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مقدمة
“األدلة هي الجزء األكثر أهمية في التحقيق، إذ ال يمكن للمحقق الكشف عن الحقيقة ما لم يتمكن من 

اكتشاف األدلة وتوثيقها...”

- “ديرموت جروم”، أستاذ ومحامي اّدعاء، كلية “ديكنسون” للقانون، جامعة بنسلفانيا الحكومية.

يهدف جمع األدلة إلعادة صياغة قصة أكثر دقة حول ما حدث إّبان واقعة ما تم فيها انتهاك حقوق اإلنسان، 
حتى تتمكن أنت والمحققين والمحامين والقضاة والعالم بأسره من تقديم الجناة إلى العدالة وإطالق 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  على  واقعة  النتهاكات  حلول  وإيجاد  ظلمًا  هموا  اتُّ ممن  اولئك  سراح 
والثقافية. وفي بعض األحيان قد ال يكون اإلصدار الصحيح من الناحية الواقعية محاكيًا للحادثة التي كنا 
نأمل بسرد وقائعها، وبصفتنا مدافعين عن حقوق اإلنسان لزامًا علينا أن نكون مستعّدين للكشف عن 

الحقيقة حتى لو تبّين لنا أن تلك الحقيقة ال تتماشى مع ما كنا نعتقد حدوثه في بادئ األمر.

الهدف
يهدف هذا القسم من الدليل إلى تزويدك بمعلومات أساسية حول تعريف األدلة القانونية ومصادرها 
وأغراضها وخصائصها لتمكينك من إجراء تقييم أفضل لمدى قدرة الفيديو على أن يشّكل وسيلة إثبات 

ودلياًل فّعااًل.

للقيام بذلك، نستهّل هذا القسم بمالحظة من الميدان توّضح لنا أهمية عرض اللقطات التي تقوم 
بجمعها بنظرة موضوعية. 

تم تفصيل ما تبّقى من هذا القسم إلى األجزاء التالية:

الجزء 1 تعريف، فئات، ومصادر األدلة
الجزء 2 أغراض الحصول على األدلة

الجزء 3 خصائص األدلة القانونية

قد يكون التصوير لحاالت حقوق اإلنسان أمراً خطرياً، وقد يعرضك للخطر أنت ومن تقوم بتصويرهم، 
فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها؛ لذا يجب الحرص عىل تقييم املخاطر بدقة قبل الضغط عىل 

زر “التسجيل”.

كل ما يتعلق باألدلة
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مالحظة من الميدان
من الغوطة إلى بوبال

الجزء 1: اذكر الحقيقة كما هي

ُطلب من مجموعة من المدافعين عن حقوق اإلنسان - ممن كانوا على دراية جيدة بالهجمات المزعومة 
باستخدام األسلحة الكيميائية في ضواحي الغوطة بسوريا في تاريخ 21 آب 2013 - مشاهدة مقاطع 
 3 تاريخ  التي وقعت في  الصناعية  الكارثة  بآثار  الكيميائية ومقارنتها  باألسلحة  الهجوم  آثار  فيديو عن 
كانون األول 1984 في بوبال بالهند عندما انتشرت سحابة من الغاز السام من مصنع المبيدات لشركة 
“يونيون كاربايد” مخّلفة وراءها آالف الضحايا، لم يحسن جزءًا كبيرًا من المشاهدين االّطالع على هذه 

الحادثة التي وقعت في الهند قبل مشاهدة الفيديو.

تحذير: يحتوي مقطع الفيديو هذا على لقطات عنيفة قد ال تناسب كافة المشاهدين:
http://bit.ly/Ghouta_Bhopal

الغوطة، سوريا

بوبال، الهند

ُعرض في
شريط الفيديو

الغوطة يعانون من ضيق يف 

التنفس وتشنجات عضلية 

ال إرادية وخروج الزبَد من 

الفم وترّسب السوائل من 

أنوفهم وأعينهم، وتباعاً 

يعرض لنا أشخاصاً من بوبال 

يعانون من أعراض مشابهة 

جداً. شاهد مقطع الفيديو:
http://bit.ly/
Ghouta_Bhopal
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بعد ذلك وعندما ُسئل المدافعون عن حقوق اإلنسان، “ما الدليل الذي تقّدمه لقطات الفيديو تلك؟” 
أجابوا باختصار بأن تلك اللقطات كانت إثباتًا على هجمات األسلحة الكيميائية في سوريا وربما على 
نوع من التسمم في الهند، وفي حين كونهم على حق بشأن ما حدث في الهند أخطأوا بشأن ما حدث 

في سوريا.

على الرغم من اإلجابة الخاطئة فيما يتعلق بسوريا، إال أنها مفهومة حيث كان المدافعون عن حقوق 
اإلنسان على علم بتفاصيل إضافية عن الحادثة التي وقعت في سوريا من خالل التغطية اإلعالمية 
الواسعة للهجمات المزعومة باستخدام األسلحة الكيميائية، وبالتالي عمدوا إلى بناء افتراضات حول 

ما أثبته الفيديو.

هذا واتفقوا أثناء المناقشات على أن مقاطع الفيديو لم تثبت بمفردها هجوم األسلحة الكيميائية 
إطالقا، إذ لم تِشر مقاطع الفيديو سوى إلى معاناة المئات من األشخاص في الغوطة وبوبال من 
نوع من التسمم الهائل المحمول بالجو والذي أّثر على الجميع على ما يبدو - من صغار السن وحتى 
الطاعنين في السن، الصور ال ُتثبت حدوث التسمم، كما أنها ال تخبرنا بطريقة حدوث حاالت التسمم 

المحتملة، وأسباب حدوثها، ومن الذي يمكن أن يكون مسؤواًل عن ذلك.
على الرغم من عدم تقديم مقاطع الفيديو لإلجابات على تلك األسئلة الهاّمة، إال إنها تقّدم لنا أدّلة 

قّيمة بغية تحديد ما حدث في كلتا الحالتين.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
عندما يتعلق األمر بتحليل الفيديو ليكون بمثابة دليل، علينا أن نصرف النظر عن معارفنا وافتراضاتنا 

الخارجية، وأن نفكر بشكل انتقادي بما يشير إليه مقطع الفيديو في الواقع وما يثبته.
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الجزء 1
تعريف، فئات، ومصادر األدلة

تعريف األدلة
بوجه عام، يمكن تعريف األدلة بكل ما يمكن أن يقّدم معلومات عن حادثة ما خالل مرحلة التحقيق. 
وقد تأتي األدلة من مصادر متعددة، كما سنرى الحقًا. وتعرف األدلة القانونية”بالمعلومات التي يمكن 
قبولها في المحاكم” أو “أدلة جاهزة للمحاكمة”، ويعني هذا أن يفي جزء من المعلومات بمجموعة من 

المعايير المقبولة والتي سوف نناقشها أدناه في الجزء الثالث.

فئات األدلة
تندرج األدلة الُمستخدمة في القضايا الجنائية ضمن فئتين:

الفئة 1
الدليل المتعلق بجريمة ما: وهو عبارة عن دليل يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة عن محل الجريمة التي 
ارُتكبت، واألطراف والمكان والزمان. ويمكن لمقاطع فيديو الدليل المتعلقة بجريمة ما أن تتضمن على 
سبيل المثال لقطات لشخص يتعرض لالعتداء، أو لتخريب الممتلكات، أو إصابات الضحايا، أو لمقابر 

الجماعية، أو لجنود يصادرون المساعدات اإلنسانية، إلخ.

الفئة 2
بجريمة  التورط  إثبات  يقّدم معلومات مالئمة وموثوقة تساهم في  دليل  الربط: وهوعبارة عن  دليل 
ما. بعبارة أخرى يساعد هذا الدليل على إثبات هوية ُمرتكب الجريمة، وطريقة قيامه بذلك )مثل الجرم 
القيادية(، وقد يشمل ذلك لقطات لمركبات عسكرية،  المسؤولية  أو  التواطؤ،  أو  التآمر،  أو  الفردي، 
أو أزياء رسمية، أو بقع على األزياء الرسمية، أو أسلحة، أو مكاتب عسكرية، أو جناة يقومون بتدريب 

قواتهم، أو ُخطب يعترف فيها المشبه به بأنه كان يتوّلى قيادة القّوات التي ارتكبت الجريمة، إلخ.

للمزيد من 
المعلومات

هّمت املحاكم الجنائية 

الدولية مبحاكمة أكرث 

األشخاص مسؤولية عن 

الجرائم، وغالباً ما يُقيم 

هؤالء املشتبه بهم بعيداً عن 

مكان وقوع الجرائم، تعمل 

أدلة الربط عىل ربط الجناة 

البعيدين بالجرائم التي 

ارتُكبت عىل أرض الواقع. 

ملعرفة املزيد، راجع: “إثبات 

املسؤولية: تصوير أدلة 

الربط والتنبيه”
vae.witness.org
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مصادر األدلة
لألدلة ستة مصادر رئيسية:

مصدر ماّدي

عناصر من الممكن أن تقّدم معلومات عن األحداث.
عند  آثار دماء  للدموع،  غاز مسّيل  قنابل  الضحية،  أغلفة قذائف، طلقات مطاطية، كدمات على جسم  أمثلة: 

مسرح الجريمة، عالمات إطارات في الوحل، أو عّينات من النفط ُجرفت نحو الشاطئ بعد تسّرب خط أنابيب.

إفادات

تصريحات خّطية أو شفوية أدلى بها الضحايا، أو األشخاص الذين 
يعرفونهم، أو الشهود، أو المشتبه بهم، أو الخبراء، أو المحققين، 
إلخ. يمكن تسجيل تلك التصريحات على ورق، أو باستخدام مسّجل 
إجراء مقابلة مع شاهد ما  الكاميرا. يعتبر قرار  أمام  أو  الصوت، 
بالشهادة:  “اإلدالء  مراجعة:  المزيد،يرجى  لمعرفة  صعبًا.  ق��رارًا 

.vae.witness.org تصوير المقابالت التمهيدية” على

أمثلة: مقابلة ُأجريت مع صاحب المحل الذي كان يدير متجرًا عندما تمت سرقته،، أو تصريح من زوج المرأة 
التي تعّرضت العتداء جنسي، أو بيان من محقق ما يذكر استنتاجاته في مسرح الجريمة بشكل مفّصل.

تحليالت الطب الشرعي والتفاصيل الفنية

واألدل��ة  الماّدية  األدل��ة  من  خليط  عن  عبارة  دائمًا  تكون  تكاد  الفنية  والتفاصيل  الشرعي  الطب  تحليالت 
الُمستمّدة من إفادات الشهود؛ إذ عادة ما يتم عرض تلك التحليالت في تقرير يصدر عن شخص خبير بنى 

استنتاجاته على أدلة ماّدية.

بعد  المياه في قرية محّلية  تقارير عن مستوى سّمية  أمثلة: 
اّدعاءات حول القيام بتسميمها، أو عدد المنازل التي احترقت 
استنادًا إلى صور من األقمار الصناعية ومقاطع فيديو، أو نوع 
إمكانية  أو  المتأثرة،  المنطقة  إلى  استنادًا  الُمستخدم  السالح 
الكمية  أو  القذائف،  أغلفة  على  كيميائية  ألسلحة  آث��ار  وج��ود 

التقديرية للنفط المتسرب، أو العدد التقديري لاّلجئين، إلخ.
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وثائق

سجاّلت ورقية أو رقمية.

العسكريين،  القادة  أحد  وُموّقع من  أمر خّطي  أمثلة: 
أو تقارير من الجنود في الميدان، أو سجاّلت طبية، أو 

سجاّلت الهاتف، أو بيانات مصرفية، إلخ. 

مصدر مفتوح

معلومات تم جمعها من مواقع عامة.

نشرات  أو  الصحف،  ف��ي  منشورة  م��ق��االت  أمثلة: 
إخبارية تلفزيونية، أو تقارير من منظمات ُتعنى بحقوق 
اإلنسان، أو منشورات في وسائل التواصل االجتماعي، 
“فيسبوك”،  م��واق��ع  على  م��ن��ش��ورات  ذل��ك  ف��ي  بما 

و”تويتر”، و”يوتيوب”، إلخ.

تصاویر

أي مصدر مرئي يقّدم معلومات للمحققين.

أمثلة: فيديو يعرض الذخيرة الحّية التي يتم استخدامها 
خريطة  أو  إخ��الء،  إلشعار  ص��ورة  أو  االحتجاجات،  في 

مفّصلة لمقبرة جماعية، إلخ.

من شخص خبير
“إلى جانب الحمض النووي، فإن إضفاء الطابع الديمقراطي على جمع األدلة بواسطة الكاميرا الشائع 
استخدامها... كاميرا الهاتف المحمول... هو تطور هائل فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق العدالة الناجزة”.

-”الري كرانرس”، محامي دفاع، بنسلفانيا، الواليات املتحدة األمريكية
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كل ما يتعلق باألدلة

ذو صلةجدير بالثقة/ موثوق
متعلق بالموضوع

المساعدة في إثبات
عنصراً من عناصر الجريمة

القيمة الثبوتية 

عدم االنحياز

الـدلـيـل
 وسائل اإلثبات

أصلي أو جدير بالتصديق

ممكن إثباته والتحقق منه 

تسلسل العهدة

ضمن المضمون

مصادر مفتوحة صور
وميسرة

تحاليل جنائية/ فنية

القائم على الجريمة عنصر السببية

آدلة ومؤشرات

مقبول شكاًل

إثباتات داعمة

تحليل سياقي

دليل مبريء

المالحظة

الشخصيات

استنتاجات
االستدالل

وثائق

شهادات/ وإفادات

المصادر الممكنة لإلثبات

األهداف التي تخدمها وسائل اإلثبات
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الجزء 2
أغراض الحصول على األدلة

تمامًا كما من الممكن الحصول على تسجيل الفيديو من عدد من المصادر، يمكنه أيضًا أن يخدم عددًا 
من األغراض في مسيرة سعيك وراء بناء قصة كاملة وصادقة. باإلضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك 

أنه يمكن لنفس الفيديو أن يخدم عدة أغراض مختلفة.

تحقيق  تدعم جهودك في  أن  الممكن  التي من  المختلفة  الطرق  تتضمن  قائمة قصيرة  يلي  وفيما 
الخطوط األمامية، فإن  الميدان توّضح هذا األمر. كونك موّثقًا في  المحاسبة، وتليها مالحظة من 
فهذا  مختلفة  أغراضًا  يخدم  الفيديو  بأن  القائل  المبدأ  إدراكها هي  عليك  يجب  التي  األمور  أهم  من 
سيساعدك في تحديد مكان توجيه الكاميرا اللتقاط صور أكثر فائدة. ال تقلق حيال معرفة كل غرض 

بالتفصيل.

األدلة الرئيسية

هي المعلومات األولية التي تشير إلى جريمة ما، 
وتسمح لنا بالتوصل إلى تخمين واٍع حول ما يمكن 
بحد  المعلومات  ه��ذه  ولكن  ح��دث،  قد  يكون  أن 
ذاتها ال تعد كافية للبت في وقوع الجريمة بالفعل. 
بل يجب القيام بمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان 

ينبغي البدء بالتحقيق.

أمثلة: لقطات تصّور تدمير مدارس المدنيين، أو إصابات وخسائر ناجمة عن أسباب ال نراها في الفيديو، 
أو دبابات تسير في الشارع وتطلق النار على ما ُيعتقد أنها مناطق سكنية، أو غارات جوية، إلخ.

أدلة ظاهرة الوجاهة

هي المعلومات التي تسمح بإثبات الوقائع الرئيسية 
أو بافتراض صحتها ما لم يتم دحضها.

أو  عليه،  اإلش��راف  يجري  لقطات لتعذيب  أمثلة: 
فيديو لقائد عسكري يتفاخر بما له من قيادة فّعالة 
أن  يمكن  ال  ُمجّند  لطفل  ص��ورة  أو  ج��ن��وده،  على 

يتجاوز سّنه 15 عامًا.
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األدلة التوكيدية

هي المعلومات التي تؤيد األدلة المتوفرة بالفعل، أو تثبت صحتها، وُتعرف 
أيضًا باسم المعلومات االحتياطية.

أمثلة: لقطات عن إصابات ُتثبت صحة أحد الفحوصات الطبية، أو فيديو 
توّثق  التي  العسكرية  السجاّلت  يؤيد  الحروب  على  األطفال  تدريب  يعرض 
إفادة  يدعم  الجوية  الغارات  دمرته  الذي  للمستشفى  لقطات  أو  األعمار، 

شاهد عيان تتضمن تفاصيل القصف.

األدلة السياقية

يجب أن يتم إثبات السياق في بعض األحيان على سبيل المثال، 
ال يمكن إدانة الجاني بجريمة قتل على أنها جريمة حرب ما لم 
إن  وما  نزاع مسّلح،  في سياق  القتل  جريمة  وقوع  إثبات  يتم 
جريمة  إنما  حرب،  جريمة  اعتبارها  يتم  فلن  السياق،  هذا  غاب 
غير  السياقية  األدل��ة  تعتبر  أخ��رى،  ح��االت  وف��ي  وحسب.  قتل 
مطلوبة، ولكنها قد تلعب دورًا هامًا في توضيح ما حدث ، إذ 
إلى تحسين فهمهم  أو محلف ما  لقاٍض  األدل��ة   تسمح هذه 
للظروف المحيطة، أو للموقع الجغرافي، أو لألجواء السياسية 

التي وقعت فيها األحداث.

أمثلة: لقطات عن الحياة في البلدة قبل حدوث النزاع، أو عن طلبة يذهبون إلى مدارسهم قبل وبعد الغارات الجوية، أو عن 
مستشفى قبل االستيالء عليه من ِقبل أفراد الجيش، أو الهوائيات وأطباق األقمار الصناعية، ولقطات عن إمدادات المياه قبل 
وبعد تسميمها، أو عن التأثيرات المادية على المجتمع نتيجة لتغير المناخ، أو عن نقص االحتياجات األساسية لأُلسر، أو عن 

قوافل عسكرية، أو عن ُخطب يلقيها المسؤولون العسكريون في الفترة التي تسبق النزاع.

األدلة االستنباطية

هي المعلومات التي تسمح لنا بالوصول إلى تقدير واٍع 
حول نوايا الجاني التي ال بد من التأكد منها بشكل أكبر.

ناجم  شديد  ألذى  تعرضت  جثة  يعرض  فيديو  أمثلة: 
عن الضرب والذي من المرّجح أن يشير إلى وجود نية 
إلحداث ألم شديد. صور عن مقبرة جماعية لضحايا تم 
باإلعدام، مع تقييد  النار عليهم بأسلوب شبيه  إطالق 

اليدين، وتشير تلك الصور إلى وجود نية للقتل.
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أدلة التنبيه

هي المعلومات التي ُتثبت تلّقي قائد عسكري أو زعيم مدني معلومات تؤكد أنه عِلم أو ينبغي انه عِلم 
أن من له سلطة عليهم قد ارتكبوا جرائم.

أمثلة: مقاطع فيديو تصّور أعمال التعذيب والتي ُتبث في نشرات األخبار التلفزيونية، أو تقارير مصّورة 
توّثق الجرائم وُتوّزع على نطاق واسع من ِقبل المنظمات غير الحكومية، أو تصريحات علنية للهاربين 

ُمسجلة على شريط فيديو.

أدلة متعّلقة باألخالق

المكانة  على  تشهد  ال��ت��ي  المعلومات  ه��ي 
األخالقية لشخص ما وعلى طبيعته وسماته 

ومّيزاته وسمعته في المجتمع.

وهو  المتهم  تعرض  فيديو  مقاطع  أمثلة: 
يرتكب جرائم أخرى لم ُيحاكم عليها، أو يعتني 
بأفراد أسرته، أو يباشر بالعمل التطوعي داخل 

المجتمع الذي يعيش فيه.

أدلة البراءة

هي المعلومات التي تساعد في إثبات براءة المتهم ، أو أنه لم يكن لديه 
نية ارتكاب الجريمة. »أو لم يتوفر لديه القصد الجرمي«

أمثلة: تسجيالت كاميرات المراقبة ُتظهر شخص آخر يرتكب الجريمة؛ أو 
لقطات مع وجود ختم للوقت والتاريخ ُتظهر وجود الُمشتبه به في مكان 

آخر وقت ارتكاب الجريمة.

لتوضيح األغراض المختلفة التي يمكن للفيديو أن يخدمها، وكيف يعمل جنبًا إلى جنب مع مصادر األدلة األخرى، دعونا نلقي نظرة 
على طريقة قيام بعثة األمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا بتجميع مصادر األدلة المختلفة 

للتأكيد بأنه قد تم استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في الغوطة، وذلك استنادًا إلى أدلة واضحة وُمقنعة.
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الفحصوصات
الطبية

عينات
البول

إفادات
الشهود

التحليل
الرقمي

عبنات
من الدم

التحليل
العسكري

الفيديو

مالحظة من الميدان
من الغوطة إلى بوبال: دور الفيديو في مجرى التحقيق

الجزء 2: الفيديو ليس سوى قطعة واحدة من ُأحجية االستدالل

كما رأينا في الجزء األول “المالحظة من الميدان” بشأن الغوطة، فعلى الرغم من أن مقاطع الفيديو من الغوطة 
في سوريا وبوبال في الهند لم تثبت أنه قد تم ارتكاب جريمة ما، فإن تلك المقاطع أثارت انتباه المجتمع الدولي 
بأن هناك خطب ما. في كلتا الحالتين، عملت مقاطع الفيديو بمثابة ما ُيشار إليه باألدلة الرئيسية. عرف العالم 
أنه يمكن أن تكون الجريمة قد ارُتكبت إذا ما شاهدها  من خالل مقاطع فيديو1 متعددة عدد كبير من األشخاص 
الذين يعانون من أعراض التسمم الواضح، بما في ذلك ضيق التنفس، وتشنجات عضلية ال إرادية، وخروج 
الزَبد من الفم، وتسّرب السوائل من أنوفهم وأعينهم، والموت. بالنسبة للغوطة، أجبرت مقاطع الفيديو األمم 

المتحدة على إرسال فريق من المحققين لمعرفة ما حدث.

وبول  عينات من دم  بجمع وفحص  المتحدة  األمم  الموقع، قام محققون من  إلى  الفريق  إن وصل هذا  ما 
الضحايا، وأظهرت نتائج تلك الفحوصات وجود غاز “سارين” في العّينات ، قّدمت تلك العينات أدلة قاطعة على 
تعّرض الضحايا لغاز “سارين” ، أطلق المحامون على تلك األدلة اسم أدلة ظاهرة الوجاهة، ألنها تثبت واقعة 

رئيسية، أال وهي التعرض للغاز، غير أنها ال تزال عاجزة عن إثبات ما إذا كانت عملية التسميم متعمدة أم ال.
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لغرض تعزيز االستنتاج الذي يفيد بأن المدنيين قد تعرضوا لعامل مؤثر على األعصاب، تم النظر في مقاطع 
األعصاب،  على  مؤثر  لعامل  التعرض  أع��راض  ُتظهر  التي  السريرية  الطبية  الفحوصات  جانب  إلى  الفيديو 
باإلضافة إلى إفادات الناجين والممرضين واألطباء التي تشرح تفاصيل األعراض التي رأوها وشاهدوها بعد 
القصف، ُيشار إلى مقاطع الفيديو والفحوصات الطبية وإفادات الشهود باألدلة التوكيدية؛ ألنها تدعم نتائج 
فحوصات الدم والبول، مصادر األدلة جميعها تؤكد التعرض لغاز “السارين”، ولكن نعود ونقول إن األدلة لم 
ُتثبت بعد ما إذا كانت عملية التسميم متعمدة، وال تتيح أي رؤية ثاقبة أو تصور واضح عن مصدر هذا الغاز.

هذا وأتّم المحققين التابعين لألمم المتحدة زيارة إلى موقع كان ُيعتقد أنه منطقة متأثرة بالصواريخ التي 
تحمل السّم، أكد التحليل الفني والعسكري للمنطقة المتأثرة، إلى جانب الفحوصات المخبرية التي ُأجريت 
الحقًا، احتواء الصواريخ وشظايا الصواريخ على غاز “سارين”، قّدمت تحليالت المنطقة المتأثرة واألسلحة ما 
ُيسمى باألدلة االستنباطية، ألن النتائج أتاحت للمحققين فرصة االستدالل على أن الهجوم كان متعمدًا، إذ 

من الُمستبعد أن تكون قذائف أرض-أرض الُمحّملة بغاز “سارين” قد أطلقت نفسها بنفسها.

إن إفادات الشهود التي تؤكد وقوع القصف مباشرة قبل أن تظهر أعراض التسمم على الضحايا تثبت بشكل 
أكبر صحة االستنتاج بأنه قد تم استخدام صواريخ أرض-أرض لنشر الغاز.

تتمثل الخطوة التالية في إثبات المسؤولية من خالل الكشف عن األدلة التي تربط الجاني بالجريمة، وهذه 
األدلة تسمى بأدلة الربط ، لم نتمكن من ضمان المحاسبة ما لم نربط الجريمة بمرتكبها. في هذه القضية، 
كانت  الغوطة  على  الهجمات  اسُتخدمت في  التي  والقاذفات  الصواريخ  أن  إلى  األولية  التحقيقات  أشارت 
منظومات أسلحة جرى معرفتها وتوثيقها على أنها ُملك للقوات المسلحة التابعة للحكومة السورية، وأنها 
لم ُتستخدم إال بواسطتها. إذا ما تم إثبات ذلك األمر، فعلى األرجح أنه سيكون بمثابة دليل ربط يربط الهجوم 
بالنظام السوري، لتحقيق المحاسبة الجنائية، سيكون من الضروري قطع شوطًا أبعد وتحديد أشخاص معّينين 

أصدروا أوامر بتنفيذ الهجوم، أو قاموا بتنفيذه، أو ساعدوا على تنفيذه، أو تغاضوا عنه.

النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
المختلفة والتي تخدم  األدلة  المحققون والمحللون والمحامون قضاياهم من خالل تجميع مصادر  يثبت  أواًل، 
أغراضًا متنوعة، مما يتيح لهم سرد القصة الكاملة لما حدث.في هذه القضية، ولقد تمّكن المحققون التابعون 
لألمم المتحدة من التوصل إلى استنتاج استنادًا إلى األدلة الواضحة والُمقنعة- مفاده أنه قد تم استخدام أسلحة 
كيميائية ضد المدنيين ، بدأوا أواًل باللجوء إلى مقاطع الفيديو، ثم لجأوا إلى إفادات الشهود، والفحوصات الطبية، 

والنتائج المخبرية الطبية، وتحليل األسلحة، والتقييمات الفنية؛ وذلك للتأكيد على أن الهجوم كان متعمدًا.

ثانيًا، باعتبارك موّثقًا في الخطوط األمامية، تذّكر أن اللقطات التي توّثق عملية ارتكاب الجريمة هي لقطات قّيمة، 
إال أنه من المحتمل أن تكون جهودك في تصوير أدلة الربط والتنبيه أكثر أهمية في تحقيق العدالة والمحاسبة 
طويلة األمد، بقضاء 7 ساعات ونصف فقط في الميدان، إلى جانب إجراء تحليالت المتابعة، واستنادًا إلى أدلة 
واضحة وُمقنعة، تمّكن المحققون التابعون لألمم المتحدة من إثبات أن الجريمة وهي عبارة عن هجوم بأسلحة 
كيميائية ضد مدنيين  قد تم ارتكابها ،كان ذلك الجزء هو الجزء األسهل من المهمة، ولكن الجزء األكثر صعوبة 

يتمثل في إثبات من قام بارتكابها وكيف، وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد تم التوّصل إلى ذلك بعد.
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من شخص خبير
لقد تم تشبيه عملية التحقيق في بعض األحيان بعملية تجميع ُأحجية الصور، حيث تمّثل كل قطعة من األدلة 
قطعة واحدة من اأُلحجية. ولكن على عكس الشخص القائم بتجميع ُأحجية الصور، ال يمكن للمحقق النظر 
إلى غالف العلبة لرؤية الشكل الذي ستبدو عليه األحجية عند األنتهاء منها، بل يجب على المحقق أن يقوم 
بجمع “قطع” األحجية بعناية من مصادر متنوعة، ومن ثم تجميعها باللجوء إلى المنطق والتفكير السليم لكي 
يتمكن من رؤية الصورة بكاملها. وعلى الرغم من أن الصورة الجزئية قد تصبح أكثر اكتمااًل بإضافة المزيد 
والمزيد من القطع، فلن يتمكن المحقق من معرفة الحقيقة الكاملة بوضوح ما لم ُتضاف القطعة األخيرة.

هذا التشبيه يوّضح أيضًا العالقة ما بين األدلة والتكّهنات، لنفترض أن الشخص القائم بتجميع قطع ُأحجية 
الصور، كما هو الحال مع المحقق، ال يعرف الشكل الذي ستبدو عليه األحجية عند االنتهاء منها، لذا من 
لم يملك ذلك  بكاملها في حال  الصورة  ليعرف ما هي  أي قطعة  إلى  الشخص  ينظر ذلك  أن  المستحيل 
الشخص سوى عشرة بالمائة من قطع األحجية، وقام بتجميع تلك القطع قدر استطاعته، فربما ال يزال من 
المستحيل تخمين الشكل الذي ستبدو عليه الصورة بشكل دقيق، قد يجوز لهذا الشخص أن يتكّهن ولكن 
من المرّجح أن يخطئ في تكّهناته مع غياب تسعين بالمائة من قطع األحجية، إذ كلما وجد الشخص القائم 
بالتجميع قطعًا أكثر، كلما قّلت الحاجة إلى التكّهن بشان الصورة ، كذلك الحال بالنسبة لعملية التحقيق، 
فسيتعّين على المحقق جمع كافة األدلة وربطها ببعضها البعض باللجوء إلى التفكير السليم قبل أن يتم 
الكشف عن صورة واضحة لما حدث. على الرغم من أن التخمين غير الصحيح حول الشكل الذي ستبدو عليه 
األحجية ال تأثير له، فإن خطورة إجراء تحقيق بخصوص حقوق اإلنسان يتطّلب محققًا ال يتكّهن أبدًا بالحقائق 
النهائية لقضية ما، أو بتخمينها. يجب على المحقق أن يجمع أكبر قدر ممكن من األدلة بشكل حِذر ومنهجي، 

على أمل أن تكون تلك األدلة كافية لمعرفة ما حدث دون اللجوء إلى التكّهنات.

ُمقتبس عن كتيب التحقيقات بخصوص حقوق اإلنسان، الذي كتبه “ديرموت جروم”.

؟
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الجزء 3
خصائص األدلة القانونية

لتحويل المعلومات إلى أدلة قانونية وجاهزة للتقديم إلى المحكمة بصورة يمكن الوثوق بها واستخدامها 
تكون  أن  يجب  رئيسيتين:  خاصيتين  المعلومات  تلك  تمتلك  أن  يجب  المنشود،  القرار  إلى  للتوصل 
معلومات موثوقة ومالئمة، ثم بعد ذلك يتم وضع تلك األدلة الموثوقة والمالئمة في سياق. ببساطة، 
يتمحور السياق حول كيفية نسج األدلة معًا لسرد قصة حول ما حدث، ولمن حدث ذلك، ومتى، وأين، 

ومن يجب أن ُيحاسب كذلك.

الموثوقية

القرار،  وصّناع  اإلنسان،  حقوق  ضو  وُمفوَّ اإلعالم،  اللقطات  على  االعتماد  من  أحد  أي  يتمكن  لكي 
والمحاكم يجب أن تكون اللقطات الخاصة بك جديرة بالثقة. وعلى سبيل المثال، يحتاج الصحفيون إلى 
التأكد من مصداقية ما يعرضونه، ولكن يمكنهم أن يختاروا عرض لقطاتهم مع إدراج تحذير بأنه “لم 
يتم التحقق من صحة هذه اللقطات على نحو مستقل”. بالنسبة للمحامي، فإنه ال يستطيع القيام 
بذلك؛ فعندما يقّدم المحامي أدلة الفيديو للمحكمة، يجب أن يكون متأكدًا تمامًا بأن الفيديو ُيظهر ما 

يزعمه المحامي.

فيما يلي ثالث عناصر رئيسية من شأنها أن تعزز موثوقية اللقطات الخاصة بك، والتي يمكن عمومًا أن 
يتم تحقيقها من خالل اّتباع الممارسات األساسية المذكورة أدناه فيما يتعلق بالتصوير:

1- يمكن التثبت من صحتها
التثبت من الصحة هو عملية التأكد من صحة ما يّدعي الفيديو أنه يقّدمه، وأنه قد تم تصويره في 
أن تساعد اإلعالميين، والمدافعين عن  العملية  وقت محدد وتاريخ وموقع محددّين، من شأن تلك 
واستخدامه  الفيديو  بمضمون  الوثوق  في  والمحامين  والمحّللين،  والمحققين،  اإلنسان،  حقوق 
هذا  المحكمة.  قاعة  في  كدليل  الفيديو  استخدام  احتمالية  تقّوي  أنها  كما  بكاملها.  القصة  لتجميع 
وتنطبق عملية التثبت من الصحة على كل من اللقطات نفسها والبيانات الوصفية وذلك ألنه يمكن 

تزويرهما أو التالعب بهما.

تعريفات: البيانات الوصفية
: الصور التي نراها والبيانات املُتضمنة التي ال نراها. تُعرف تلك البيانات املُتضمنة باسم “البيانات  لدى ملف الفيديو محتويينْ اثنينْ

الوصفية”. ولتعريفها بشكل عام، فإن البيانات الوصفية هي بيانات حول بيانات أخرى، ومن الناحية العملية، فإن البيانات الوصفية 

هي معلومات عن الوقت، والتاريخ، واملوقع، وطراز الكامريا املُستخدمة، إلخ، والتي تُحفظ بشكل تلقايئ مع اللقطات، اعتربها معلومات 

عن “ما وراء الكواليس”. ملعرفة املزيد عن البيانات الوصفية، راجع “كيفية التوثيق والحصول عىل البيانات الوصفية” عىل الرابط التايل: 

.archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture

لمزيد من المعلومات
ملعرفة املزيد عن كيفية التصوير بحيث يسهل التثبت من صحة اللقطات من ِقبل املحققي، واملحلّلي، واملحامي، ورمبا املحاكم، راجع  

vae.witness.org املامرسات األساسية”، و”تصوير مشاهد موثوقة”، و”إضافة معلومات أساسية” عىل“
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2- جدير بالتصديق
ويقصد بهذا المفهوم خلو الملف األصلي للفيديو من أي شكل من أشكال التالعب أو التعديل، بما في 
ذلك تغيير اسم الملف أو اإلضافات أو الحذف، أو التحريف وأنه قد تم حفظه بشكل مناسب، ونقله 

إلى المحققين بصيغته األصلية. 

3- التثبت من سلسلة العهدة
اللقطات  بينما تشق  العهدة بعناية  بأنه قد تم توثيق كل ما في  العهدة” يفيد  “التثُبت من سلسلة 
طريقها من الشارع الذي تم تصويرها فيه إلى المحققين ثم إلى المحامين وصواًل إلى قاعة المحكمة، 
هذا وتساعد سلسلة العهدة الذي تم التثّبت منها على إثبات أنه لم يكن هناك أي فرصة للتحريف أو 

التالعب من ِقبل مصادر مجهولة.

النقاط الرئيسية
تتمحور الموثوقية حول األساليب، وتتلخص بما يلي:

استخدام أساليب التصوير الرئيسية التي تسهل عملية التحقق من صحة اللقطات.  •
االحتفاظ بالملف األصلي.  •

توثيق طريقة انتقال اللقطات )الملف األصلي على وجه الخصوص( من مكان تصويرها   •
وإلى قاعة المحكمة.

قواعد  المستحيل وضع  لذا فمن  أخرى،  إلى  آخر ومن محكمة  إلى  بلد  اإلثبات من  قواعد  تختلف 
صارمة وعاجلة حول درجة موثوقية مقطع الفيديو الالزمة كي يتم االعتراف به في المحكمة، ولكن 
خالصة القول تفيد بوجوب التثّبت من صحة مقطع الفيديو، ويجب أن يقّدم الفيديو ما يزعمه، وال 
يجب أن يكون مزورًا أو قد تم التالعب به، إن امتالك الملف األصلي للفيديو، والقدرة على إثبات 
سلسلة العهدة على الرغم من أن ذلك ال يعد إلزاميًا تمامًا في كل اختصاص قضائي هي أمور من 
شأنها أن تسّهل عملية التحقق من صحة الفيديو، وزيادة موثوقيته، وبالتالي، يمكن لكل جهة بدءًا 
من وسائل اإلعالم واللجان المعنية بحقوق اإلنسان، ووصواًل إلى المحققين والمحامين والقضاة 

أن تضع فيه ثقة أكبرًا.
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المالئمة

تتمحور المالئمة حول ماهية المحتوى الذي ترغب بتضمينه، وتعد األدلة مالئمة إذا ما ساعدت في إثبات أو 
دحض الحقائق التي يتم تناولها في تحقيق ما أو أثناء المحاكمة، ليس من الواجب عليها أن تجعل الحقائق 
مؤكدة، بل يجب على األقل أن تزيد أو تقلل من احتمالية أن تكون بعض الحقائق مؤكدة، فيما يلي خاصيتان 

رئيسيتان من شأنهما تعزيز مالئمة اللقطات الخاصة بك:

1- تساعد في إثبات عنصر من عناصر الجريمة المزعومة
كما نوقش في قسمْي “تحليل الجريمة” و”وضع خطة للجمع”، يتم تقسيم كل جريمة إلى “عناصر”، ويعد 
مقطع الفيديو مالئمًا إذا ما ساعد في إثبات تلك العناصر، وفي حال فشل في في ذلك، فمن األرجح أن 

يكون غير مالئم، ولن يتم قبوله في المحكمة وفيما يلي مثال بسيط:

تهمة  من  بداًل  األطفال  تجنيد  بتهمة  الميليشيا  زعماء  أحد  باتهام  الدولية  الجنائية  المحكمة  قامت  ما  إذا 
وضع  حين  في  مالئمة،  ستكون  العسكري  التدريب  معسكرات  في  وهم  األطفال  لقطات  فإن  التعذيب، 
لقطات لجنود بالغين يقومون بتعذيب أشخاص مدنيين، وعلى الرغم من كونها لقطات إجرامية ومرّوعة، لكن 

من غير المحتمل أن تكون مالئمة، وبالتالي، لن يتم قبولها كأدلة إثبات.

هناك استثناءات على ذلك، باختصار يمكن لألدلة أن تثبت أحيانًا وبكل وضوح عنصرًا من عناصر الجريمة 
ولكن لن يتم قبولها ألنها مكررة أو ُمربكة على سبيل المثال:

إذا ما تم بالفعل قبول مجموعة من الصور لمقبرة جماعية ونظر فيها القاضي، فمن الممكن   •
أال يتم قبول الفيديو ألنه يقّدم المعلومات ذاتها.

إن مقطع الفيديو القصير والذي يعرض صورًا مهزوزة، ويتضمن حركة مستمرة مع التفاتات   •
متكررة وتكبير وتصغير قد ال يتم قبوله حتى ولو كان يعرض صورًا لمدرسة ابتدائية تعرضت 
لهجوم بقنابل غير قانونية، وذلك ألنه يستحيل على المشاهد أن يفهم شيئًا من تلك اللقطات.

2- ليست ُملحقة للضرر
أثبتت األدلة عنصرًا من عناصر الجريمة، فمن الممكن أن يظل القاضي يستبعد تلك األدلة من قاعة  حتى لو 
المحكمة إذا كانت ُملحقة للضرر. يعد الدليل ُملحقًا للضرر إذا ما أثار ميواًل عاطفية، أو أدى إلى التضليل، أو أّثر 
على القاضي أو المحّلف بشكل غير عادل، اّطلع على األمثلة التالية لمقاطع فيديو قد ال يتم قبولها كأدلة لإلثبات.

للمشاعر  مهّيجة  لتعليقات  مقاطع صوتية  يتضمن  الشرطة  أفراد  مع  كالمية  لمشادة  فيديو   •
وموّجهة للضباط، مثل، “أنت يا رجل، لماذا تتصرف كال�***؟ دع ذلك الرجل وشأنه، ***؛ فهو ال 
يفعل أي شيء ، ابتعد عنه أيها ال� ***. رجال شرطة *** رجال الشرطة ال� *** كلهم مجرمون”. قد ال 
يتم قبول هذا ألن المقطع الصوتي يشوبه اللغط ، وهو مليء بآراء غير متوافقة تثير االنفعال.
رجل يبلغ من العمر 25 عامًا ُمتهمًا بجريمة اعتداء، ولكن ال يوجد لديه أي سوابق وال حتى أي   •
تاريخ حديث ألعمال العنف، لذا من الُمستبعد أن يتم قبول مقطع فيديو له عندما كان في سن 

ال�15 وهو يبدأ مشاجرة خالل مباراة للهوكي قبل عشر سنوات.

للمزيد من 
المعلومات

ملعرفة املزيد عن كيفية 

تصوير لقطات مالمئة من 

شأنها أن تثبت عنارص 

الجرمية، راجع “وضع خطة 

للجمع” عىل
vae.witness.org
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا

خالصة القول هي كالتالي يمكن أن يتم استخدام الفيديو في المحكمة إذا ما كان موثوقًا ومالئمًا، 
كلما زادت موثوقية ومالئمة الفيديو، كلما زادت ثقة القاضي أو المحّلف به، عليك اللجوء إلى أساليب 
التصوير إلى جانب الممارسات الجيدة إلدارة المحتوى، من أجل تعزيز موثوقية اللقطات الخاصة بك، 
لغرض تعزيز مالئمة اللقطات الخاصة بك، تعّلم المزيد حول طرق توثيق عناصر الجريمة، إذ سيساعدك 

ذلك في تحديد المعلومات التي يجب تضمينها في اللقطات أثناء التصوير.
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المراجع اإلضافية
كتيب عن التحقيقات بخصوص حقوق اإلنسان”، كتبه “ديرموت جروم”، متاح على شبكة اإلنترنت من 

خالل متاجر الكتب المختلفة.

الجسيمة  االنتهاكات  وتوثيق  المدني  المجتمع  بتحقيقات  المعني  الميداني  ل�”الدليل  مرجعي  كتاب 
لحقوق اإلنسان”، ُكتب بواسطة فريق القانون الدولي العام والسياسة العامة.

http://publicinternationallawandpolicygroup.org/wp-content/uploads/201511//
Reference-Book-to-Field-Guide-on-CSO-Investigations-Selected-Sample.pdf

بعثة األمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، 
تقرير عن االستخدام المزعوم لألسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق في 21 آب 2013.

http://www.mediafire.com/view/9b68gh9tkwcp4cj/UN_Report_2013_08_Chemical_
Weapons_Investigation.pdf

مالحظات ختامية

1 “على قناة حقوق اإلنسان، فيديو عن مواطني سوريا طيلة عام كامل”
https://blog.witness.org/201309//on-the-human-rights-channel-a-year-of-citizen-
video-from-syria/


