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لفت نظر

تم إعداد هذا الدليل يف نطاق برنامج الدعم لوسائل اإلعالم التونسية ( )PAMT-MediaUpالتابع لإلتحاد األورويب ،الذي يسهر عىل إدارته وتنفيذه املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني
واالتصاليني ( .)CAPJCويستفيد هذا الربنامج من املساندة الفنية ملجمع تقوده مؤسسة “بارتيسيب” ( ،)Participويضم كال من “ ”France Médias Mondeو”دوتيش فيال”
( )Deutsche welleووكالة األنباء اإليطالية “أنسا” (“ )Ansaوفرع تونس “ملنظمة املادة .)Article 19 Tunisie( ”19
ويقع محتوى هذا الدليل تحت مسؤولية مؤلفيه ،وهو ال يلزم يف يشء ،ال اإلت ّحاد األورويب ،وال الدول األعضاء فيه ،وال املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني ،وال أيا من أطراف
املجمع.
ويود املؤلفون التعبري عن خالص شكرهم ملجمل املخاطبني الذين التقوهم ،ملا أبدوه من حسن استعداد وتفهم ،وملا قدموه من إسهامات ذات جودة.
وهم يعربون مسبقا عن االعتذار عن كل خطأ قد يكون ترسب إىل هذا الدليل ،رغم ما أبدوه من حيطة وتيقظ.
وتجدر اإلشارة إىل أن صيغة املذكر الواردة بالدليل ال تعني باملرة التمييز بني الجنسني ،فهي فقط من باب التخفيف يف مستوى الصياغة.
ومن منطلق الحرص عىل النقل األمني ملضامني النصوص األصلية ،واملؤطرات ،واألجزاء املقتبسة من منشورات ،وصور ملتقطة من الشاشات أو مواقع الواب ،ورسومات تخطيطية ،تم،
ضمن هذه النسخة باللغة العربية ،االحتفاظ بتلك الدعائم يف لغتها األصلية ،مثلام تم اإلبقاء عىل مرجعيتها .أما التعليقات التوضيحية املصاحبة لكل صورة أو رسم تخطيطي ،فقد
متت ترجمتها ،كلام كان ذلك رضوريا.

إنجاز التصميم“ :سامرتيك”  www.smartictunisie.comالهاتف:

(+216) 50 620 849

الرتجامت إىل اللغة العربية :السادة محمد عيل الحبايش ولطفي العرفاوي وعيل الجليطي
5

املؤ ّلفان

زياد الدبار
صحفي تونيس ،مختص منذ  2011يف شؤون سالمة الصحفيني.
تول تكوين حوايل  500صحفي من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا املعروفة بالـ”( ”MENAتونس ،ليبيا ،الجزائر ،موريتانيا ،مرص ،فلسطني ،سوريا ولبنان) وعدد
ّ
آخر من صحفيي بلدان إفريقيا الصحراوية ،منها مايل.
يرشف منذ  2017عىل وحدة رصد وتوثيق االعتداءات عىل الصحفيني التابعة للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
له مداخالت يف عديد الندوات وامللتقيات الدولية حول اإلفالت من العقاب.
يشتغل حاليا عىل مرشوع وضع بروتوكول لسالمة الصحفيني بالرشاكة بني الفدرالية الدولية للصحفيني والنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ومؤسستي إعالم عموميتني ،اإلذاعة
والتلفزة التونسيتني
عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ونائب رئيس الفدرالية اإلفريقية للصحفيني “.”FAJ
انتخب عضوا باملكتب التنفيذي للفدرالية الدولية للصحفيني ( )FIJلفرتة .2019-2021
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املؤ ّلفان

عثمان بن منصور
خبري ومك ّون يف شؤون السالمة املعلوماتية.
تجربة أكرث من عرش سنوات ،تص ّورا وإرشافا عىل عديد الدورات التكوينية لفائدة مهنيي قطاع الصحافة يف إطار برامج دولية.
دورات تكوينية إلكرتونية وأخرى مبارشة حول رهانات االستعامالت السليمة للفضاء االفرتايض.
عثامن بن منصور مؤسس ومدير مؤسسة  Paladax Cyber-Defenseومقرها باريس وهي مختصة أساسا يف “أبعاد املوارد البرشية يف السالمة املعلوماتية”.
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النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وسالمة الصحفيني

رشعت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني منذ  ،2011بالرشاكة مع الفدرالية الدولية للصحفيني  FIJيف برنامج واسع حول سالمة الصحفيني يف تونس وذلك من خالل دورات تكوينية
يف مختلف الجهات( :تطاوين ،مدنني ،قفصة ،الكاف ،طربقة ،صفاقس ،املنستري ،املهدية ،سيدي بوزيد ،القرصين ،تونس والقريوان) .وقد استفاد حوايل  200صحفي من هذه الدورات
خالل  8سنوات.
بعثت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني منذ مارس  2017مركزا وطنيا للسالمة املهنية يضم  4وحدات منها وحدة تحقيق مستقلة تعمل عىل رصد وتوثيق االعتداءات عىل الصحفيني
كـ “آلية إنذار مبكّر” وهي “وحدة رصد وتوثيق االعتداءات عىل الصحفيني”.
وتعمل النقابة عىل رصد العنف ض ّد الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم وانتهاكات حرية التعبري والتحقيق فيها بطريقة محايدة ورسيعة وتدين كل االعتداءات عىل الصحفيني وتعلن
منسقة ومحقّقني اثنني ومحام .وتجري التدخالت مع السلطات املعنية (الداخلية ،الدفاع الوطني،
عنها يف بيانات رسمية وتقوم برفع الدعاوى لدى القضاء باالعتامد عىل خلية تضم ّ
وغريهام) من أجل متابعة القضايا وبالخصوص مكافحة إفالت املعتدين من العقاب .وتصدر تقارير سنوية إلحصاء حاالت وتطور الترشيعات إىل جانب نرشة ربع سنوية حول موضوع
محدد وأخرى شهرية حول الوقائع املوثقة من قبل املرصد. .
يتعي عىل الصحفي اإلملام به ،من قواعد السالمة ومقتضياتها يف كل تفاصيلها وجزئياتها ،خاصة يف املهامت
وتعترب النقابة أنّه من املفيد إصدار هذا الدليل العميل الذي يعرض ما ّ
الحساسة التي تستدعي درجة عالية من اليقظة والحيطة.
الصعبة ّ
ويأيت هذا الدليل مثرة تجربة كل من زياد الدبار وعثامن بن منصور وخربتهام الطويلة يف املجال ودرايتهام بتجارب مامثلة يف بلدان غري بعيدة.
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النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وسالمة الصحفيني

ولنئ سبق لبعض املنظّامت والهيئات اإلقليمية والدولية إصدار مثل هذا الدليل (اليونسكو ،الفدرالية للصحفيني ومراسلون بال حدود ).فإ ّن الدليل الذي بني أيديكم ،استلهم ال محالة
من تجارب الغري ،لكنه يكتيس خصوصيته من االنطالق من السياق التونيس والتوجه إىل الصحفيني التونسيني ،ليكونوا عىل إملام بكيفية تأمني سالمتهم ذاتيا ،والحد بذلك من االعتداءات
فال تبقى مامرسة املهنة محفوفة بالخطر.
تحقق النقابة بصفة مستقلة يف كل االعتداءات التي تطال الصحفيني والصحفيات ومرافقيهم ومصادر معلوماتهم ومحيطهم العائيل ملا له من ارتباط وثيق بعملهم الصحفي.
وإىل جانب ذلك طورت وحدة الرصد مؤرشات لقياس املساءلة واإلفالت من العقاب من خالل تحديد الجرائم الخطرية ،وهي تلك التي تستوجب تتبعا جزائيا ،وقياس نسبة الشكاوي
املتعلّقة بها واملق ّدمة من قبل الصحفيني ومرجع تقدميها .كام راقبت تقدم العمل عىل هذه الشكاوي ومآالتها ومدى توجه القضاء إىل إصدار أحكام فيها وقياس رسعة استجابته.
وتسعى نقابة الصحفيني من خالل منظومة العمل هذه إىل تحفيز الدولة التونسية لوضع اسرتاتجية وطنية لحامية الصحفيني.
كل سنة مبناسبة اليوم الدويل العاملي يوثق ويضع
نوفمب من ّ
وستواصل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني إصدار تقريرها املتعلّق بـ”سالمة الصحفيني” بصفة دورية وسنوية يف شهر
ّ
مقرتحات لتحسني بيئة عمل الصحفيني تكون آمنة ومحمية.

8
9

تقدمي

الصحفيون التونسيون عرضة للهجامت واالعتداءات
ما ال يقل عن  150حالة ته ّجم واعتداء ،هو املعدل السنوي للتهجامت واالعتداءات التي يتع ّرض لها الصحفيون التونسيون .وحسب “وحدة رصد وتوثيق االعتداءات عىل الصحفيني”
بلغ عدد الضحايا  194فيام بني أكتوبر  2017ونوفمرب 2018جراء  136اعتداء .قبل ذلك ،بالنسبة للفرتة  ،2011-2015سجلت وحدة الرصد  450حالة اعتداء ضد الصحفيني.
وحسب التقرير السنوي لسنة  2018الصادر عن هذه الوحدة فإن الصحفيني العاملني بامليدان واملص ّورين كانوا أكرث عرضة لالعتداء أثناء مامرسة عملهم  ،ووصل عدد ضحايا هذه
االعتداءات ما ال يقل عن املائة.
وتواصلت سنة  2019عىل نفس الوترية  -220حالة اعتداء -مع تسجيل  79حالة اعتداء بالتزامن مع الحملة االنتخابية فيام بني شهري أوت وأكتوبر .ولنئ انخفضت فيام بعد وترية
االعتداءات م ّدة شهرين أو ثالثة أشهر إال انه يف العموم ،يبقى الصحفيون التونسيون عرضة للتهديدات واالعتداءات.
وترتاوح نوعية االعتداءات املسجلة ما بني الهرسلة اللّفظية واالعتداءات الجسدية والتهديدات العلنية والتتبعات القضائية بناء عىل ما بيديه الصحفي من رأي مخالف أو ما ينجزه من
عمل استقصايئ أو حتى من أجل التقاط صور يف أماكن عمومية من املفروض أالّ تتطلب ترخيصا مسبقا.
وحسب التوزيع الجغرايف ،سجلت أعىل نسبة اعتداءات –فيام بني نوفمرب  2018ونوفمرب  2019-يف تونس الكربى بنسبة الثلث ( 88اعتداء من جملة .)220وسجلت اعتداءات ال تقل
خطورة يف جهات أخرى مثل خاصة صفاقس ،قفصة وباجة.
يف حقيقة األمر ،استفحلت الظاهرة يف غياب الردع ،فاملعتدون ،وأغلبهم من املوظفني العموميني ،و من أعوان أمن ،وحتى مسؤولني سياسيني أحيانا ،يتمتعون بنوع من الحصانة املطلقة
بتفص املؤسسات اإلعالمية من مسؤولية توفري الحامية لصحفييها ،بداية من غياب التكوين،
بسبب سلبية النيابة العمومية وتباطئها يف مبارشة األبحاث والتتبعات .ويزداد األمر تعقيدا ّ
والنصوص القانونية بشأن إجراءات السالمة صلب هذه املؤسسات ،وصوال إىل إنعدام التجهيزات الرضورية لحامية الصحفيني.
ويتناول هذا الدليل مسألة السالمة من جوانبها الثالثة :القانوين ،الجسدي والرقمي.
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الفصل  : 1محاية الصحفيني يف الترشيع التونيس وآليات التقايض

إيتناول هذا الفصل مسألة حامية الصحفيني يف الترشيع التونيس ،ويتمحور الجزء األ ّول حول ما تنص عليه القوانني من حيث توفري الحامية القانونية للصحفي ومصادره وحق النفاذ
إىل املعلومة.
ثم متابعة مآل القضية ،علام بأنّ
ويتناول الجزء الثاين الدور املحمول عىل الصحفي بخصوص احرتام اإلجراءات املنصوص عليها قانونيا عند رفع شكوى عىل إثر تعرضه العتداء ّ ،
أي اعتداء يتع ّرض إليه أي صحفي.
النقابة الوطنية للصحفيني ترفع من جانبها ،األمر إىل القضاء آليا ،يف ّ

أ  -مفاهيم ومعطيات أساسية :
من هو الصحفي؟
تضبط االتفاقية اإلطارية للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني واملرسوم  115-2011الصفة القانونية للصحفي يف تونس .واعتامدا عىل املفهوم املوسع الذي ق ّدمته لجنة حقوق اإلنسان
والسياسية “الصحفيون هم املراسلون واملحلّلون املحرتفون واملتف ّرغون ،فضال عن أصحاب
يف األمم املتّحدة يف التعليق العام رقم  34حول الفصل  19من العهد الدويل للحقوق املدنية ّ
املد ّونات اإللكرتونية وغريهم ممن يشاركون يف أشكال النرش الذايت املطبوع أو عىل شبكة األنرتنت أو يف مواضع “أخرى” وهو مفهوم أشمل من املفهوم الوارد بالفصل  7من املرسوم
 115لسنة  2011املؤرخ يف  11نوفمرب  2011املتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنرش.
اعتمدت وحدة رصد االعتداء التابعة للنقابة الوطنية الصحفيني التونسيني هذه املنهجية لتوسيع نطاق الحامية من انتهاكات حرية الصحافة.

هل من حماية للصحفي؟
حسب التشاريع املعمول بها ،يحظى الصحفي التونيس بالحامية ،من ذلك ما تنص عليه االتفاقية اإلطارية للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني يف البند الرابع والعرشين املتعلق
بالصحة والسالمة املهنية والذي يشري إىل رضورة حامية الصحفيني من االعتداءات التي ميكن أن يتعرضوا لها  .باالستنتاج يف منهجية رصد املنع من العمل عىل الفصل  10من املرسوم
 115الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنرش “للصحفي ،كام لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات والحصول عليها من مصادرها املختلفة طبقا للرشوط
نص عليها املرسوم عدد  41املؤرخ يف  26ماي  2011املتعلّق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية ،املنقّح باملرسوم عدد  54املؤرخ يف  11جوان .2011
والصيغ واإلجراءات التي ّ
رسية بحكم القانون”.
وللصحفي أن يطلب من الجهات املذكورة املعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تكون بحوزتها ما مل تكن هذه املواد ّ
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وينص الفصل  9من هذا املرسوم عىل أنّه “مينع فرض أي قيود تعوق ح ّرية تداول املعلومات أو تحول دون تكافئ الفرص بني مختلف مؤسسات اإلعالم يف الحصول عىل املعلومات أو
يكون من شأنها تعطيل حق املواطن يف إعالم ح ّر وتع ّددي وشفاف”.
ويوفر املرسوم  115لسنة ( 2011الفصل  ،)14الحامية للصحفيني أثناء مبارشة عملهم ويس ّوي بني أي اعتداء –حتّى لفظيا -يتع ّرض له الصحفي بهضم جانب موظّف عمومي .حيث
ينص هذا الفصل عىل أنّه “يعاقب كل من يخالف الفصول  11و 12و 13من املرسوم وكل من أهان صحفيا أو تع ّدى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مبارشته لعمله
ّ
بعقوبة االعتداء عىل شبه موظّف عمومي املق ّررة بالفصل  123من املجلّة الجزايئ”.

هل من حماية لمصادر الصحفي؟
يضمن الترشيع املعمول به الحامية ملصادر الصحفي إالّ يف حاالت استثنائية يضبطها القانون.
ينص املرسوم  115يف الفصل  11عىل حامية مصادر الصحفي وكل من تكون لها مساهمة يف إنتاج مادة إخبارية.وتدخل يف باب تجاوزات السلطة وانتهاك القانون محاوالت تعقّب
رسية ترمي إىل كشف مصادر الصحفي .لكن يف الحاالت التي تفرضها اعتبارات األمن القومي ،يكون الصحفي ملزما
الصحفيني أو اخرتاق مكاملاتهم الهاتفية وكل ماهي مامرسات ّ
بالكشف عن مصادره لكن تحت رقابة السلطة القضائية “الفصل  : 11تكون مصادر الصحفي عند قيامه مبهامه ومصادر كل األشخاص الذين يساهمون يف إعداد املادة اإلعالمية
محمية ،وال ميكن االعتداء عىل رسية هذه املصادر سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة إال إذا كان ذلك م ّربرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
ويعترب اعتداء عىل رسية املصادر جميع التحريات وأعامل البحث والتفتيش والتنصت عىل املراسالت أو عىل االتصاالت التي قد تتوالها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن
مصادره أو تجاه جميع األشخاص التي تربطهم به عالقة خاصة.
ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة كام ال يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم يف إعداد املادة اإلعالمية بإفشاء مصادر معلوماته إال بإذن من القايض
العديل املختص وبرشط أن تكون تلك املعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيام عىل السالمة الجسدية للغري وأن يكون الحصول عليها رضوريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن
تكون من فئة املعلومات التي ال ميكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى”.
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وينص عىل هذه التدابري االستثنائية أيضا الفصل  37من القانون األسايس املتعلّق مبكافحة اإلرهاب وتبييض األموال .

1

هل في إمكان الصحفي النفاذ إلى كل معلومة؟
تخضع رشوط النفاذ إىل املعلومات يف تونس إىل مقتضيات القانون األسايس  22-2016املؤرخ يف  24مارس  2016املتعلق بالنفاذ إىل املعلومات وهناك استثناءات ينص عليها الفصل 4
من القانون “ال يحول إيداع الوثائق املتضمنة للمعلومة املسموح بالنفاذ إليها عىل معنى أحكام هذا القانون ،باألرشيف ،دون الحق يف النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلني
 24و 25من هذا القانون”.

ب -في حالة االعتداء :
ما العمل إذا حصل اعتداء؟
عند تع ّرضه إىل اعتداء ،يسارع الصحفي (أنظر أسفله) إىل رفع شكاية ،وقبل ذلك يتو ّجه إىل وحدة سالمة الصحفيني صلب النقابة الوطنية للصحفيني.

 1الفصـل  37ـ يعد مرتكبا لجرمية إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إىل خمسة أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إىل عرشة آالف دينار كل من ميتنع ،ولو كان خاضعا للرس املهني ،عن إشعار السلط
ذات النظر حاال مبا أمكن له االطالع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية املنصوص عليها بهذا القانون أو احتامل ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة املتقدمة الوالدان واألبناء والقرين.
كام يستثنى أيضا املحامون واألطباء بخصوص األرسار التي يطلعون عليها أثناء مبارشتهم ملهامهم أو مبناسبتها.
ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا ألحكام املرسوم عدد  115لسنة  2011املؤرخ يف  2نوفمرب  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش.
وال تنسحب هذه االستثناءات عىل املعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إىل تفادي ارتكاب جرائم إرهابية يف املستقبل.
وال ميكن القيام بدعوى الغرم أو املؤاخذة الجزائية ض ّد من قام عن حسن نية بواجب اإلشعار.
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أنواع االعتداءات والمعتدين
حسب إحصائيات وحدة سالمة الصحفيني هناك العديد من أنواع االنتهاكات و االعتداءات ضد الصحفيني تتمثل بالخصوص يف :
االعتداءات الجسدية يف شكل هجامت :يعد اعتداء جسديا عىل معنى الفصل  12من املرسوم عدد  115لسنة  2011املؤرخ يف  2نوفمرب  2011املتعلّق بحرية الصحافة
ميس من الحرمة الجسدية للصحفية أو للصحفي عىل خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينرشونها أو ملج ّرد صفتهم كصحفيني”.
والطباعة والنرش كل فعل مادي من شأنه أن ّ
كل تع ّد بالقول أو اإلشارة مبا يف ذلك قصد اإلهانة عىل صحفي أو صحفية عىل
االعتداءات اللفظية :يعترب اعتداء لفظيا عىل معنى الفصل  14من املرسوم  115لسنة ّ 2011
خلفية رأي يصدر عنهم أو معلومات ينرشونها أو ملج ّرد صفتهم كصحفيني.
“كل فعل أو مامرسة أو إجراء من شأنه أن يهدف إىل
املنع من العمل :يعترب منعا من العمل عىل معنى منهجية وحدة الرصد صلب النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ّ
منع الصحفي من القيام مبختلف مهامه الصحفية” وذلك استنادا إىل الفصل  10من املرسوم  115الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنرش.
احتجاز وسائل العمل.
إتالف وسائل العمل.
التهديد :يع ّد تهديدا كل فعل يو ّجه ضد صحفية أو صحفي عىل خلفية رأي أو أفكار أو معلومات تنرشها أو ينرشها طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة ،من شأنه أن ينذر بخطر
رش يراد إلحاقه به أو مباله أو بأحد املق ّربني منه سواء كان ذلك بالتحرير عليه كتابيا أو شفاهيا أو بالصور أو بالرموز وبالشعارات أو باإلشارات أو بإشهار السالح سواء
أو ب ّ
كان التهديد مصحوبا برشط أو دون رشط.
التحريض :يعترب تحريضا ،كل حاالت التحريض عىل الكراهية والعداوة والعنف والتمييز ضد صحفية أو صحفي عىل خلفية رأي أو مقال نرشته أو نرشه أو ملج ّرد صفتها أو
صفته كصحفي.
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ودامئا حسب إحصائيات وحدة سالمة الصحفيني بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني صدرت االعتداءات عن:
أعوان األمن.
موظّفني عموميني.
أعضاء أحزاب سياسية.
نقابيني.
جامهري رياضية (وأحباء الفرق).

ج  -كيف يمكن ال ّلجوء إلى القضاء ،عند حصول اعتداء؟
تعرضه إلى اعتداء؟ كيف؟
هل في إمكان الصحفي التقدم بشكاية عند ّ
عندما يتعرض صحفي إىل اعتداء أثناء مبارشة عمله ،فمن حقه تقديم عريضة شكوى لدى وكالة الجمهورية ،وميكن رفع العريضة من قبل الصحفي شخصيا أو عن طريق محاميه أو
محامي النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
هذه هي الخطوة القانونية األوىل لتت ّبع املعتدي .يت ّم إيداع العريضة لدى الوكيل العام للمحكمة االبتدائية ويجب أن تتضمن ما يلزم من البيانات :هوية الصحفي ،عنوانه ورقم هاتفه
مفصل لوقائع االعتداء واألرضار (الشتائم ،التهديدات وإتالف وسائل العمل).
مع عرض ّ
تجسم األرضار البادية :جروح ،خدوش.)...
وعند االعتداء الجسدي ،ترفق شهادة طبية بعريضة الدعوى (ميكن إضافة صور ّ
وإذا تس ّنى ،االستظهار أيضا مبقاطع فيديو تص ّور عملية االعتداء واملعتدين ،وشهود عيان (من الصحفيني وغريهم) .وبناء عىل هذه العريضة ،يطالب الصحفي بفتح تحقيق عديل ضد
املعتدي أو املعتدين.
يخص الجنح ،وهي املهلة التي تحتسب من يوم حصول االعتداء للتقدم بعريضة الدعوى.
ويتعي األخذ يف االعتبار اآلجال القانونية املنصوص عليها واملح ّددة بأجل  3سنوات فيام ّ
ّ
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أما فيام يخص الجنايات (محاولة قتل ،التحريض عىل القتل ،العنف املنج ّر عنه سقوط بدين مزمن بأكرث من  % 20فإن مهلة تقديم العريضة متتد عىل  10سنوات تحتسب من يوم
حصول االعتداء.
ترفع عريضة الدعوى يف نسختني (مع النسخة األصلية للشهادة الطبية وباقي إثباتات االعتداء) لدى امل ّدعي العام مع مراعاة مبدأ االختصاص الرتايب ،مبعنى التقدم بالعريضة إىل
املحكمة ذات النظر ترابيا ،يف املكان الذي حصل فيه االعتداء أو يف املكان الذي ت ّم فيه التع ّرف عىل املعتدي أو املكان الذي ت ّم فيه ضبطه.
يتعي عىل الصحفي الذي تع ّرض إىل االعتداء ،أن يوث ّق كل ما ميكن توثيقه يف شكل مرفقات بالعريضة ،تشمل ما يلزم من البيانات واإلثباتات:
ولتكون العريضة مستوفاة الرشوطّ ،
ويتعي عىل الشايك االحتفاظ بنسخة من العريضة تحمل ختم املحكمة مع تاريخ اإليداع.
هويات الشهود ،هوية املعتدي أو املعتدين وملف طبي إن لزم األمر.
ّ
إذا حصل اعتداء يف منطقة ريفية أونائية ،يت ّم التق ّدم بعريضة شكوى إىل محكمة الناحية مرجع النظر ،مع إتباع نفس اإلجراءات.

مآل الشكايات
البت عىل أساس:
ميكن للصحفي االتصال يف أي وقت بكتابة الوكيل العام ملعرفة مآل عريضته .بعد النظر يف العريضة ،ميكن للوكيل العام أو مساعده ّ
رفض الدعوى (إ ّما النعدام أركان الجرمية أو لطابع القضية املدين.)...
دعوة الشايك إىل تقديم بيانات إضافية (عنوانه ،براهني.)...،
إعادة امللف إىل مركز الرشطة أو الحرس ،مرجع النظر ترابيا.
ويتعي الكشف عنه.
ميكن للوكيل العام أيضا إحالة العريضة إىل حاكم التحقيق يف صورة إذا كان املعتدي مجهول الهوية
ّ
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يتول مساعد وكيل الجمهورية سامع الشايك ،كام ميكن لرئيس محكمة الناحية أن يبارش األبحاث.
يف بعض الحاالت ميكن أن ّ
ويتعي عىل الصحفي أن يطلب من كتابة الوكيل العام م ّده برقم الشكاية وتاريخها والجهة األمنية التي أوكلت إليها مبارشة األبحاث (الرشطة العدلية ،فرقة األبحاث
ّ
والتفتيش بالحرس ،الوطني) ،وإن لزم األمر ،يطلب الصحفي من إحدى هذه الجهات سامعه للتعجيل يف اإلجراءات.

محاضر جلسات الضابطة العدلية
يتعني عىل الصحفي احرتام آجال املثول لدى باحث البداية يف جلسة أو جلسات سامع .ميكن للشايك استقدام الشهود لسامعهم أو املطالبة بإحضارهم وكذلك بسامعهم إذا امتنعوا
عن الحضور.
رضرا ،ميكن للصحفي اشرتاط حضور محاميه يف جلسات السامع وذلك طبقا للقانون عدد 5/2016املؤرخ يف  16فيفري .2016
وبصفته مت ّ
يت ّم تضمني أقوال الشايك وهويته وعنوانه ورقم هاتفه يف محرض جلسة مرقّم ،بتاريخ جلسة السامع وكذلك هوية ضابط الرشطة العدلية.
تول التحرير والرقن.
يطّلع الشايك عىل ما ت ّم تدوينه يف املحرض قبل املصادقة عىل أقواله واإلمضاء .يوقّع محاميه أيضا عىل املحرض كام يوقع عليه ضابط الرشطة العدلية الذي ّ

ما محتوى محضر الجلسة؟
بصفة عامة ،ينبغي أن يتضمن املحرض:
فحوى الشكاية ومختلف اإلجراءات التي ت ّم ات ّباعها ث ّم تت ّم إحالة املحرض عىل النيابة العمومية.
محرض سامع الشايك .وميكن أن يتضمن حسب الحالة:
محرض سامع الشهود.
•
محرض سامع املشتبه يف أنه هو املعتدي.
•
محرض يف حجز األدوات.
•
17

محاية الصحفيني يف الترشيع التونيس وآليات التقايض

•
•
•

محرض يف العرض عىل الفحص الطبي يف صورة إذا غفل الشايك عن االستظهار بشهادة طب ّية.
محرض مكافحة بني الشايك واملشتبه فيه.
محرض تع ّرف عىل املشتبه فيه من قبل الشايك إذا مل يسبق له أن شاهده.

بعد استيفاء هذه اإلجراءات يختم ضابط الرشطة العدلية امللف ويحيله إىل النيابة العمومية لتق ّرر مآل الشكاية ،وميكن أن ترتاوح قراراتها بني:
حفظ القضية لعدم كفاية الحجة.
مواصلة األبحاث عندما يكون األمر متعلّقا بجرمية.
إحالة القضية إىل املحكمة االبتدائية إذا كان األمر يتعلّق بجنحة.
إعادة امللف إىل الرشطة العدلية ألبحاث تكميلية.
ألي سبب كان ،فمن حق الصحفي ومحاميه التق ّدم بطلب إىل وكيل
يتعي عىل الصحفي ومحاميه متابعة سري القضية .ويف حالة حفظها من قبل وكيل الجمهوريةّ ،
ويف كل الحاالتّ ،
الجمهورية إلحالة القضية من جديد إىل حاكم التحقيق أو تغيري صبغة القضية لتكون من أنظار الهيئة القضائية ذات النظر يف القضايا اإلجرامية .وميكن للصحفي أن يطالب بجرب
الرضر مع اإلشارة إىل انه إذا تم الحكم بعدم سامع الدعوى ،فان املشتبه به بإمكانه املطالبة بجرب الرضر لنفسه.

األحكام
تشمل األحكام القضائية جانبا جزائيا وآخر مدنيا:
الجانب الجزايئ هو ما يخص العقوبة التي تسلّط عىل الجاين.
أما الجانب املدين فيشمل التعويض لجرب الرضر لفائدة املعتدى عليه.
رصح به شهادة يستظهر بها لدى عدل تنفيذ للحصول عىل مستحقاته .هذا وميكن للشايك ومحاميه استئناف الحكم.
رضر عىل ضوء الحكم امل ّ
يستخرج املت ّ
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الفصل : 2

ألي طارئ
تحسبا ّ
يتناول هذا الفصل كيفية االستعداد كام يجب قبل أية مه ّمة صحفية من أجل أوفر ضامنات السالمة وهو ما يستوجب اإلملام مبا يلزم من القواعد االحتياطية ّ
أثناء السفر ومبارشة امله ّمة.
باملهمت الصعبة.
السالمة ،يكون يف وسع الصحفي التو ّقي بأكرث ما ميكن من النجاعة ،من املخاطر املحفّة
ّ
وباكتساب املعارف األساسية ،أو أبجديات ّ

أ  -االستعدادات والتخطيط
السهلة -تتطلّب االستعداد لها من كل الجوانب ،بدنيا وذهنيا إضافة إىل إعداد الفريق املصاحب بكامل املع ّدات وأدوات العمل
يف الواقع ،كل مه ّمة صحفية –حتى ّ
املهمت الروتينية ّ
الالّزمة ورصد ميزانية التنقالت واإلقامة وكل مستلزمات املهمة ،حتّى اختيار املالبس املالمئة وإجراء االتصاالت وضبط املواعيد.
كل هذه االستعدادات تتطلب بعض الجهد من حيث جمع املعطيات يف مرحلة أوىل لتقييم املخاطر ،وعىل ضوء ذلك يتم اإلعداد للمهمة عىل أساس توقّع كل االحتامالت وأسوأ
السناريوهات.
مفصل لكامل أطوار املهمة ،يشمل:
لذا الب ّد من اإلملام ،منذ البداية ،بطبيعة املهمة بأكرث ما ميكن من التفاصيل من حيث األماكن واآلجال ويت ّم عىل ضوء ذلك ضبط جدول زمني ّ
نقطة االنطالق ونقطة الوصول.
رزنامة املواعيد( ،باليوم والساعة).
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ضبط مهام الفريق
وضع قامئة إسمية لكامل أعضاء الفريق وتحديد املهام ،مبعنى أن يعرف الصحفي مسبقا مع من سيعمل وما املطلوب من كل عضو من الفريق؟
عضو الفريق

املهمة (تحديدها بكامل الدقة)

االتصاالت

1
2
3

جمع أكثر ما يمكن من المعطيات والبيانات عن أعضاء الفريق المصاحب
معطيات طب ّية
بيانات مفيدة إذا حصل طارئ صحي (عملية جراحية)...
فصيلة الدم

نوع األدوية

سوابق صحية

حساسية

نظام غذايئ
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عناصر لألخذ في االعتبار
املوقع الجغرايف وحالة الطقس
يتعي توفّرها مسبقا ،ما يتعلّق بأحوال الطقس (درجات الحرارة ،األمطار ،الجفاف ،املرتفعات الجبلية )...وذلك التّخاذ االحتياطات الالّزمة من حيث نوعية امللبس
من اإلرشادات التي ّ
وما إىل ذلك (مع ّدل استهالك املاء يف املناطق الجافة ،األمطار ،درجات الحرارة.)...
يتعي االسرتشاد عن حالة الطرقات واملسالك املؤدية إىل املوقع املح ّدد للمهمة.
كام ّ
يتعي أن يقرأ لها حساب ،إذ تختلف االستعدادات بحسب طبيعة الوجهة ،فاملناخ يف املرتفعات الجبلية (الشامل الغريب بالبالد التونسية مثال) يختلف عن
هي من التفاصيل التي ّ
مناخ جنوب البالد الصحراوي.
األوضاع السياسية املحلّية
يتعي اإلملام مسبقا بالوضع السيايس العام يف البلد الذي حد ّدت فيه املهمة الصحفية ،ومعرفة ما إذا كانت هناك توترات سياسية أو بؤر ساخنة ج ّراء نزاعات ذات طبيعة دينية أو
ّ
متط ّرفة عنيفة يف بيئة محافظة .هذا يفرض تحايش إبداء أية عالمة تشري إىل الجهاز اإلعالمي الذي ميثله الصحفي املكلّف بالتغطية .
الظروف االقتصادية واالجتامعية
االسرتشاد مسبقا عن املناخ االجتامعي يف البلد أو الجهة التي ستشملها املهمة ،ما هي مثال وترية اإلرضابات؟ ومستوى األسعار واملعيشة وعىل ضوء ذلك يتم تحديد امليزانية الالزمة.
الظروف األمنية
معرفة ما إذا شهدت املنطقة –قبل ثالثة أشهر -اعتداءات عىل صحفيني أو إضطرابات أمنية وحوادث من هذا القبيل.
اإلملام بذلك يساعد عىل تقييم املخاطر األمنية.
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املرأة الصحفية:
يتعي عىل الصحفي –والصحفية -اإلملام -قبل السفر -بطبيعة املجتمع ووضعية املرأة بصفة خاصة ودرجة تح ّررها وكيفية الترصف يف حال وقوع إشكال معني.
ّ
يتعي عىل املرأة الصحفية االحتياط باالنتباه إىل بعض الجزئيات ،كوضع خاتم يف اصبعها لتبدو مبظهر امرأة متزوجة ،أو كاالمتناع مثال عن التدخني يف األماكن العامة
يف هذه الحالةّ ،
أو حتّى أن متضغ “الشوينغوم” أو أن تخرج سافرة .ميكن أن تتح ّجب إن لزم األمر طيلة قيامها باملهمة ،وارتداء املالبس املحلية.
الدين والعادات
من املهم ،بصفة عامة ،معرفة عادات املجتمع وتقاليده لتفادي أية إشكالية ،من ذلك االنتباه إىل األلفاظ والعبارات التي يجب تجنبها ،ونوعية اللباس ،والتدخني واملرشوبات
الكحولية.)...
يجب الحذر ،ألنه ميكن التع ّرض يف بعض الجهات إىل إشكاليات غري متوقّعة:ال تجوز مثال مصافحة إمرأة ،وال التدخني يف شهر الصيام ،وال احتساء الكحول علنا...

ب  -تقييم المخاطر
املخاطر املرتبطة باملهمة يف ح ّد ذاتها أو املكان املح ّدد لها ،ومخاطر مرتبطة بالصحفي يف ح ّد ذاته أو أحد مرافقيه (املص ّور ،السائق ،الدليل).

المخاطر المرتبطة بالمهمة
يتعي التثبت مسبقا لدى وزارة الصحة أو معهد باستور ،ملعرفة نوعية التالقيح الالّزمة
األوبئة  :عند تغطية أحداث ذات طبيعة كارثية وما تتس ّبب فيه من انتشار األوبئةّ ،
واالحتياطات املمكنة.
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األلغام:االحتياط من مخاطر األلغام التي قد يكون ت ّم زرعها يف بعض النقاط الحدودية أو بعض املناطق التي تشهد نشاطا ملكافحة اإلرهاب (مثال سهول ومرتفعات جبل
يتعي قبل البدء يف املهمة ،االتصال بوزاريت ال ّدفاع والداخلية لالسرتشاد حول النقاط التي قد تكون ملغومة وحدود املناطق العسكرية املغلقة
الشعانبي وجبل ساممة) لذا ّ
والرتاخيص املطلوبة للتحول يف مهمة صحفية إىل هذه املناطق.
عند الوصول إىل عني املكان ،عدم املجازفة بالتوغل يف املسالك التي قد تكون بها ألغام ،والبحث عن مسالك أكرث أمانا.
عند مالمسة لغم ،صدفة ،االمتناع عن أية محاولة لتفكيكه.

المخاطر المرتبطة بالصحفي
الرسقة :من باب االحتياط أيضا ،االسرتشاد قبل السفر ،عن مدى توفر األمن وانتشار الجرمية واالنحراف.
• تفاديا ملخاطر الرسقة والخطف :إخفاء املع ّدات اإللكرتونية عن األنظار :آالت التصوير ،أجهزة الهاتف الجوال إلخ...
• تحايش ما ميكن أن يجلب األنظار يف األحياء امله ّمشة (من قبيل املصوغ واللباس الفاخر.)...
• عدم التجوال عىل انفراد وتجنب الظهور مبالبس ذات ألوان الفتة لألنظار (األحمر أو األصفر أو األبيض).
خطر التعرض إىل كمني :االسرتشاد عن الحالة األمنية للطرقات وعدم املجازفة عندما تكون غري آمنة أو تكرث فيها الحوادث ،وعدم التوغل بالخصوص يف الطرقات املقطوعة
أو التي تقل فيها الحركة وتكرث مخاطر التع ّرض إىل كمني .واالستعداد املسبق لتغيري االتجاه يف حالة وقوع خطر.

عندما يستوقفك عون أمن
اإلجابة بلباقة عام يطرحه عون األمن من استفسارات .وعند استشعار أي موقف غري سليم ،االستظهار حينئذ بالبطاقة املهنية ،ث ّم االتصال بقاعة التحرير إن لزم
األمر ث ّم النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
االتصال يف آخر املطاف مبحام.
االستظهار بالرتاخيص التي تخ ّول لحاملها االقرتاب أو زيارة املناطق العسكرية املغلقة.
ال يجوز بامل ّرة التقاط صور للثكنات ومراكز األمن والسجون واملحاكم.
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مصادر المعلومات عند االستعداد لمهمة
ترتاوح بني:
املصادر املفتوحة :تقارير منشورة ،مقاالت صحفية ،مسؤولو مكاتب اإلعالم ،ناطق رسمي عىل املستوى الوطني أو الجهوي (إدارات األمن والحرس الوطني ،الواليات،)...
الدليل السياحي...
املصادر الذاتية :شخصية ،أفراد من العائلة ،زمالء يف املهنة...

املعدّ ات الشخصية:
حقيبة ظهر متعددة الجيوب.
قارورة ماء.
مأكوالت ذات حريرات مغذية.
علبة اإلسعافات األولية.
أدوية (مهدئات) ضد اإلسهال ،ضد الحساسية ،إلخ...
مز ّود الطاقة.
مصباح يدوي.
ستائر عازلة للبعوض والحرشات.
مناديل مبلّلة صحية.
قميص مضغوط.
أقنعة مضادة للغاز ،صدرية واقية من الرصاص ،صدرية تحمل عالمة “صحافة”.
ويتعي عىل أجهزة اإلعالم التونسية ،العمومية والخاصة ،توفريها هي أيضا للصحفيني
هذه التجهيزات متوفرة عادة لدى مراسيل الصحافة العاملية،
ّ
التونسيني الذين يتم تكليفهم مبهامت ميدانية محفوفة باملخاطر .لكن يبدو أن ذلك ليس من أوىل اهتامماتها ،لذا يتعني عىل الصحفيني املعنيني
إشعار وحدة السالمة بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني لعلّها تتوصل إىل حل مناسب.
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اللباس واألحذية املناسبة :
حذاء مريح ومتني يف نفس الوقت (نوعية األحذية الرياضية يف لعبة كرة السلة أو رياضة امليش).
رسوال من لون عادي غري مشع.
قميص فضفاض بالنسبة للصحفيات.
سرتة حسب الطقس ودراجات الحرارة.
التخيل عن الكامليات (ساعة يدوية ،نظارات ،خاتم.)...
صفارة إنذار الستعاملها عند التعرض إىل اعتداء.

وثائق (يف نسختني) :
البطاقة الصحفية.
بطاقة االنخراط يف النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
السياقة.
رخصة ّ
رخصة التصوير (للطيارة بدون طيار ،أو لفائدة إحدى رشكات اإلنتاج).
خارطة طرقات مع مثال هنديس للمدينة.
بطاقة بيانات صحية شخصية( :فصيلة الدم ،حساسية ،أدوية منتظمة.)...
شهادة طبية بها وصفة األدوية.
قامئة يف أرقام الهاتف االستعجالية( :قاعة التحرير ،السلطات ،املستشفيات )...،مع الحرص عىل إخفاء هذه القامئة.
ال توضع النقود يف جيب واحد ،وإمنا يتم توزيعها عىل مختلف جيوب السرتة والرسوال.
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هام :
ال تتح ّول يف مهمة إىل منطقة محفوفة باملخاطر إالّ عندما تكون يف صحة ج ّيدة (بدنيا ونفسيا).
تقييم املخاطر املحتملة.
االستعداد إىل األسوأ.

ج  -في الطريق نحو المهمة
اختيار وسيلة النقل التي تتالءم مع طبيعة المهمة
مثال :سيارة رباعية للمرتفعات الجبلية أو املناطق الصحراوية .ويف كل الحاالت ،تفادي السيارات الفاخرة .وإذا أمكن اختيار نوع السيارة األكرث استعامال وجوالنا يف الجهة ،فبهذه
الطريقة ال تلفت األنظار .تث ّبت بنفسك من حالة السيارة( :العجالت ،الفرامل ،مستوى الزيت ،الرافع ،املثلث ،السرتة املشعة.)...
بالنسبة للصحفيني العاملني يف املؤسسات العمومية ،فقد يجدون أنفسهم أمام خيار وحيد وهو استعامل سيارة إدارية قد تكون يف حالة غري سليمة وال توفر الحد األدىن من السالمة،
يتعي عىل الصحفي إشعار اإلدارة بذلك ،ويرفض املهمة إن لزم األمر من األساس ملا يحف بها من مخاطر.
يف هذه الوضعية ّ

سيارات األجرة
ال يكون اللجوء إىل سيارة أجرة إالّ عند الرضورة.
عدم امتطاء سيارة أجرة غري قانونية.
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ميكن استعامل نفس سيارة األجرة كلام تدعو الحاجة ،لكن مع توخي الحذر وعدم التع ّمق مع السائق يف أحاديث جانبية تنتهي برفع الكلفة.واألفضل عىل كل حال أال
تكون نفس السيارة .التح ّدث إىل السائق أقل ما ميكن ،وبالخصوص عدم الكشف أنك صحفي يف مه ّمة مع ّينة.

اختيار سائق من خارج المؤسسة
إذا كان السائق من نفس املؤسسة ،فال بأس من إطّالعه عىل طبيعة املهمة قبل االنطالق.
فيتعي اختياره بناء عىل مقاييس معينة :التجربة ،القدرة عىل تح ّمل األتعاب ،الج ّدية (وأن يكون غري معروف بتعاطي املخ ّدرات أو الكحول).
أما إذا كان من خارج املؤسسة ّ
ومن البديهي استبعاد السائق الذي ال تكون يف حوزته رخصة سياقة أو يكون صاحب سوابق مع األمن أو يسء السمعة.
استخدام شبكة عالقاتك ليكون االختيار صائبا.
عند اختيار السائق املناسب إشعاره بواجب احرتام قواعد املرور (عدم اإلفراط يف الرسعة.)...
إذا مل تكن لك سابق معرفة بالسائق وال بالسيارة التي يف حوزته ،تلتقط لهام صورة ترسلها إىل رئيسك املبارش.

على متن السيارة
قبل امتطاء السيارة ،االتفاق عىل األجر .ضع رشوطك :عدم تجاوز ح ّد الرسعة القانوين واحرتام قواعد املرور عامة.
عند الوقوف املتك ّرر ،اإلبقاء عىل مسافة األمان مع السيارة األمامية.
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التح ّدث أقل ما ميكن مع السائق وكذلك يف املكاملات الهاتفية مع زميل أو رئيسك املبارش أو أحد أفراد العائلة.
اإلبقاء عىل نوافذ السيارة مغلقة.
حزام األمان إجباري.

التنقالت
تحديد مسار الرحلة بدقة واملدن والتج ّمعات وأنتم يف طريقكم إىل موقع التغطية ،واملطاعم ومحطّات االسرتاحة ونقاط توزيع الوقود واملستشفيات إلخ...
معي ،مثال إذا كانت املسافة متتد عىل  200كلم ،يتم تجزئتها إىل  5وحدات بحساب 40
تجزئة املسافة الجملية إىل وحدات بقياس الكيلومرتات ،واإلشارة إىل كل جزأ بحرف ّ
تحسبا ألي خطر تعقّبكم.
كلم الوحدة ،ويشار إىل األوىل مثال بحرف “أ” والثانية “ب” إلخ ...وذلك للتضليل ّ
إشعار قاعة التحرير مبوقعكم بالتحديد ،كل  40كلم وميكن االستفادة يف هذا األمر بإحدى التطبيقات الخاصة باملواقع والخرائط مثل  Google Mapsأو .Earth
عند الوصول إىل الوجهة املح ّددة ،تحايش التوقف بالسيارة يف أماكن غري محروسة.

قواعد السالمة عند التنقل
حاول أالّ تتنقل مبفردك.
التقيد باملسار املح ّدد.
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عدم التقيد بنفس املواعيد ونفس الطريق ،األسلم التنقل يف أوقات وطرقات مغايرة.
احرتام نقاط املراقبة األمنية.
السياقة عىل مهل.
عدم استعامل أضواء السيارة الكاشفة.
فتح النافذة التي عىل يسارك من تلقاء نفسك.
اترك يدك عىل املقود بشكل واضح وال تبدي أية حركة فجئية ،فقد تستفز بذلك أعوان األمن أو الحرس أو الجيش.
إذا حصل إشكال ،اإلرساع بإشعار قاعة التحرير ،وذلك حاملا تجتاز نقطة املراقبة.

عند السفر
التثبت من الحجز مسبقا عند استعامل النقل العمومي.
توخي الحذر يف املكاملات الهاتفية.
إخفاء أية عالمة تشري إىل صفتك الصحفية أو املؤسسة اإلعالمية تفاديا ألي استفزاز محتمل.
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تفادي السامعات والخوذة اإللكرتونية لتأثريها عىل القدرة عىل الرتكيز.
رس لكل ات ّصال تحتفظ به لنفسك.
ضبط قامئة مكتوبة يف االتصاالت الالّزمة مع كلمة ّ
ضبط قامئة أخرى يف الذين ميكن أن يساعدوك عند الحاجة.
من األفضل أالّ تسافر مبفردك ،وإذا حصل ذلك كن حذرا.
هام :اعمد دامئا إىل تغيري مسلك الدخول والخروج ،مع تغيري املسلك يف حالة استشعار خطر.

د  -أثناء المهمة
قواعد السالمة الشخصية
أنت املسؤول شخصيا عن سالمتك الذاتية :إجراء تحقيق أو التقاط صور ال يساويان حياتك.
السالمة الشخصية رهينة التخطيط الجيد.
ال تكن واثقا أكرث من اللزوم.
كن واقعيا مع يشء من التواضع واعترب أن كل مهمة جديدة كأنها األوىل.
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استبق املخاطر والتساؤل باستمرار.
كن فطنا وحذرا وال تكن فضوليا أكرث من اللزوم.
ال تسلك نفس الطريق يف تنقالتك بني املكتب أو مقر اإلقامة.
تع ّرف مسبقا عىل أفضل شبكة اتصاالت لالشرتاك األنجع.

التصرف الشخصي
ّ
ال تنرش أية معلومة حول مهمتك عىل شبكات التواصل االجتامعي.
كن دامئا عىل أهبّة االستظهار مبا يطلب منك من وثائق :البطاقة الصحفية ،الرتاخيص ،اإلذن مبأمورية...
حساسة ،فال تعلم أيّا كان إالّ بعد انتهاء هذه املهمة.
اعلم مسبقا العائلة أو أحد املقربني باملهمة التي ستقوم بها .إما إذا كانت ّ
إذا كان لك أحد األقارب أو األصدقاء يف املدينة أو الجهة التي ستتحول إليها إعلمهم بوصولك ملا تجده لديهم من مساعدة ،لكن دون إفشاء تفاصيل املهمة.
ال بأس أن تحمل معك بعض الهدايا الرمزية.
يتول إرشادك ومرافقتك ،إذا كانت امليزانية تسمح.
إمكانية اإلستعانة بأحد معارفك أو انتداب من ّ
التحري يف االختيار واستبعاد من يكون أصال أمنيا أو عسكريا ،وكذلك استبعاد من تحوم حول سمعته الشبهات.
أن يكون يف حوزتك ما يكفي لتغطية املصاريف مع االحتفاظ بجزء من امليزانية كاحتياطي.
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اختيار مكان اإلقامة
من األفضل أن يكون هناك من يف انتظارك عند الوصول (املطار ،موقع التغطية ،املدينة التي ستتح ّول إليها.)...
قد تتوفّر لك ع ّدة خيارات لإلقامة :نزل ،مبيت خاص ،عند صديق أو زميل إلخ ...يتعني اختيار املكان األنسب من حيث السالمة.
تفادي اإلقامة يف أماكن بعيدة عن موقع التغطية.
قد تتوفر لك إمكانية كراء مسكن لعدة أيام ،فعليك االتفاق مسبقا عىل املقابل وأحجز إقامتك قبل السفر.
عدم إفشاء الصفة الصحفية وتحايش األحياء غري اآلمنة واختيار التي تتوفر فيها السالمة.
أما عند اإلقامة يف نزل يف مدينة محافظة تحايش ما يثري الشبهات ،كالنزل التي بها حانات.
اختيار النزل األكرث أمانا (مكتب استقبال  24ساعة عىل  ،)24إضاءة خارجية ،آلة تفتيش سكانار.)...
تحسبا ملخاطر التسلّل بسهولة.
اختيار غرفة ما بني الطابق األ ّول والطابق الثالث وتفادي الطابق السفيل أو األعىل ّ

في غرفة النزل
حفظ الوثائق واللوازم الخاصة يف حقيبة يتم غلقها بإحكام.
التع ّرف عىل منافذ النجدة والطوارئ واملدارج.
ضع لوحة “عدم االزعاج” فوق الباب واذا سمعت طرقا فاعلم أن الطارق ليس من ضمن عملة النزل .و عىل أية حال سيخربك املكلف يف االستقبال مسبقا بأي زائر يرغب
يف مقابلتك.
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ال تفتح باب الغرفة إذا مل تكن يف انتظار زيارة ،وحافظ عىل ترتيب الغرفة حتى تتمكن من مالحظة أي تغيري يطرأ عليها.
اذا كنت مقيام يف منطقة تكرث فيه نسبة الخطر ،بادر بغلق النوافذ بإحكام وأنزل الستائر واستعمل اإلنارة يف حدها األدىن.
يف حال خطر داهم ،ال تنزع ثيابك عند النوم وتهيأ لتكون جاهزا للمغادرة عند الطوارئ.
ال تستعمل الصندوق املتوفر يف الغرفة الخفاء أغراضك.
ال تفيش رقم غرفتك .وال ترتك مفتاح الغرفة ظاهرا فوق طاولتك باملقهى أو املطعم أو قاعة الجلوس.
عند استعامل املصعد اآليل ،حاول أالّ تكون عىل انفراد.

هام:
كن حذرا يف كل خطواتك وال تتجاذب الحديث مع من ال تعرفه داخل النزل.
ركّز كل اهتاممك عىل املهمة التي أنت من أجلها وإذا استشعرت خطرا ما انتقل لإلقامة يف نزل آخر.
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اللقاء مع مصادركم
عند لقاء أحد مصادركم ،التثبت من أنك لست محل مراقبة .وحسب أهمية املوعد ،يكون اللقاء خارج النزل.
ح ّدد بنفسك مكان اللّقاء والتوقيت.
حاول أال يكون اللّقاء عىل انفراد ،إالّ إذا اشرتط ذلك من ستقابله وأرفض اي تغيري ملكان اللقاء و ال تقبله إال بعد تقييم املخاطر.
عدم إجراء أية مقابلة صحفية يف محل سكنى ،وإمنا يف مكان عام آهل بعد التثبت مسبقا من رشوط السالمة.
توفري ما يلزم لتغطية نفقات االستهالك خالل اللقاء املوعود مع املصدر مع تجنب املرشوبات الكحولية خالل اللقاء ألسباب أمنية ولضامن الرتكيز املطلوب للمهمة.
حاذر من إضافة مواد كياموية أو مخ ّدرة إىل كأس مرشوبكم يف حال غيابكم عنه ولو لحظات.

34

الفصل  : 3األوضاع عىل امليدان

بعد االستعداد الج ّيد ،حان وقت االنطالق يف مهمتك الصحفية ،وتجد يف هذا الفصل سلسلة من الوضعيات التي ميكن أن تعيشها عىل امليدان –مظاهرات ،انتفاضات ،هجومات
مسلحة ،عمليات اختطاف ،بحيث يجد الصحفي نفسه وجها لوجه مع وضعيات أمنية متفاوتة الخطورة.
النصائح التي نقدّ مها هي من صميم تجارب عايشها صحفيون من ش ّتى بقاع العامل ،وميكن لبعضها أن تقابل حاالت مع ّينة يف تونس.

أ  -المظاهرات واالنتفاضات والحركات االجتماعية
يتعي أن تقرؤوا حساب ذلك حتّى يف املظاهرات العادية الروتينية .حذار :املظاهرة السلمية
غالبا ما يت ّم االعتداء عىل الصحفيني أثناء املظاهرات أو يكونون عرضة للته ّجامت ،لذا ّ
ميكن أن تنقلب رسيعا إىل مواجهات عنيفة وحتّى إىل انتفاضة.
اإلعداد الج ّيد بالتخطيط املحكم (انظر الفصل )1

تحديد طبيعة المظاهرة :النوعية ،التوقيت ،السياق.
نوعية املظاهرة

الجهة املنظّمة

حاالت سابقة

املكان والتوقيت

مالحظات

سياسية
نقابية
اجتامعية
رياضية
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ضبط مالمح المظاهرة :
ميكن أن تكون املظاهرات ذات طابع سيايس ،ديني ،نقايب ،اجتامعي أو ريايض .حاول ضبط اإلطار كام ينبغي.
الجهة املنظّمة؟
حزب سيايس (معرتف أو غري معرتف به) ،الحكومة ،نقابة (ماهي؟) جامعة دينية (معرتف أو غري معرتف بها) ،جمهور ريايض؟
حاول ربط الصلة مع من لك سابق معرفة بهم من املشاركني يف املظاهرة ،فباإلمكان أن يساعدوك يف مهمتك.
يتعني إذن تجميع أكرث ما ميكن من املعطيات تأمينا لسالمتك ويف الوقت ذاته نقل الوقائع وإعداد الروبرتاج.

الحاالت السابقة (اعتداءات على الصحفيين ،تدخل األمن)...
آخر املظاهرات وما رفع فيها من مطالب وشعارات.
كم م ّرة تدخلت قوات حفظ النظام يف مظاهرات سابقة .وماهي الدواعي؟ (مظاهرة غري مرخص فيها ،أو رشق أعوان األمن باملقذوفات.)...
السياسية ،الدينية أو النقابية) تدل يف ح ّد ذاتها عىل طبيعة املظاهرة .مثال :وجود زعيم حزب سيايس
مشاركة بعض الوجوه يف املظاهرة (مثال :حضور بعض الشخصيات ّ
ورئيس الجمهورية يعني حضورا أمنيا مكثّفا .يف هذه الحالة ،ال يتوقع مبدئيا تدخل قوات حفظ النظام .يف املقابل إذا كانت املعارضة هي التي دعت إىل التظاهر ،فهناك
احتامل تدخل قوات األمن واحتامل تزايد مخاطر االعتداء عىل الصحفيني .هذا ما حدث يف مظاهرة  9أفريل  2012بتونس العاصمة.
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نوعية املطالب التي ينادي بها املتظاهرون ميكن أن تكون يف ح ّد ذاتها مؤرشا لته ّجامت محتملة عىل الصحفيني مثال :التظاهر ض ّد مرشوع قانون ،أو ض ّد قرار رئايس إلخ...
األخذ يف االعتبار ردود الفعل املحتملة (اإلعالم ،الشبكات االجتامعية)...
اإلطالع مسبقا عىل الفضاء الذي سيحتشد فيه املتظاهرون وتقييم املخاطر املرتبطة بنوعية املوقع (أنظر الفصل .)1
يتم تحديد املسلك املؤدي إىل موقع االحتشاد ومسلك املغادرة بسالم.
ّ
مراعاة نوعية املالبس مبا يتامىش وطبيعة املهمة (ألوان داكنة ،معطف واق من املطر ،حسب الطقس).
حاول أن تكون لك فكرة عن نوعية األسلحة والوسائل التي ميكن أن تستخدمها ق ّوات حفظ النظام.
عامة ما يبدأ التصدي األمني باستعامل الهراوات والغاز املسيل للدموع وخراطيش املاء قبل اللجوء إىل الخراطيش املطاطية وأحيانا الرصاص الحي.
ميكن أن تستمر بعض املظاهرات إىل الليل .قراءة حساب ذلك بتدبّر مكان املبيت عند الحاجة.
التح ّول إىل موقع التظاهر قبل يوم عىل األقل.
تحسبا ألي اضطراب يف شبكة االتصاالت.
تنويع بطاقات شحن الهاتف الج ّوال-أكرث من مز ّودّ -
االنتباه مسبقا إىل شحن آالت العمل الرضورية (آلة تصوير ،الكامريا).
االنتباه أيضا إىل أن يكون ضمن اللّوازم مز ّود الطاقة.
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على الميدان
أنت صحفي ،ال ميكن أن تكون يف نفس الوقت من املتظاهرين .ال ترفع صوتك مع أصوات املتظاهرين يف رفعهم لشعاراتهم ومطالبهم.
كن يف موقع املظاهرة قبل نصف ساعة عىل األقل.
ع ّرف به ّويتك وبصفتك الصحفية لدى الجهة األمنية عىل عني املكان ،قبل أن ترشع يف العمل.
التثبت ما إذا كانت هناك دالئل عنف محتمل :حجارة ،كوكتال مولوتوف ،أسلحة بيضاء.
التثبت ما إذا كان بعض املتظاهرين قد غطّوا وجوههم بأقنعة ،فقد يكون ذلك بنية االشتباك مع قوات حفظ النظام.
مثل هذه املظاهرات الساخنة ميكن أن تشكّل خطرا بصفة خاصة عىل الصحفيات .من املستحسن العمل يف شكل مجموعة من الزمالء والزميالت يف كنف التضامن.
االتفاق مسبقا عىل مكان االلتقاء من جديد يف صورة ما إذا تشتّت املجموعة ،واالحتياط باالتفاق عىل مكان ثان إذا تعذّر االلتقاء يف املكان األ ّول.
تح ّدثوا إىل املتظاهرين وتع ّرفوا عىل مطالبهم .أ ّما إذا حصلت اشتباكات مع ق ّوات حفظ النظام ،فاألفضل عدم االقرتاب من املتظاهرين.
تحسبا الحتامل حجز أجهزة
بالنسبة إىل املصورين الفوتوغرافيني ،االحتياط مسبقا بأن تكون لديهم أكرث من بطاقة ذاكرة الستعاملها متف ّرقة وخزن الصور بذلك عىل دفعات ّ
التصوير أو إتالفها.
السياق العام مشحونا ض ّد الصحفيني (مثلام
االنتباه إىل العالمة املميزة لجهاز اإلعالم الذي متثّلونه .إذا كان بارزا ميكن أن يتسبّب ذلك يف بعض اإلشكاليات ،خاصة إذا كان ّ
كان األمر إثر الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية .)2019
محاولة أخذ نصيب من الراحة من وقت إىل آخر مل ّدة ساعة أو ساعة إالّ الربع السرتجاع األنفاس وتقييم حصيلة عملك.
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ال تلفت أنظار املتظاهرين كأن يشاهدك بعضهم وأنت بصدد إعداد آلة التصوير لتشغيلها أو بصدد التثبت مام التقطته من مشاهد.
الرتكيز التام عىل التغطية واالنتباه إىل وترية تصاعد الشعارات ودرجة الغليان يف صفوف املتظاهرين ،فذلك مؤرش لتصاعد العنف .وإذا تغريت اللّهجة يف رفع الشعارات
ورافقها رشق قوات حفظ النظام باملقذوفات (قوارير ماء) ،فذلك مؤرش آخر للتدخل األمني.
ال تحرش نفسك بني املتظاهرين وقوات حفظ األمن.
راقب تح ّرك قوات األمن ،إذا بدأ األعوان يف تنظيم صفوفهم ووضع الخوذات فمعنى ذلك أنهم عىل أهبة التدخل.
يف صورة حصول عنف سارع بإشعار قاعة التحرير.

المعدّ ات والملبس
مثلام سبقت اإلشارة ،االحتياط من حيث امللبس إىل النوعية التي تتامىش مع الوضعية عىل امليدان وحالة الطقس(حرارة ،برودة ،أمطار.)...
ال للمالبس الفاخرة (البدالت).
أحذية مريحة ،من النوع الريايض الذي يساعد عىل الحركة الرسيعة.
االحتياط باستعامل خوذة لحامية الرأس ،وجامزة صحفية أو أخرى واقية من السالح األبيض.
الخل (للوقاية من الغاز املسيل للدموع) وقناع واق من الغاز ،ومستلزمات
حمل حقيبة ظهر بها املستلزمات من املاء والبسكويت وقطع السكر وعصري الغالل أو اللّيمون أو ّ
اإلسعافات األ ّولية...
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كيف التوقي من الغاز املسيل للدموع؟
االحتياط أ ّوال بأن يكون معك قناع واق من الغاز ،حتّى إن كان من النوع الذي يستعمله املزارعون أو عامل املصانع.
االنتباه إىل أنه ال ميكن الجري بعد وضع القناع الواقي.
رسبه إىل مستوى العينني .ميكن استعامل نظارات من النوع املعد للسباحة.
إزالة العدسات الالّصقة يف صورة انتشار الغاز وت ّ
ال تفرك عينيك.
تجنب استعامل مساحيق التجميل والكرميات املرطّبة (الواقية من الشمس).
والخل للح ّد من آثار الغاز.
ّ
غسل الوجه بعصري الليمون أو خليط املاء
ميكن االستعاضة عن الواقي من الغاز ،مبنديل يف طياته بعض الفحم.
يف حالة املغادرة الركض يف االتجاه املعاكس للريح.
عند العودة إىل البيت ساملا ،تخلّص من آثار الغاز بنزع الثياب وتركها تجف  24ساعة قبل الغسيل.

يف حالة العنف
مالزمة الهدوء.
إذا كانت الدالئل تشري مسبقا إىل احتامل إطالق الرصاص ،حاول أن تتز ّود بصدرية واقية من الرصاص وخوذة واقية أيضا.
كن دامئا عىل أهبة املغادرة جريا.
عند التشتت ،حاول أن تلتحق مبجموعة الزمالء يف مكان يقع تحديده مسبقا.
ميكن لقوات حفظ النظام استعامل الرصاص األبيض لتفريق املتظاهرين .غادر برسعة حامية لنفسك .إذا تعذّر ذلك ،ابق يف مكانك يف وضعية انحناء.
يف صورة استعامل الرصاص الحي ،االحتامء فورا بأي مخبأ صلب وإالّ انبطح أرضا.
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ب  -التوقي من خطر السالح
األسلحة النارية الخفيفة
يف صورة توقّع مخاطر األسلحة النارية املطالبة بخوذة صدرية واقية من الرصاص عىل أن تكون بالصدرية عبارة “صحافة”.
هذه املع ّدات متوفّرة لدى ممثيل أجهزة اإلعالم الدولية يف تونس.
يف إمكان أجهزة اإلعالم الوطنية التز ّود مبثل هذه املع ّدات مبج ّرد الحصول عىل ترخيص ديواين.
يف إمكان الصحفيني الذين يعملون بشكل مستقل التو ّجه إىل املنظّامت غري الحكومية التي توفّر هذه املع ّدات.
يف صورة اصطحاب وحدات من الجيش الوطني يف مهامت صحفية ،فإن املؤسسة العسكرية هي التي توفر املع ّدات الالّزمة للتوقي من مخاطر األسلحة الخفيفة.
يف صورة االستهداف شخصيا:
االنبطاح فورا.
محاولة إيجاد مخبأ آمن وراء كوم تراب أو يف خندق ،أو وراء جدار أو شجرة أو صخرة ،و عدم مغادرة املخبأ إال بعد عودة الهدوء ،مع البحث عن مخبأ آخر غري بعيد.
الركض يف اتجاهات ملتوية بأقىص رسعة ممكنة عىل أال تتجاوز املسافة بني املخبأ واآلخر  10أمتار.
إذا كان إطالق النار عىل بعد  300مرتا ،اإلرساع إىل أقرب مخبأ زحفا ،بذلك يكون خطر اإلصابة أقل.
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األسلحة الثقيلة
تج ّنب الدخول إىل مناطق يستهدفها القصف باملدفعية الثقيلة أو القصف الجوي.
يف البالد التونسية ،يتعلّق األمر فقط بالجيش الوطني يف مالحقة املجموعات اإلرهابية املحتمية باملرتفعات الجبلية (الشعانبي ،عرباطة والسلوم).

مخاطر اإلنفجارات
غالبا ما تستخدم املجموعات اإلرهابية القنابل يف العمليات االنتحارية ،أو عن طريق الطرود الربيدية إلخ...
بالتجربة (العراق ،أفغانستان ،سوريا) ثبت أن كل انفجار من قبل اإلرهابيني يتبعه انفجار ثان ،يف املوقع نفسه وذلك بهدف إلحاق املزيد من األرضار .لذا يجب عدم االقرتاب
أبدا من موقع االنفجار.
البقاء عىل بعد  100مرت وهي عادة مسافة آمنة.
كن متعاونا مع قوات األمن بأن تكون متف ّهام للحالة النفسية وما ينج ّر عنها من توت ّر يف مثل هذه الظروف.
احرص كذلك عىل سالمة مع ّداتك.
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االشتباه يف انتحاري
من خالل بعض الدالئل ،ميكن عادة االشتباه يف أمر من يكون عىل أهبة اإلقدام عىل عملية انتحارية.
أن تلمح شخصا يسري دون وجهة مح ّددة ،ويظهر عليه االضطراب.
أن يبدو منقبضا ،متوتّرا يتصبّب عرقا ويتحاىش نظرات الغري مع إلقاء نظرة من حني إىل آخر عىل املا ّرة.
ربا يخفي يف طيّاته أسلحة أو مفرقعات.
أن يكون لباسه فضفاضاّ ،
إذا استب ّدت بك الشكوك ،اإلرساع بإشعار السلطات األمنية مع عدم االقرتاب من املشتبه فيه ألنه إذا تفطّن إىل انكشاف أمره يعمد فورا إىل تفجري نفسه.
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السامة
الطرود امللغومة أو ّ
هي من األساليب املعروفة لدى املجموعات اإلرهابية .وقد أحبطت وزارة ال ّداخلية سنة  2019سلسلة من العمليات اإلرهابية بواسطة الطرود الربيدية كانت ستستهدف
 19شخصا ،مبن يف ذلك بعض الصحفيني ،بناء عىل ميوالتهم الفكرية.
ميكن االشتباه يف طرد ملغوم من خالل بعض الدالئل:
التفاوت الواضح بني حجم الطرد وثقل وزنه وصالبته.
طريقة اللّف بشكل غريب (عدة طبقات من ورق اللف ،ألوان مختلفة عن بعضها البعض ،ال عنوان أصال عىل الطرد.)...
أن يكون الطرد يف ظاهرة موجها شخصيا إىل من سيتسلّمه ،لكن مع أخطاء يف االسم واللّقب ،فضال عن ورق اللّف الخارجي وبه آثار ملس وبقاع متّسخة (تشري عادة
إىل بقايا عالقة من مواد كيمياوية سامة قاتلة مبج ّرد ملسها ،وتحديدا ما ّدة “األنرتاكس”).
إذا كنت غري متع ّود عىل تلقّي الطرود الربيدية ،يجب الحذر بالتثبت يف هوية املرسل إليه وعنوانه وهوية املرسل واالتصال به للتأكّد أنه هو فعال من أرسل الطرد،
واألّ االتصال بالرشطة وعدم فتح الطرد ،وذلك:
إذا ثبت أن املرسل غري معلوم الهوية وال العنوان البد أخذ ما يكفي من الوقت للتحري والتثبت منه ،.يف هذه الحالة ،تذكر أنك صحفي وليس من الصعب االتصال
بك إ ّما بواسطة الهاتف ،أو الربيد اإللكرتوين أو املواقع االجتامعية .وعليه ما الداعي أن يوجه إليك مثل هذا الطرد؟ حتى عىل افرتاض أن األمر يتعلّق بوثائق ذات
طابع رسي بعث بها طرف ال يريد الكشف عن هويته.
ال تستعمل هاتفك الشخيص.
إجالء املكان يف حدود ما ال يقل عن  100مرت كمساحة أمان.
إشعار السلط األمنية.
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الكمين
يتعي مسبقا أخذ ذلك يف االعتبار والتحادث يف ذلك مع مرافقيك لتجميع أكرث ما ميكن من املعطيات للوقاية.
عندما تكون يف مهمة محفوفة بخطر التع ّرض إىل كمنيّ ،
حتى إذا كنت يف مهمة ضمن قافلة عسكرية أو أمنية ،فهذا ال مينع من التع ّرض إىل كمني.
قبل ذلك ،وحال االنطالق يف املهمة ،التحادث مع املرشفني عىل القافلة حول املخاطر املحتملة واإلصغاء إىل ما يشريون به فيام يخص كيفية الترصف عند التعرض إىل كمني.
إذا كنت عىل منت سيارتك الخاصة ضمن القافلة ،حافظ عىل مسافة أمان بـ 50م بني السيارة واألخرى .يف حالة خطر داهم ،ابتعد برسعة وينبغي أن تكون وضعت ذلك يف
الحسبان يف طور التخطيط للمهمة ،يف صورة قطع الطريق اإلرساع مبغادرة السيارة يف االتجاه املعاكس ملصدر الطلق الناري وحاول إيجاد مخبأ.
عند اجتياز القافلة شوارع املدينة ،حاول االقرتاب أكرث ما ميكن من بقية السيارات مع مالزمة اليقظة والحذر من أي توقف فجئي للقافلة.
هام :إذا كنت بصدد إنجاز تحقيق صحفي عىل منت سيارة مع مه ّربني أو مجموعة مسلّحة ،األخذ يف االعتبار أنه ميكن أن تكون مستهدفا للطلق إذا مل تتوقف السيارة عند نقطة
مراقبة أمنية ،لذا حاول أن تكتفي باملرافقة عىل منت سيارة أخرى.

ج  -اعتراض السبيل واالختطافات
يتعي التوقي من مخاطر االختطاف بدافع االبتزاز يف شكل مبالغ متفاوتة القيمة كفدية .ويكون االختطاف أيضا
الصحفيون مستهدفون أكرث فأكرث من قبل املجموعات اإلرهابية .لذا ّ
تعسفا من قبل جهات أمنية بسبب بسيط مثل تصوير مظاهرة أو حادث أو حتى فاجعة طبيعية.
ألسباب إيديولوجية من أجل اآلراء أو الكتابات .ويحدث أن يكون االختطاف ّ
رصف بتعقّل وبال انفعال.
يف ّ
كل األحوال ،مهام كان سبب االختطاف ّ
يتعي الت ّ
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في حالة اإليقاف
مالزمة الهدوء.
إشعار قاعة التحرير فورا ،كذلك وحدة رصد االنتهاكات صلب النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
االستفسار بهدوء عن سبب اإليقاف.
االستظهار بالرتاخيص املطلوبة وبوثيقة اإلذن مبأمورية والبطاقة الصحفية وبطاقة االنخراط بالنقابة.
أطلب حضور املحامي (االتصال بالنقابة) واالمتناع عن اإلجابة عن أي سؤال قبل وصوله وذلك مبقتىض التنقيح األخري ملجلة اإلجراءات الجزائية (الفصل  13مك ّرر ،الفقرة .)1
أطلب فحص ط ّبي إذا حصل تعنيف أمني.
يف صورة حجز هاتفك الجوال أو حاسوبك املحمول من قبل إحدى الجهات األمنية ،االمتناع عن إفشاء كلمة الرس دون إذن قضايئ.

في حالة االختطاف
يف بعض الظروف ميكن ألي كان التع ّرض إىل االختطاف .وإذا بدا أن مهمتك ستكون محفوفة باملخاطر فاألسلم تأجيلها أو إلغاؤها.
يتعي التقيّد بها لتفادي خطر االختطاف:
أما إذا عزمت ،فهناك قواعد ّ

46

األوضاع عىل امليدان

التساؤل منذ البدء يف التخطيط للمهمة واإلعداد لها (الفصل :)1
هل سبق أن حصلت عمليات اختطاف يف املنطقة التي ستتح ّول إليها؟
إذا حصل ذلك ،من هم ضحايا االختطاف؟ (أعوان أمن ،عسكريون؟ رعاة؟).
إذا مل يحصل ذلك ،ما هي مخاطر االختطاف املحتملة؟
من هي األطراف التي ميكن أن تكون وراء ذلك؟ (مجموعات إرهابية؟ مه ّربون؟ محت ّجون للفت األنظار وطنيا وخارجيا من خالل اختطاف صحفيني ،سياح وشخصيات
رسمية.)...

التوقي من االختطاف .كيف؟
تغيري املسلك املعتاد للتنقالت اليومية ،ذهابا وإيابا من البيت إىل مقر العمل.
تغيري العادات اليومية املألوفة كتحايش ارتياد نفس املقهى كل يوم.
إذا كنت يف مهمة عىل عني املكان ،تحايش كرثة الظهور يف الفضاءات العامة وتحايش األماكن املعزولة املنزوية.
حاول أن تكون دامئا رفقة مجموعة ،فذلك يح ّد من مخاطر االختطاف.
حتى وأنت عىل امليدان حاول أال تكون مبفردك ،وال تتجاوز  40دقيقة يف موقع العمل.
كن حذرا ويقظا وال تثق كثريا فيمن تع ّرفت عليهم حديثا.
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تقييم املخاطر بصورة استباقية من أجل املزيد من حظوظ السالمة ،من ذلك أن مجموعة إرهابية تختلف من حيث اإلمكانيات والوسائل والتقنيات عن عصابة إجرامية.
إذا شعرت أنك مستهدف من قبل مجموعة إرهابية أو غريها ،سارع بإعالم السلطات الرسمية ث ّم النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني (وحدة رصد االنتهاكات) ،وقبل ذلك
االحتامء مبكان آمن.
يف حالة االختطاف أو الحجز ،هناك  4مراحل:
أ .القبض عىل الضحية.
ب .اإلحتجاز.
ج .اإلفراج عن الرهينة.
د .مرحلة ما بعد االختطاف.

أ .القبض عىل الضحية.
إذا وصل األمر إىل ح ّد القبض عليك ،فمعنى ذلك أنه وقع تعقّبك ومل تتفطّن إىل خاطفيك ،بعبارة أخرى فشلت يف تقدير املخاطر.
يتعي قبل كل يشء اإلعداد الج ّيد قبل الرشوع يف املهمة وإتباع اإلرشادات املناسبة.
كان ّ
عىل كل ،حصل املكروه وأنت اآلن يف حالة اختطاف ،ما العمل؟
ته ّيأ نفسانيا وذهنيا إىل أسوأ االحتامالت ،إ ّما التهديد بالسالح أو االعتداء الفعيل أو االغتصاب.
كن هادئا أو حاول أن تبدو فعال.
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املعتدون أنفسهم يف حالة انفعال واضطراب وعىل عجلة من أمرهم .حاول أال تبدي الذعر فذلك يزيدهم توترا.
ال تحاول أبدا الفرار إالّ إذا كنت واثقا متاما من نجاح املحاولة.

ب .االحتجاز
ته ّيأ ألن يكون االحتجاز مل ّدة طويلة.
حاول أن تتذكّر وتستحرض ذهنيا أسامء املعتدين ،لغتهم ،أصواتهم وكل ما قد يكون التقطه سمعك (صوت منبعث من قطار أو سيارة) .هذه الجزئيات ميكن أن تدلّك عىل
مكان اقتيادك.
حافظ قدر املستطاع عىل صحتك بقبول ما يق ّدم لك من طعام وماء.
مامرسة نشاط بدين يف شكل حركات رياضية منتظمة.
كن متعاونا مع ح ّراسك.
حاول أن تتحاور معهم.
أطلب منهم بلباقة أن يأتو لك مبا أمكن من الصحف واألوراق واألقالم ،ومبذياع لسامع يشء من املوسيقى إن أمكن.
تع ّود عىل تهديدات خاطفيك ووعودهم ،وال تثق أبدا فيام يقولونه.
تأقلم مع برنامج حياتك اليومي كام تح ّدده بنفسك :نشاط ريايض صباحا ،والكتابة واملطالعة باقي اليوم.
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أنت صحفي ،أطلق العنان لخيالك وتص ّور كيف ميكن أن تحيك هذه التجربة يف يوم من األيّام.
وربا يدفعهم ذلك إىل التفكري يف التخلص منك.
كن متفائال فذلك يجعلك تحافظ عىل لياقتك ألنه إذا انهارت صحتك ،فستنهار معها قيمتك مبنطق البضاعة يف نظر خاطفيكّ ،
نصا جاهزا وطلبوا منك االكتفاء
يتعي القبول بال تر ّدد ،بل حتّى إذا سلّموك ّ
توقّع أن يطلب منك خاطفوك تسجيال صوتيا أو بواسطة الفيديو او أن تخ ّط بيانا إىل الرأي العامّ .
بتالوته ،فليكن كذلك وال تبدي أيّة مامنعة.

ج .اإلفراج
أي فعل .االكتفاء باالحتامء واالنبطاح أرضا.
عندما تشن القوات املسلّحة عملية لإلفراج عن رهينة ،عادة ما يتخلّلها تبادل للطلق الناري ،يف هذه الحالة ال تحاول أبدا ر ّد ّ
فور نهاية العملية واستتباب الهدوء ،ع ّرف بنفسك لدى املرشف عىل الوحدة العسكرية.
إذا ت ّم اإلفراج عنك (مقابل فدية) ،حافظ عىل هدوئك وال تبدي أية عالمة ابتهاج أمام خاطفيك.

د .بعد اإلفراج
إجراء فحص طبي.
االستعداد لجلسات استامع وتحقيق رضورية لدى األمن واالستعالمات.
االستعداد لإلدالء بترصيحات صحفية .كن حذرا يف أقوالك وتذكّر ما أشارت به عليك الجهات األمنية والرسمية دون أن تكون ملزما بذلك.
بعد هذه التجربة ميكن أن تكون عرضة الحقا الضطرابات تستوجب استشارات طبّية لدى إخصائيني .يف هذه الحالة أيضا توفّر النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ما يلزم.
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هذا الفصل هو للتحسيس أساسا برهانات السالمة الرقمية والتعريف بالتقنيات املتاحة للحامية الذاتية وتعريف الصحفيني خاصة بالتقنيات األكرث تالؤما مع املهامت الصعبة يف
مناطق التوتر أو يف ظروف ومالبسات خاصة.

أ  -قواعد االستعماالت اإللكترونية السليمة للجميع
مثلها مثل قواعد النظافة التي تحمي الجسم ،أو قواعد املرور لتفادي الحوادث ،فإن االستعامالت الرقمية اآلمنة تساعد عىل الحامية الذاتية من مخاطر الفضاء اإللكرتوين املتزايدة.
من املهم التع ّرف –خاصة بالنسبة إىل الصحفيني -عىل مخاطر العامل الرقمي ،وكيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل سالمتهم،ويع ّرض املواد الصحافية والفيديوهات واالتصاالت للخطر .وينطبق
األمر ذاته عىل املصادر.
ال ميكن للمستعمل ان يكتفي باللجوء إىل أدوات رقمية غري مؤ َّمنة والسعي اىل االستفادة منها مع األمل يف نفس الوقت بأال يكون الضحية املقبلة ،من خالل رسقة هويته أو حسابه
البنيك أو حصول أية عملية تخريب وجوسسة .وعليه من الرضوري قبل كل يشء التحسيس بردود الفعل األمنية الرسيعة يف املجال الرقمي والتحيل بذلك لضامن إبحار آمن وسليم
يف الفضاء االفرتايض...
عىل الصحافيني أن يكونوا عىل إملام بأي نوع من إشارات الشبكة ،وأي نوع من االت ّصال ،وأي نوع من األجهزة التي تقرأ لوحات األرقام والتي قد ميرون أمامها وهم يف طريقهم إىل
نقطة االلتقاء ،وأي مكان يستعملون فيه بطاقتهم االئتامنية ،وأي مكان يأخذون إليه هاتفهم ،وأي إتصال عرب الربيد اإللكرتوين مع املصادر –ألن هذا االتصال األول ،وقبل أن تنشأ
االتصاالت املشفّرة ،كاف إلفشاء كل املعلومات.
من أهم جوانب األمن الرقمي النسخ اإلحتياطية والتحكّم بالبيانات عن بعد واختيار كلمة رس قوية والشبكة الخاصة ،فاألدوات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف وأية
أداة أخرى يستعان بها لبعث الرسائل اإللكرتونية ،وحتى الكامريات وأجهزة التسجيل ،جميعها عرضة للخطر والقرصنة الرقمية.
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أ ّول قاعدة أساسية يجب مراعاتها أن تكون املعدات شخصية بحتة .الهاتف الذيك ،عىل سبيل املثال ،يحتوي عىل قدر كبري من البيانات الخاصة .هو كمبيوتر حقيقي به العديد من
أجهزة االستشعار التي ميكن تحويلها إىل ملف تعريف ارتباط ،لذلك يجب عدم إعارته أبدا أو تركه بدون مراقبة يف صورة استعامله من الغري فاألمر ال يستغرق سوى بضعة ثوان
لتسويته بجهاز آخر.

حماية حساباتك على اإلنترنت
غالبًا ما يكون التوسع يف الفضاء اإللكرتوين امتدادا لحياتك يف شكل حسابات عرب اإلنرتنت مثل حسابات الربيد اإللكرتوين ( Gmailو  )Yahooأو حسابات الوسائط االجتامعية
( )Facebookأو حساب التجارة اإللكرتونية ( .)... Amazon ،Jumiaفهذه الحسابات تحتوي عىل ك ّم هائل من البيانات التي تخرتق كل تفاصيل حياتك الشخصية واملهنية فتكشف
يتعي حامية حساباتك بشكل محكم.
عنها من حيث ال تدري لذا ّ

كلمة العبور
يتعي إحكام غلقها بواسطة كلامت عبور ق ّوية .هي كلامت طويلة ومعقدة تتجاوز  10/12حرفا وتتداخل الحروف واألرقام لتتخ ّذ أحجاما وأشكاال مختلفة ومعقّدة
لحامية حساباتك ّ
عىل غرار (.)... & / #
مثال كلمة عبور!Ps1js10mY@ T :
هذه الكلمة تبدو بال معنى .ومع ذلك من السهل نسب ًيا حفظها ألنها يف الواقع مستمدة من الحروف األوىل من الجملة الفرنسية التالية :
« » !Prudent sur internet je suis dit maître Yoda à Tatooine
“حذر عىل اإلنرتنت  ،قلت يل سيد يودا يف تاتوين!” “
تم وضع األحرف األوىل من كل كلمة .تم استبدال بعضها بأرقام أو أحرف خاصة ( i -> 1؛  dit -> 10؛ .)@ >- à
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التصرف في كلمات العبور
ّ
من الرضوري أن يكون لديك كلمة مرور مختلفة لكل حساب وهذا يطرح إشكالية استحضار هذه الكلامت عند الحاجة دون نسيانها خاصة وأ ّن كلمة العبور عىل غاية كبرية من
الحل هي تطبيقة تتيح لك حفظ كلامت املرور الخاصة بك بشكل آمن .مع إمكانية الغلق بكلمة مرور رئيسية  ،والتي تصبح واحدة فقط للحفظ.
التعقيدّ .
هناك العديد من الخدمات املجانية واملدفوعة  ،والتي ميكن تثبيتها عىل جهاز الكمبيوتر  ،الهاتف الذيك ،الكمبيوتر اللوحي ...Dashlane، LastPass، 1Password ، Keepass :عىل
سبيل الذكر.
ال ينصح بإفشاء كلامت املرور ،خاص ًة إذا كان جهاز كمبيوتر مشرتكًا أو عا ًما.

المصادقة الثنائية
ضامنا ألعىل درجات السالمة هناك ما يس ّمى باملصادقة الثنائية يف خطوتني عندما يكون هذا الخيار متا ًحا .ث ّم يت ّم إدخال رمز ملرة واحدة صالح لفرتة قصرية باإلضافة إىل اسم املستخدم
وكلمة املرور.
يتم توصيل هذا الكود اإلضايف القابل للترصف بشكل عام عن طريق الرسائل القصرية أو الربيد اإللكرتوين أو يتم إنشاؤه يف تطبيق مخصص (املصدق عىل سبيل املثال).
عاد ًة ما يتم متكني املصادقة الثنائية يف إعدادات أمان الحساب ،وهناك إرشادات لتوجيه املستخدم  ،إذا لزم األمر ،من أجل تثبيت التطبيق الذي يولد الرموز وربطه مع حساباتهم
عرب اإلنرتنت.
فاملصادقة الثنائية عامل مهم لحامية الحساب عرب اإلنرتنت .فهي تعقد مهمة القراصنة بشكل كبري.

احم نفسك من الهندسة االجتماعية (« )» social engineering
الهندسة االجتامعية هي استغالل املعلومات املتاحة عن الشخص من أجل رسم مالمحه بأكرث دقة ممكنة.
يف الواقع  ،مع انتشار الخدمات عرب اإلنرتنت واستخداماتها ،من املمكن العثور عىل كمية كبرية من املعلومات عن األفراد  ،مثل مظهرهم الخارجي (صور امللف الشخيص عىل الشبكات
االجتامعية)  ،وخلفيتهم التعليمية واملهنية ( ، Linkedinمنشورات الجامعة  .)...حتى أنه من املمكن الحصول عىل الكثري من املعلومات حول أرسهم ،أو أماكن عطلتهم ،أو آرائهم
السياسية ...
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تستخدم الهندسة االجتامعية أيضا ألغراض غري سليمة .عىل سبيل املثال  ،قد يعلم اللص أن السكن املستهدف شاغر بواسطة الصور التي ينرشها الضحية عن املكان الذي اختاره
لقضاء عطلته.
يجب التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية للشبكات االجتامعية الخاصة بك بشكل
صحيح للحد من الجمهور املتصفح للمنشورات (الذين ميكنهم مشاهدة الصور
املنشورة من قبل الطرف املعني أو من قبل أصدقائه عىل سبيل املثال) .لذلك تحتاج
إىل استكشاف هذه اإلعدادات لجعلها تقييدية.
يجب أيضً ا تجنب قبول طلبات الصداقات  /االتصاالت من امللفات الشخصية غري
املعروفة أو التي تشك يف وجودها.

كقاعدة عامة  ،ضع يف اعتبارك تهديد الهندسة االجتامعية وتجنب املنشورات التي ميكن أن تكشف عن معلومات خاصة عن عائلتك وخاصة عملك  ...وهذا أمر بالغ األهمية خالل
مهامتك يف املناطق الحساسة .

كن يق ًظا ضد التح ّيل
القرصنة من الحيل التقنية التي يستخدمها املتسلل لخداع ضحيته للكشف عن املعلومات (اسم املستخدم /كلمة املرور إىل حساب عرب اإلنرتنت عىل سبيل املثال) أو لجعله يقوم
بتنزيل فريوس كمبيوتر.
إنه فخ يعتمد عىل علم النفس البرشي :الفضول والجشع والخوف  ...ويستغل جميع أنواع الرسائل ( Whatsappوالربيد اإللكرتوين والرسائل النصية القصرية.)...
القرصنة اإللكرتونية تهديد عاملي ومستمر يجب أن تضعه دامئًا يف االعتبار .لذلك  ،يجب أن تفكر بشكل منهجي قبل النقر فوق رابط أو تنزيل ملف .اسأل نفسك عن شكل الرسالة
املستلمة ومحتواها.
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من حيث الشكل  ،يجب أن نهتم باملو ّجه (ملاذا تصل إليك هذه الرسالة عىل WhatsApp؟)  ،وكذلك باللهجة (ملاذا يبدو أن هذه اإلدارة تهددك؟)  ،باألسلوب (ملاذا يكتب البنك الذي
تتعامل معه لك رسالة بها أخطاء لغوية؟).
ودامئا بخصوص الشكل ،من املفيد فحص عنوان املرسل و كذلك عنوان لواحد أو أكرث من الروابط التي قد تحتويها الرسالة للتأكد من أنها حقا ذات صلة بالجهات الفاعلة املعلنة.
احذر من عنوان املرسل أو عناوين  urlالتي تقرتب بدقة من تلك املزعومة .عىل سبيل املثال  www.tunısair.com ،ليس العنوان الفعيل لـتونس الجوية ألنه تم استبدال حرف “”i
يف تونس بشخصية تركية تشبهه.
هذا عىل مستوى الشكل ،أما عىل املستوى املوضوعي ،اهتم مبدى صحة الرسالة ومتاسكها .كن حذ ًرا بشكل خاص:
عندما يكون ذلك صحي ًحا ج ًدا بشكل ال يصدق (رشكة توزع الهدايا عىل سبيل املثال).
أمام طلب للحصول عىل معلومات رسية (مع ّرفات وكلامت مرور وما إىل ذلك).
أمام إعالن قرار مؤثر للمستخدم ،يتبعه أوامر للتنفيذ دون تأخري (سيتم إلغاء تنشيط حسابك غ ًدا).
أمام رسالة تهديد من أجهزة إنفاذ القانون أو غريها من املؤسسات التي تطالب مبدفوعات فورية.
أمام القصص التي يكون الخيط املشرتك فيها هو أن املستلم يتقدم مببلغ صغري من املال إللغاء تأمني صندوق أكرب سيتم مشاركته معه.
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القرصنة ()harponnage/ spear-phishing
مع ردود األفعال الصحيحة عند مواجهة الرسائل املستلمة  ،ميكن التغلب عىل محاوالت القرصنة والخداع املو ّجهة بشكل جامعي ملستخدمي اإلنرتنت.
ومع ذلك  ،يجب أن نكون أكرث يقظة للتوقي من القنص االحتيايل  ،وهو نوع من التصيد املوجه إىل الضحية عىل وجه التحديد  ،باستخدام الهندسة االجتامعية (الصفحة  .)Xوهو
يعتمد عىل توجيه رسالة ذات سيناريو قابل للتصديق  ،تكاد تكون شخصية ألنها تحتوي عىل عنارص مألوفة لدي الضحية .فيصبح من الصعب أن نكون حذرين من هذا السيناريو .يف
أدىن شك  ،ال ترتدد يف إجراء الفحوصات الالزمة (عىل سبيل املثال  ،اتصل عرب الهاتف باملرسل للتأكد من أنه مصدر الرسالة  )...واالمتناع عىل وجه الخصوص عن املتابعة ،أو االستجابة
لطلبات مشاركة املعلومات الحساسة أو طلبات املال.

حذار من شبكات االتصال العامة
توصيل جهاز بشبكة الـ”ويفي” أو شبكة سلكية يعني أن كل حركة مرور اإلنرتنت عىل هذا الجهاز متر عرب األجهزة املوجودة عىل تلك الشبكة; .وبالتايل ميكن ملسؤويل هذه الشبكة
االطالع عىل حركة املرور هذه وكذلك أي شخص لديه حق وصول املسؤول (مرصح به أم ال) .
إذا مل يتم تشفري اتصاالت اإلنرتنت التي تم إجراؤها ،فستكون كل املعلومات التي يتم تبادلها مرئية ألولئك الذين يتحكمون يف الشبكة .إذا كانت االتصاالت تستخدم رابطا آم ًنا (https
للويب عىل سبيل املثال)  ،فلن تظهر إال البيانات األولية (التاريخ والوقت وجهاز اإلرسال والوجهة).
ومن أجل جعل حركة املرور خاصة بالكامل  ،يجب أن متر عرب الشبكة
الخاصة االفرتاضية .هي خدمة تسمح لحركة املرور عىل اإلنرتنت
بالخروج من جهاز املستخدم والتوجه مبدئ ًيا وبصورة مشفرة نحو
موزّع بعيد قبل إعادة توجيه الحركة إىل الخوادم حسب الوجهة
املطلوبة  .وبهذه الطريقة ،تتم كل حركة املرور التي تسري عرب الشبكة
التي يتصل بها الجهاز ،مع موزّع بطريقة مشفرة .تلك هي املعلومات
الوحيدة املرئية للشخص الذي يتحكم يف الشبكة املعنية.
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وبشكل ملموس ،فان الحصول عىل الشبكة الخاصة االفرتاضية أمر بسيط مثل تثبيت تطبيق الشبكة الخاصة االفرتاضية عىل جهازك (الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر).
وهناك العديد منها( )... ProtonVPN، NordVPNسواء مجانًا أو مدفوعة وتتم املقارنة فيام بينها من قبل العديد من املقاالت عىل االنرتنت.
مالحظة :ميكن ألحد قراصنة االنرتنت إنشاء نقطة اتصال الـ”ويفي” باستخدام جهاز كمبيوتر يف موقع معني من أجل خداع األشخاص الذين يبحثون عن اتصال باإلنرتنت .ميكنه تسميته
“ويفي-م ّجانا” أو اسم املكان الذي يقع فيه (مقهى  ،مطار  )...ويقوم بالهجوم عىل ضحيته باعتبار مرور كل حركتها عرب جهاز القرصان.

ب  -تدابير وقائية في المواقع الحساسة
باإلضافة إىل مامرسات األمان السيرباين الجيدة للجميع  ،فان الصحفي بصفته تلك يعمل عىل ملفات أو مواقع حساسة ،وبالتايل فهو مدعو ألن يكون قاد ًرا عىل امليض قد ًما لضامن
أمنه الرقمي.
قبل االنتقال إىل التقنيات واألدوات املتاحة للتقدم يف مجال األمن السيرباين  ،دعونا أوالً نتذكر القاعدة األساسية األوىل :يجب أن تحمي نفسك من أعني املتطفلني واملتنصتني ( يتعني
أن تكون الشاشة مغطاة بشكل مثايل مع مرشح الخصوصية ،وهو املصفاة أو الفيلم الذي بفضله تقترص رؤية الشاشة عىل املستخدم وحده) .إن األمان الرقمي يتحقق بقدر ما يتوفر
للمستخدم من قدرة دامئة عىل تعبئة ما لديه من سداد الرأي والروح الناقدة والحس االمني .فهاجس الخوف من اآلخر هو أمر محمود يف هذه الحال.

معدات  /حسابات المهمة
حساسة عىل مستوى التحرير املادي والحامية الشخصية (انظر الفصول السابقة)  ،فانه يتم اإلعداد لها أيضا من وجهة نظر
بنفس الطريقة التي يتم بها إعداد املهمة يف منطقة ّ
رقمية .فام هي املعدات ،وما االحتياطات والتدابري التي يجب اتخاذها عندما تكون عىل امليدان؟

المعدات
تحتاج املهمة إىل توفري معدات محددة (الكمبيوتر ،الكمبيوتر اللوحي ،الهاتف الذيك) .ويف الواقع  ،فان خطر املراقبة والهجوم السيرباين يكون مرتف ًعا خالل هذه املهام ،وستكون
معداتك املعتادة معرضة ملخاطر تهددك كصحفي بكشف كل أعاملك يف حال ضياعها وحياتك الخاصة يف حال تم تشويهها.
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إن املواد املتعلقة باملهمة هي مادة ممحية (انتبه  ،فامللفات املوجودة يف سلة املهمالت ال تختفي من القرص الصلب ،حتى لو تم إفراغ سلة املهمالت) حيث يتم تحميلها فقط مع
البيانات الالزمة .والبد من مراجعة معلامتها لتتكيف مع متطلبات األمان :كلامت مرور قوية ،وجدار الحامية مفعل ومق ّيد ،ومقاوم الفريوسات مثبت ومح ّدث ،وضبط املتصفحات
بحيث ال تتذكر كلامت املرور وال تحتفظ بسجل التصفح .ويجب أن يكون برنامجك ونظام التشغيل مح ّدثني (ال ينصح بتثبيت التحديثات أو قبول إعدادات جديدة خالل املهمة ألن
هذا قد يكون ناقال للعدوى) .كام يجب تعطيل املعاينة املسبقة للرسائل عىل شاشة مقفلة.
يجب أيضً ا عدم قبول أي جهاز موصول كهدية (هاتف  ،مفاتيح  ، USBوما إىل ذلك) وعدم توصيل أجهزة تخزين خارجية غري معروفة (مفاتيح  ، USBأقراص صلبة  ،إلخ) .متا ًما كام
ال تعري أجهزة الشحن الخاصة بك أو ترتكها دون مراقبة (والحال األمثل رضورة متييزها).

تشفير األقراص الخاصة بك
نظ ًرا المكانية قراءة محتويات جهاز الكمبيوتر الخاص بك مبارشة من القرص الصلب  ،حتى وإن كانت محمية بكلمة مرور  ،فمن الرضوري إذن تشفري القرص.
 FileVaultهي أداة  MacOSلتشفري القرص .و برنامج  BitLockerهو لنظام ويندوز .وهناك تطبيقات أخرى لتشفري القرص تابعة لجهات خارجية مثل  TrueCryptأو VeraCrypt
(متوفر لنظام التشغيل  MacOSو  Windowsو .)Linux
االنتباه إىل تسجيل كلمة املرور  ،وإذا أمكن  ،رموز االسرتداد  ،ألنه بدون إمكانية فك تشفريها  ،ستفقد بياناتك بشكل ال رجعة فيه .وبشكل عام  ،من املفيد معرفة كيفية تشفري
امللفات أو األقراص الخارجية مثل مفاتيح  .USBفالبيانات املخزنة يف وحدة تخزين مشفرة باستخدام معيار حديث ستكون محمية بشكل جيد للغاية.

محو الهواتف الذكية  /األجهزة اللوحية
يف حالة ضياع الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي  ،من الرضوري أن تكون قاد ًرا عىل محو البيانات املوجودة يف الجهاز املفقود.
تتم إدارة األجهزة بواسطة حساب جوجل إذا كان نظام التشغيل الخاص به هو نظام أندرويد أو حساب  iCloudإذا كان نظام التشغيل هو نظام التشغيل .iOS
سواء كان ذلك عىل نظام التشغيل  iOSأو أندرويد ،ميكنك االتصال بحساب جوجل أو  iCloudاملرتبط بالجهاز  ،وتحديد موقعه (إذا كانت الوظيفة ُمرصح بها مسبقًا يف إعدادات
الجهاز) أو محو محتواها.
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من الرضوري اكتشاف هذه اإلجراءات وإتقانها حتى تتمكن من االستجابة برسعة يف حالة فقدان الجهاز أو رسقته.
باإلضافة إىل ذلك  ،يتيح نظام  iOSضبط الجهاز عىل إمكانية محو محتواه بعد  10محاوالت لفك قفله باستخدام رمز رسي خاطئ.
لذلك ،وحتى تكون مستع ًدا ألداء مهام حساسة  ،من الرضوري أن تخصص بعض الوقت لالطالع عىل قوائم أجهزتك ،أو اللجوء إىل الربامج التعليمية املالمئة عىل اإلنرتنت.

قدرة الجهاز على االتصال
تسعى األجهزة املتصلة  ،سواء كانت أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو أخرى مثل الساعات الذكية  ،باستمرار إىل إنشاء اتصاالت السلكية .وهي أساسا اتصاالت
راديوية من نوع “ويفي” أو “بلوتوث” .وبالتايل ،تكشف هذه األجهزة عن نفسها وتكشف عن معلومات أخرى مثل “اسم الجهاز” ونقاط الوصول التي تتصل بها...
تكتم (اطفاء اشارة الويفي ،البلوتوث ،
لذلك ،من املهم تنشيط االتصال فقط عند الرضورة .يجب أن يكون لديك دامئا عادة راسخة عند الخروج بضبط األجهزة يف وضعها األكرث ً
ومشاركة اتصال  Airdrop ،ويف الحاالت القصوى تفعيل “وضع الطائرة” بالكامل لتجنب التتبع عرب اتصال . )GSM
مالحظة :يف نظام  ، iOSيجب عليك إلغاء تنشيط الويفي والبلوتوث من قامئة “اإلعدادات” وليس من اختصارات الشاشة املقفلة فقط .ألنه يف الواقع ال يتم قطع هاتني الخدمتني
متاما من الجهاز.
ومن املفيد كذلك تغيري إعدادات الجهاز فيام يتعلق ب “اسمه” حتى ال يكشف عن هوية مالكه (غال ًبا ما يقوم الجهاز تلقائ ًيا بحمل اسم مالكه iPhone :فالن “عىل سبيل املثال).
ويتعني ترميز هويتك.

حسابات المهمة
تحتوي الحسابات املعتادة للربيد اإللكرتوين والشبكات االجتامعية و  ... WhatsAppعىل الكثري من املعلومات حول عملك كصحفي وحياتك الخاصة .لذلك يُنصح بإنشاء حسابات
خاصة بالذات باملهام التي تقوم بها يف املناطق الحساسة من أجل الحفاظ عىل أمان هذه البيانات.
ويتعني إفادة املتعاونني والرشكاء بهذه الحسابات املحددة  ،وأوالً وبالذات قاعة ورؤساء التحرير الراجع لهم بالنظر .وميكن برمجة الردود اآللية التي تبلّغ عن عدم إمكانية االتصال
بالحسابات املعتادة.
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ومبجرد اختتام املهمة  ،تقوم بنقل املعلومات عىل حساباتك املعتادة والتخيل عن حساباتك املؤقتة التي تعود اىل بعثها من جديد أو إنشاء حسابات أخرى كلام عزمت عىل مهمة
حساسة جديدة.

أمن االتصاالت
حساسة ،يتعني تأمني
هناك العديد من خدمات الرسائل التي تستخدم معايري وتقنيات مختلفة ،وكذلك مستوى األمان ودرجة الرسية التي توفرها .وحينئذ عندما تكون يف مهمة ّ
االتصاالت بأعىل مستوى ممكن من خالل اختيار أنسب الخدمات.

البريد اإللكتروني
نادرا ً ما يتم تشفري رسائل الربيد اإللكرتوين املحرتفة يف غرف األخبار .وينطبق اليشء نفسه عىل خدمات الربيد اإللكرتوين املعروفة مثل  Gmailأو  !! Yahooولكن هناك خدمات بريد
إلكرتوين مشفرة مجانية أو مدفوعة األجر مثل  ProtonMailو FastMailو ... StartMail
وال يختلف استخدام تطبيق بريد إلكرتوين مشفر عن الخدمات التقليدية .فالتثبيت والتحرير واإلرسال وبقية الوظائف متشابهة ويف متناول الجميع.
فقط ،يجب التأكد من أن املستلم لديه حساب يف نفس الخدمة لضامن االتصال املشفر من البداية إىل النهاية .وتقدم بعض الخدمات مثل  ProtonMailإرسال بريد إلكرتوين مشفر
يتم فتحه عند االستالم يف صفحة ويب مؤ ّمنة بكلمة مرور رسية.
وباإلضافة إىل إنشاء حساب بريد إلكرتوين ،الستخدامه يف اإلرسال واالستقبال فقط خالل مدة املهمة  ،ميكن إنشاء صندوق بريد لالتصاالت من أجل بضع ساعات أو حتى إلجراء تبادل
وحيد  ،إذا تطلب األمر ذلك لوقت محدد مع مستوى معني من الرسية.

الرسائل
وعىل غرار ذلك ،هناك تطبيقات إلجراء مراسالت مشفرة تم تطويرها بغرض الحرص عىل تأمينها .تجدر اإلشارة عىل سبيل املثال اىل تطبيقات  Signalأو  ، Telegramوهي مجانية
ومتاحة يف نظام  iOS Appstoreو أندرويد  .Playstoreوهي سهلة التثبيت واالستخدام بحيث ال تختلف عمو ًما عن تطبيقات املراسلة األخرى.
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اإلبحار على النات
برنامج Torهو متصفح آمن (مقيم عىل  .)Mozilla Firefoxويستخدم هذا املتصفح شبكة  Torوما يسمى تقنية “البصل” إلخفاء هوية مصدر الطلب من خالل إنشاء اتصاالت
مشفرة مع سلسلة من امل ُر ِّحالت قبل الوصول إىل الخادم املطلوب.
يوص باستخدام الشبكة االلكرتونية الخاصة  Virtual Private Network VPN /لالتصال باإلنرتنت (من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف املحمولة) وتجنب االتصاالت
وبشكل عام َ ،
من أجهزة الكمبيوتر العامة أو املشرتكة أو عن طريق االتصال بشبكة  wifiالعامة.
تذكر أيضً ا رضورة تقييد املتصفح بحيث ال يحتفظ بسجل ما تم استعراضه.
مالحظة :يف الهاتف الجوال ،يحتوي  Firefox Focusعىل زر عميل (أيقونة سلة املهمالت يف رشيط العناوين) لحذف بيانات التصفح عىل الفور (السجل وملفات تعريف االرتباط).

الهاتف
الهاتف الذيك هو جهاز كمبيوتر يحمل العديد من أجهزة االستشعار .وبالتايل فهو ميثل مخاطر أمنية كبرية .وعليه يجب قبل مبارشة املهمة تهيئة الهاتف الذيك بشكل صحيح لضامن
آمانه؛ ويتعني االقتصار عىل حمل ما تحتاجه من البيانات والتطبيقات الرضورية فقط .ومن بني التطبيقات بالخصوص ما يتعلق بتأمني االتصاالت املشار اليها اعاله.
تذكر انه ميكن مراقبة االتصاالت عرب شبكة ( GSMاملكاملات الهاتفية  ،الرسائل القصرية) ،باإلضافة إىل ذلك  ،تكشف االتصاالت الهاتفية املتنقلة عرب الهوائيات عن مواقعها الجغرافية.
لذلك البد من اعتامد إجراءات السالمة أيضا عند استعامل هذه الشبكة .وعىل وجه الخصوص ،يتعني اللجوء إىل بطاقات  SIMبدون هوية الستعامالت محددة  ،وال يتم تنشيط
شبكة  GSMإال إلجراء املكاملة فقط (يفضل أن يكون ذلك من موقع جغرايف مختلف عن املواضع املعتادة).
عندما يتعلق األمر بهواتف  GSMالتقليدية  ،من األفضل اختيار تخزين البيانات عىل بطاقة ( SIMمثل قامئة االتصال) ،ألنها األكرث قابلية للتدمري بسهولة باملقارنة مع ذاكرة الهاتف
نفسه.
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مالحظة :ال ترتدد يف استكامل وسائل التشفري التقنية بطرق تضليل أخرى برشية مثل االتفاق مع املتعاونني عىل رموز لغوية لتبادل املعلومات .وبالطريقة نفسها  ،ميكن إخفاء رسائل
الربيد اإللكرتوين والرسائل القصرية لتأخذ شكال مغايرا (ميكن أن يحايك العنوان واالسم واملوضوع رسالة للتسويق عىل سبيل املثال) مع التعويل عىل سعة الخيال وعالقة التواطئ
االيجايب مع الزمالء الصحفيني.

مالئمة التدابير مع المحيط
يف بعض الوضعيات ،يجب أن تكون تدابري األمن املعلومايت (السيرباين) قادرة عىل الحفاظ عىل الرسية .ألنه يف الواقع ميكنها أن تكشف الصحفي الذي ميارسها ويف بعض الحاالت
تشل من فاعليتها .يف هذه الحالة ،من األفضل اختيار منهج مزدوج ،يعتمد من جهة ،عىل التحيل بالسلوك الرقمي “العادي” ،والذي من خالله تنقل بياناتك غري
تعرتضها ترشيعات ّ
الحساسة ،ومن ناحية أخرى ،عىل التقنية الخصوصية اآلمنة التي متر بها بياناتك الحساسة.
ومن أجل إخفاء املنتجات الهامة الحساسة ،قد يكون من املفيد يف بعض الحاالت استعامل الحيلة للخدعة بوضع بعض البيانات العادية التي ميكن العثور عليها يف حالة إجراء عملية
تفتيش من الغري .أما بيانات العمل الحساسة للغاية فيمكن تخزينها يف محامل مشفرة ومخفية .وعىل سبيل املثال  ،يتيح برنامج التشفري  Veracryptإنشاء وحدة تخزين مخفية
داخل وحدة تخزين مشفرة.
وهكذا يف حالة إجبار الصحفي عىل فك تشفري وحدة التخزين املشفرة واملرئية  ،فلن يكون هناك من الناحية النظرية أي سبيل إلثبات وجود وحدة تخزين أخرى مشفرة داخل
الوحدة األوىل.
ويف نفس هذا السياق  ،يُعترب  Tailsنظام تشغيل مصمم لتأمني مفتاح  USBأو قرص  .DVDوميكنك تشغيله عىل أي جهاز كمبيوتر دون ترك أي أثر عليه .فهو يفرض عىل جميع
االتصاالت الواردة والصادرة املرور عرب شبكة  ،Torفضال عن احتوائه عىل العديد من ميزات األمان األخرى.
أما عملية التضليل البرشي التي أرشنا إليها أعاله بغرض إخفاء البيانات فهي صالحة يف سياقات مناهضة لوسائل التأمني التقنية .وقد تصبح أحيانا السبيل الوحيد حينام تكون مراقبة
املعدات من باب التطفل املفرط.
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