نصائح فً كٌفٌة توثٌق االنتهاكات التً ٌتعرّ ض لها
الصحفٌون
تتعدّد أشكال االنتهاكات التً ٌتعرّض لها الصحفٌون ما بٌن المالحقات القانونٌة والقضائٌة وغٌرها .إذ صدر تقرٌر بهذا الشؤن ٌعود
إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان والذي تضمّن "عدد القضاٌا المرفوعة فً الشهور األخٌرة قد تجاوز إجمالً عدد
القضاٌا المرفوعة ضد الصحفٌٌن فً ظ ّل حكم مبارك ،الذي استمر  30عاماً".
من بٌن االنتهاكات التً ٌتعرّض لها الصحفٌون ،االعتداء البدنً وهجمات قوات األمن على مقرّات الصحف ،أو التد ّخل األمنً/
العسكري كحالة الصحفً فً وكالة روٌترز محمد صبري ،الذي تمّت إحالته فً كانون الثانًٌ /ناٌر  2013إلى المحكمة العسكرٌة
بنا ًء على اتهامات بتواجده فً منطقة عسكرٌة محظور على المدنٌٌن دخولها ،والتقاط صور ألماكن ٌُم َنع االقتراب منها أو
تصوٌرها"ٌ .ضاف إلى ذلك حالة الصحفً المصري الحسٌنً أبو ضٌف الذي قُتل بطلق ناري فً الرأس أثناء تغطٌته الشتباكات
أمام قصر االتحادٌة فً كانون األول /دٌسمبر .2012
تحدّثت سالً توما الناشطة السٌاسٌة ومدٌرة برنامج التعلٌم فً مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،والمتخصّصة فً التؤهٌل
النفسً للصحفٌٌن الذٌن ٌتعرّضون النتهاكات حول الخطوات التً ٌجب اتباعها للتوثٌق الصحٌح لالنتهاكات التً ٌتعرّض لها
الصحفٌون وذلك ضمن تدرٌب متخصّص ّ
نظمه مركز القاهرة.
حضرت شبكة الصحفٌٌن الدولٌٌن التدرٌب الذي قدّمته سالً توما لنقل هذه الوجبة السرٌعة على شكل خطوات تساعد الصحفٌٌن
على توثٌق االنتهاكات:
"تستوجب عملٌة كتابة التقرٌر الذي س ّ
ٌوثق حالة االنتهاك ثالث مراحل وهً مرحلة التقصً ،ومرحلة الكتابة ،وأخٌرً ا النشر".
التقصي .وهً تلك المرحلة التً تستوجب اإلجابة على خمس أسئلة رئٌسٌة" :من ،ماذا ،لماذا ،متى ،أٌن" ٌُضاف إلٌهم
 .1مرحلة
ّ
(كٌف) حدث االنتهاك ،وتتضمّن هذه النقطة بدورها عد ًدا من الخطوات الفرعٌة وهً:


حصر االدعاء أو مزاعم االنتهاك وتبٌان إن كانت الحالة تنطوي على انتهاك واحد أو مجموعة من االنتهاكات ،مع الحرص فً
تلك الخطوة إلى تعرٌف ما حدث وفقا ً لإلطار القانونً الدولً والمحلً أٌضاً .الجدٌر بالمالحظة أنّ العدٌد من االنتهاكات التً
ٌتعرّض لها الصحفٌون ال ٌوجد لها توصٌف فً القوانٌن المحلٌة.



اإلثبات المطلوب وهنا ٌبحث الصحفً أو ّ
موثق االنتهاك عن األدلة والشهادات التً تثبت صحة ادعائه ،وتجدر اإلشارة أن
وجود شهادات كثٌرة ألشخاص تعرّضوا لنفس االنتهاك تعزز من الوثٌقة .لكن فً حالة الصحفً الحسٌنً أبو ضٌف على سبٌل
المثال ،فهً حالة قتل وحٌدة مسجّلة خالل فترة زمنٌة محددة ،بالتالً ٌتم توثٌقها لكن كسابقة ،لٌتم العودة إلٌها فً حالة حدوث
حاالت أخرى .تلك المرحلة هً نفسها التً تشهد تحدٌد إثبات (حدوث مخالفة للقانون) ،أو وقوع الضرر على ضحٌة ،أو
توجٌه االتهام للدولة على مسإولٌتها فً حدوث االنتهاك فً حاالت كاالعتداء البدنً واالعتقال التعسفً والتحوٌل إلى محاكم
استثنائٌة .تكمل توما القول "إنّ عملٌّة البحث عن أدلّة تثبت صحة االدّعاء ،وٌمكن توفٌر هذه األدلّة بعدة طرق أفضلها
الشهادات المصوّ رة بالفٌدٌو وأضعفها هً الشهادات المكتوبة ،مع إضافة تقارٌر الطب الشرعً وشهادات المسإولٌن حتى لو
كانت تحتوي على تناقض وعدم صدقٌة ".أشارت توما إلى مرحلة البحث عن األدلة بمرحلة اإلحباطات للصحفً أو الناشط
الذي ّ
ً
خاصة أن الصحفً
ٌوثق االنتهاك ،وٌعود ذلك إلى صعوبة دفع الناس على الكالم أو اإلدالء بكل المعلومات التً ٌعرفونها
لٌس بجهة تحقٌق رسمٌة" ،فدائمًا سٌكون هناك شًء ناقص" على حد تعبٌرها.



تحدٌد المعلومات ومصادرها وكٌفٌة الوصول إلٌها :فً هذه المرحلة ٌت ّم تحدٌد المعلومات األساسٌة التً تساعدك على الوصول
إلى إثبات االنتهاك ،وكذلك تحدٌد مصادر تلك المعلومات وكٌفٌة الوصول إلٌها فغالبا ً ما تتضمّن أٌضاً( ،إجراء المقابالت مع
(من ولماذا) ،ومراجعة أرشٌف المحاكم ،وتحدٌد الدراسات السّابقة للوقوف على أي حكم أصدرته المحكمة فً قضاٌا مشابهة،
ّ
الموثقة للمسإولٌن باإلضافة الى مصادر أخرى تختلف باختالف كل حالة).
ومراجعة ال ّتصرٌحات

قبل االنتقال إلى المرحلة القادمة لفتت توما انتباه الحاضرٌن الى أربع مالحظات:
 -1أثناء تسجٌل شهادة الشخص المنتهك حقه ،البد من تواجد طبٌب نفسً ،إن لم ٌتوفّر ال ب ّد علٌك من معرفة بعض المهارات
األساسٌة للتحدّث مع شخص ٌعانً من آثار ما بعد الصدمة.
ٌ -2جب أن تكون مر ًنا فً خطة التوثٌق التً وضعتها مسبقا ً وتتوقع حدوث مفاجآت تدفعك إلجراء مقابالت جدٌدة تم ّد فترة البحث
وتإخر إنتاج التقرٌر.
 -3األخذ فً االعتبار مدى االستقرار النفسً للشهود والمقارنة بٌن شهاداتهم عن الواقعة أو الحدث الواحد.
 -4لٌس شرطا ً بعد االنتهاء من االستقصاء أن ٌصل الصحفً إلى نتٌجة واضحة ،مثل حالة توثٌق اختفاء الصحفً المصري رضا
هالل.
 .2مرحلة كتابة التقرير وتستوجب مراعاة بعض الجوانب أه ّمها:


الحرص على إخفاء أسماء الشهود إذا طلبوا ذلك ،وإظهارها فقط عند طلب القاضً.



توثٌق التقرٌر بالفٌدٌوهات وملفات الصوت أوالً ثم الشهادات المكتوبة.



لغة التقرٌر ٌجب أن تكون لغة عربٌة فصحى سهلة ،مع كتابة نص الشهادات كما قٌلت بلغتها العامٌة وبنفس التعابٌر التً قاموا
باستخدامها.

 .3مرحلة النشر هً المرحلة األخٌرة والتً تشهد أحٌانا ً رفض الصحافة التقلٌدٌة للنشر ،فهنا ٌؤتً دور اإلعالم البدٌل أو إنشاء
حملة إعالمٌة ،على غرار صفحة كلنا خالد سعٌد التً بدأت فً األساس كحملة ضد التعذٌب .فهنا تستخدم كل طرق النشر وتتضافر
كل الجهود بٌن الصحفٌٌن والنشطاء الحقوقٌٌن لتوصٌل التقرٌر للمنظمات الدولٌة مثل هٌومن راٌتس ووتش ،ومنظمة العفو الدولٌة
والمقرّرٌن الخواص فً االمم المتحدة.
شبكة الصحفيين الدوليين

