية
الدولية للحقوقيني ،والكونغرس األمرييك .وهو مؤسس رشكة 'غلوبال جورناليست سيكوريت' )الرشكة العاملية ألمن الصحفيني( ومديرها التنفيذي ،وهي
توفر خدمات االستشارات والتدريب للصحفيني وألفراد آخرين .ويساهم بصفة منتظمة مبدونة تابعة للجنة حامية الصحفيني تتناول قضايا أمن
الصحفيني.
بقلم :املوظف التقني يف لجنة حامية الصحفيني توم لوينثال ،وداين أوبرايان توم لوينثال هو موظف تقني يف لجنة حامية الصحفيني ويعمل من مدينة
سان فرانسيسكو ،وهو مسؤول عن تحديث الفصل الخاص بأمن التكنولوجيا يف هذا الدليل .ولدى توم اهتامم خاص باألمن التشغييل والدفاع عن النفس
ضد الرقابة عىل مستوى األوساط الشعبية .ويؤمن توم لوينثال بقوة بالخصوصية الفردية والحرية الشخصية ،وقد عمل منسقاً يف 'مرشوع تور' وتقنياً
ضمن فريق الخصوصية والسياسة العامة يف رشكة 'موزيال' .وعمل أيضاً صحفياً مستقًال ،وكتب ملجلة ) (Ars Technicaحول السياسية األمنية والتقنية.
وحصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية مع تخصص فرعي يف علم الحاسب والسياسية التكنولوجية من جامعة برينستون .بصامت املفتاح
العام لنظام ) (GPGالخاص به هي.1ADE 9951 1A97 95FA 3557 53DC 51E7 1B75 4A09 B187 :
كتب داين أوبرايان الفصل املخصص ألمن التكنولوجيا ،وهو يعمل منسقاً لنشاطات املنارصة والدعوة عرب اإلنرتنت يف لجنة حامية الصحفيني من مكتبه يف
مدينة سان فرانسيسكو .ظل أوبرايان يف طليعة الكفاح للدفاع عن الحقوق الرقمية يف العامل ،وعمل ناشطاً يف مؤسسة 'إليكرتونيك فرونتري' .وكان من
املوظفني األصليني يف مجلة 'وايارد' الربيطانية وشارك يف تأسيس مجموعة 'أوبن رايتس' ،وهي منظمة بريطانية تدافع عن الحقوق الرقمية .كام عمل
صحفي ًا وغطى مواضيع التكنولوجيا والثقافة ملجلة 'نيو سيانتيست' و صحيفة 'ذا صنداي تاميز' اللتني تصدران يف لندن ،ولصحيفة 'ذا أيرش تاميز'.
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تنويهات
تتوجه لجنة حامية الصحفيني بالشكر للصحفيني والخرباء التالية أسامؤهم للمساهامت القّيمة التي قدموها لهذا الدليل :مصطفى حجي عبد النور ،مويل
بينغهام ،عمر شيام ،كارولني كول ،بيل جينتايل ،إيريك س .جونسون ،سابستيان جونغر ،ربيكا مّكينون ،جوديث ماتلوف ،فابيو بومبيتي ،ديفيد رود ،ديفد
شليزنغر ،و خافيري فالديز كارديناس .كام تن ّوه لجنة حامية الصحفيني بعرفان باألبحاث املهمة التي أجراها املعهد الدويل لسالمة العاملني باألخبار ،ومركز
دارت للصحافة والصدمة ،ومنظمة هيومان رايتس ووتش ،والعديد من املنظامت الصحفية املحلية والدولية.
ُأتيح إصدار هذا الدليل عرب منح من مؤسسة أديسيوم ) ،(Adessium Foundationوشبكة أوميديار ) ،(Omidyar Networkومؤسسة ريلنيتوركس
).(RealNetworks Foundation
مدير التحرير :بيل سويني
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