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أثناء تواجدنا في الميدان، أي في قلب الحدث، غالبًا ما نصّب جهودنا على تصوير الجريمة حين وقوعها بأدّق 
مجرياتها، فنصور لحظة لجوء عناصر الشرطة إلى استخدام العنف المفرط أثناء االعتقال، أو وقيام الجّرافات 

بهدم منازل أو حتى تدّفق النفط من صهريج محّطم. مما ال شّك فيه أن اللقطات التي تظهر األحداث الفعلية 
لجريمة ما ذات قيمة عالية، لهذا من المهّم والمفيد أيضًا توثيق هذا الحدث ووضعه في سياق األحداث التي 

سبقته وتلته. في هذا الفصل، نناقش كيفية التصوير في أعقاب حادثة انتهاك لحقوق اإلنسان والغاية من 
ذلك.

التصوير ما بعد الحادث: لماذا
غالبًا ما تكون الفيديوهات المصّورة في أعقاب حدث ما مهمة )ُبعيد توقف إطالق النار وتطاير الشظايا، وبعد 

أن توقف القصف وذهبت الجّرافات إلى حال سبيلها، كمثال( وذلك لعدة أسباب. من أبرز هذه األسباب:
. توضيح معالم أو مجريات مسرح الجريمة، ما يسّهل على القضاة ولجنة المحّلفين فهم الحدث وتكوين صورة 

أوضح عّما حصل.
. شرح كيف تّم جمع أنواع أخرى من األدلة. إذ يمكن على سبيل المثال استخدام هذه المشاهد لتوثيق عملية 

استخراج جثث من مقبرة جماعية.
. التحقق من أنه لم يتّم دّس أو تزوير األدلة و التالعب بها.

 الغاية من التصوير في أعقاب حادثة ما
اإلتاحة لآلخرين من محققين ومحللين ومحامين، وربما لقضاة، من تصّور المشهد كما رآه صاحب الفيديو نفسه 

 أول مرة. إن كان العمل متقنًا والفيديو مأخوذا بشكل جيد، سيشعر المشاهدون أنهم كانوا في خضّم األحداث. 

تصوير مشهد آمن
إليك بالخطوات العريضة لتصوير مسرح أو موقع جريمة ما، بانتهاجك »المقاربة )الحلزونية-التصاعدية« أو ما 
يعرف بالـ Spiral Approach. غالبًا ما يستحيل تطبيق أو التزام هذه الخطوات جميعا نظرًا لضيق المكان، ما 

يحكم عليك أن تصّور من نقطة واحدة محددة ِعوض أن تتحّرك في أرجاء المكان. أحيانًا أخرى قد يعيق مسارك 
جدار أو قد تطرأ عليك أمور أخرى تعترض طريقك. لذا قد يتعّين عليك التعديل في التعليمات أدناه فتالئم 

وضعك وتضمن أنك تصور أو تصورين بأمان. ولكن مع ذلك هناك بعض الثوابت الممكن اعتمادها بغض 
النظر عن الظرف وهي كما يلي:

. حاول أو حاولي قدر اإلمكان التقاط أحداث ومرئيات تدل على زمان )التاريخ والساعة( ومكان الحادثة
. حاول أو حاولي قدر اإلمكان تصوير جميع زوايا المشهد.

. حاول أو حاولي قدر اإلمكان أخذ لقطات قريبة، متوسطة البعد أو بعيدة وحتى بانورامية أو عامة للمشهد.

الفصل التالي:
تصوير مشاهد آمنة

اختبروا 
مهاراتكم

بعد مراجعة هذه الطريقة 
هنا، قوموا بالتمرين عن طريق 
تصوير مرسح جرمية زائف )أي 

ُمختَلق للتمرين(. بعد ذلك أعطوا 
تصاويركم لشخص أو أشخاص ال 

يكون ذلك 
املوقع مألوف لديهم، واطلبوا 

منهم أن يرسموا بأيديهم خريطة 
للموقع الذي قُمتم بتصويره. إذا 

كانت الخريطة املرسومة صحيحة 
املعامل فذلك يعني أن مهاراتكم 

التصويرية ذات 
كفاءة، أما إن مل تكن الخريطة 
صحيحة فقوموا بالتمرين مرة 

أخرى.

مقدمة
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أعّدوا خطة تصوير

نقاط ضرورية
الخطوة 1

تأكدوا أن الموقع آمن للتصوير

الخطوة 2 

الخطوة 3

أضيفوا معلومات أولية الى تسجيلكم المصّور

الخطوة 4 

الخطوة 5 

الخطوة 6

الخطوة 7

الخطوة 8

الخطوة 9

الخطوة 10

صّوروا لقطة عامة وشاملة، وصّوروا األفق

صّوروا ببطء في دائرة من 360 درجة في خالل فاصل 15 من ثانية من نقطة البداية

صّوروا لقطات واسعة من 10 ثوان من الزوايا األربع وجوانب مسرح الجريمة

التقطوا مشاهد متوسطة المدى من 10 ثوان من الزوايا األربع وجوانب مسرح الجريمة

التقطوا مشاهد قريبة المدى لقرائن أساسية في نموذج حلزوني

 Camera Report أعّدوا تقرير أو نشرة عّما صورتموه - ما يعرف بـتقرير الكاميرا

ارفقوا مع الفيديو خرائط وصور ثابتة ورسومات وغيرها بحسب ما يلزم
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راجع القسم املتعلّق بإضافة رسد 
 أو نّص اىل الفيديو

و تقنيات التصوير يف رسية.

لمزيد من 
 المعلومات

إن سالمتك وأمان الجماعة من حولك تأتيان أواًل. لذا فتنّبه وتنبهي ألي مخاطر حسّية قد تحدث، 
فعلى سبيل المثال امتنع وامتنعي عن تحريك أو إزاحة جثث لو كان هناك احتمال أن من يقوم بذلك 

غير محمي أو محّصن بما فيه الكفاية ضد انتقال األمراض. ابتعدوا عن مبنى منهار لربما يكون غير 
متزن وينهار بأكمله. كما عليكم بالتفكير فيما إذا كان الوضع سيعّرضك ويعّرض من حولك للخطر، 

 في حال شاهدك أحد أثناء التصوير أو اطلع على المشاهد.

10 خطوات: بالتفاصيل

الخطوة 1

قبل التوجه لمسرح الجريمة وبدء التصوير، تأكدوا أن األجهزة والمعدات التي 
بحوزتكم تعمل بشكل جيد، وبعدها اّتبعوا الخطوات التالية:

 تأكدوا أن الموقع آمن للتصوير

قوموا بتحديد المصّور وفي حال كنتم في فريق يتكون من مصّور ومحقق محترف، عليكما بالسير 
في مسرح الجريمة والتخطيط لطريقة التصوير. ولكن تخلو معظم الحاالت أو المواقف المرتبطة 
بحقوق اإلنسان من وجود محقق محترف وبالتالي فعلى المصّور أو المصّورة إعداد خطة التصوير 

الخاصة به.

الخطوة 2 

أعّدوا خطة تصوير

إن كان الظرف آمنًا، ابدأوا تسجيلكم إّما بمؤشر لقطة 
مكتوب يتضمن المعلومات التالية أو سّجلوها صوتيًا 

بواسطة الميكرفون الخاص بالكاميرا
. اسم مّصور الفيديو \معلومات االتصال به أو بها

. الزمان )التوقيت(
. التاريخ

. المكان )الموقع بالتحديد إن أمكن تحديده بوسطة 
)GPS نظام ال

الخطوة 3

أضيفوا معلومات أولية الى تسجيلكم المصّور، إّما بواسطة مؤشر اللقطة )أي 
 الكالكيت( أو بواسطة السرد النّصي والصوتي
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معلم جغرافي مشهد مع زاوية الشمس أو القمر

إذا أمكن، صّوروا اللقطات التالية: 

 . لقطة فوقية لموقع الجريمة
لتقط بصورة مثالية، الطقس )المناخ( وزاوية الشمس أو القمر لجهة األفق  . مشهد عن السماء يـُ

. أي معالم جغرافية أو غيرها كجبل، نهر، الفتات في الشوارع، كنيسة، جامع، إلخ.
صّور هذه المشاهد لمّدة عشر ثوان.

أنت اآلن جاهزة لبداية التصوير. حين التصوير كبرهان فاألفضل أن تقومي بالتصوير المتصل 
)أي لقطة واحدة(. لكن إذا كان مسرح الجريمة كبيرا ومعق وخطرا فسيكون من الصعب توثيق 
جميع المسرح في لقطة فيديو واحدة متصلة. حين الحاجة يمكنك تجزئة اللقطات - عن طريق 

إيقاف التسجيل ومواصلته عدة مرات - لكن كلما أمكن فابدئي كل لقطة جديدة بتوجيه الكاميرا 
نحو نفس الموقع الذي احتوته اللقطة السابقة قبل إيقافك للتسجيل. أي حاولي دوما أن 

تكون اللقطات المتصالت متداخالت بين نهاية واحدة وبداية التي تليها. ذلك سيعين على دمج 
اللقطات بعضها ببعض وإبقاء المشاهدين مواكبين.

نقطة مفتاحية: لقطة واحدة أم لقطات ُمجّمعة؟ 

الخطوة 4 

صّوروا لقطة عامة وشاملة، وصّوروا األفق بهدف المساهمة في توثيق الزمان والمكان

لقطة فوقية
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جنوب

. اختاروا نقطة انطالق من إحدى زوايا مسرح الجريمة. احرصوا إذا أمكن على أن تكون نقطة االنطالق من 
أحد االتجاهات الرئيسية )شمال وجنوب فشرق أو غرب( ذلك إذ أن هذه العملية تساعدك على الوصول 

إلى المشاهد وإعادة ابتكارها..
. إن كان هناك أمان كافي عليكم إدراج صوت المصّور في الفيديو. بوسعكم تسجيل نقطة االنطالق على 

الكاميرا )زاوية شمالية، جهة جنوبية، ضفة شرقية، زاوية غربية، شمال شرقي الميدان، إلخ.(
. أثناء استمرار التسجيل، حاولوا أن يكون ذلك لمدة 15 ثانية أو أكثر، قم بااللتفاف بدائرة كاملة من حيث 

 تقف لتحصل على لقطة للمشهد بدرجة 360 

أفكار أخرى: إن كان بحوزتك قلم وورقة، بإمكانك رسم سهم وإضافة الكلمة »شمال« ثم بسط 
السهم على األرض وتوجيهه نحو الشمال وتصوير هذا المشهد. كما بإمكانك استخدام الكاميرا 

في هاتفك الجوال لتصوير الصفحة األولى لصحيفة أو التاريخ والوقت. باختصار هناك عدة 
وسائل تظهر بها أين أنت ومتى كان ذلك. كن خاّلقًا.

 النصيحة األهّم: كونوا خّلقين ومبدعين

الخطوة 5

صّوروا ببطء في دائرة من 360 درجة في خالل فاصل 15 من ثانية من نقطة البداية

شمال
لقطة 360 درجة
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الغاية من تصوير لقطات واسعة تكمن في توفير مخطط يسّهل على من يشاهد الفيديو فهم محيط 
مسرح الجريمة.

. من نقطة االنطالق حافظ على لقطتك الواسعة لمدة 10 ثوان من ثم، ومع مواصلتك التصوير، حّرك 
كاميرتك ببطء باتجاه عقارب الساعة، متوقفًا عند كل زاوية أو جانب من المكان مركزًا آلة التصوير في 

كّل مرة عشرة ثوان لتأخذ لقطة واسعة، حتى تكون قد أكملت دائرة كاملة.
 . واصل التسجيل مع انتقالك إلى الخطوة 7

الخطوة 6 

صّوروا لقطات واسعة من 10 ثوان من الزوايا األربع وجوانب مسرح الجريمة

لقطة واسعة

1

4

2

3



الفصل التالي: تصوير مشاهد آمنة7

1

43

EV
IDE
NC
E

الغاية من تصوير مشاهد متوسطة المدى هو في تحديد موقع األدلة في مسرح الجريمة والرابط بين كّل 
 من هذه األدلة.

. من نقطة البداية األصلية، تحركي مقتربًة من وسط المكان.
. حافظي علي لقطتك المتوسطة لعشر ثوان. من ثم، ومع مواصلتك التصوير، حّركي كاميرتك ببطء 

باتجاه عقارب الساعة، متوقفة عند كل زاوية أو جانب من المكان مركزًا آلة التصوير في كّل مرة عشرة 
ثوان لتأخذ لقطة متوسطة، حتى تكوني قد أكملت دائرة كاملة.

. واصلي التسجيل مع انتقالك إلى الخطوة 8.

الخطوة 7

التقطوا مشاهد متوسطة المدى من 10 ثوان من الزوايا األربع وجوانب مسرح الجريمة

مشهد متوسط

2



الفصل التالي: تصوير مشاهد آمنة8

EVIDENCE

8

تتيح المشاهد القريبة، رؤية التفاصيل في مكان الحادث

. من نقطة االنطالق األصلية حّرك كاميرتك باتجاه عقارب الساعة، و بشكل حلزوني 
مركزا على أولى عناصر األدلة. حافظ على صورتك المقربة بتركيز لمدة 10 ثوان.

. إن أمكن قم بتصوير الدليل الذي وجدته، مستعينًا بغرض أو شيء يدّل على حجمه. 
مثاًل، ضع هاتفا ً جواال ً بجانب الدليل الذي تنوي تصويره كي يتمكن المحللون من 

تقدير حجمه. 
. من ثم، ومع مواصلتك التصوير، محّركًا كاميرتك باتجاه عقارب الساعة و بشكل 
حلزوني التقط مشاهد قريبة للتفاصيل التي تعتقد أنها قد تكون ذات أهمية. رّكز 

الكاميرا لمدة 10 ثوان مصّورا الدليل تارًة مع ما يدل على وزنه وتارة بدون ذلك.

الخطوة 8

التقطوا مشاهد قريبة المدى لقرائن أساسية في نموذج حلزوني

الرجاء مراجعة الفصل املتعلّق 
 بإعداد تقرير عن التصوير

لمزيد من 
 المعلومات

يسمح تقرير الكاميرا للمحققين والمحللين أن يحددوا بسرعة إن كان الفيلم متصال ً بعملية التحقيق 
ويسهم في التصديق على صحة المشاهد والتحقق منها والمحافظة على نظام تسلسلي للمشاهد، 

إعداد مثل هذه التقارير قد يستغرق وقتًا ال تملكينه ولكنها تعزز كثيرا ً من االمكانيات االستداللية 
لفيلمك واستخدامه في التحقيق، تقرير كهذا يجب أن تقوم بإعداده مصّورة فيديو وأن يتضمن 

 مذكرة في حال تم تحريك أي شئ في المشهد.

الخطوة 9

 Camera Report أعّدوا تقرير أو نشرة عّما صورتموه - ما يعرف بـتقرير الكاميرا

مشهد قريب
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. أبدًا ال تعيدي تجسيم و تركيب مسرح جريمة أو موقع مشهد بل أظهريه كما وجدتيه
. احرصي على عدم تلف األدلة عند التصوير

. كوني موجزة قدر اإلمكان. صحيح أن مّدة الفيديو تعتمد على تعقيد المشهد ومع ذلك 
كوني هادفة في تصويرك

. احرصي على أن تكون جميع تحّركات الكاميرًا، بما فيها الزوم وحركتي الدوران واإلمالة، 
بطيئة وسلسة ومتعّمدة

. استخدمي التعرض الضوئي المالئم
. الجأي ألقصى عمق للمجال

. على الفيديو أن يخلو من أي تشويش
. على الفيديو أن يكون شديد التركيز

. إن أمكن لك قومي باستخدام »ترايبود« )حامل ثالثي األرجل(
غالبًا ما يتعذر على النشطاء المتواجدين في الميدان ومن هم حديثو العهد بالتصوير أن يطبقوا 
هذه التعليمات اإلضافية بتجويد. ال بأس بذلك. ال تدعوا هذه العوائق التقنية تقف حاجزًا دون 

قيامكم بالتصوير، خاصة وإن كانت الظروف تسمح وإن كان ذلك آمنًا وإن كنتم تعتقدون أنه 
من شأن الفيلم أن يدعم قضيتكم ومناصرتكم لحقوق اإلنسان. ببساطة، قوموا بأفضل ما هو 

بوسعكم به في حدود األمان والسالمة والمعقول.

 على الفيديوهات أن ُتظهر مسرح الجريمة بدقة وصدق. ولكي يحصل ذلك: 

تعليمات إضافية

إن كان مناسبا ًلموقفك، أكمل الفيديوبإضافتك لوثائق أخرى. مثال، يمكنك استعمال خريطة 
مرسومة باليد أو طبوغرافية لشرح المشهد والمكان، بإمكانك إدراج لقطة مقّربة في شريطك 

للخريطة والطلب من المصّور التوقيع عليها وتوريخها واحتفظ بها مع الفيلم. أما إذا أضفت صورة 
مرسومة يدويًا فاحرص على أن تعطي لمحة شاملة عن مجمل المكان وأن تدّل على جهة الشمال 

الجغرافي وعلى المقياس التقريبي لها. كما عليك الحرص على أن تكون تلك الصورة موقعة من قبل 
من رسمها. صّورها واحفظ النسخة األصلية كدليل. فّكر أيضًا في الصور الفوتوغرافية الثابتة التي 

تكمن قيمتها في دقتها ووضوحها العاليين واحتوائها على تفاصيل كثيرة، كما أنه من السهل تنظيم 
 هذه الصور والنفاذ إليها.

الخطوة 10 

ارفقوا مع الفيديو خرائط وصور ثابتة ورسومات وغيرها بحسب ما يلزم
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 واآلن، اكسروا القواعد
غالبًا ما يجد مصورو الفيديو أنفسهم في مواقف يستحيل عليهم تطبيق جميع هذه التعليمات 

المذكورة أعاله. لذلك ضع في الحسبان أن غايتك األخيرة هي أن يتوّصل من ليسوا معك في موقع 
الحدث الى تصّور خارطة وافية الدقة لألحداث بمجّرد مشاهدتهم الشريط الذي صّورته. انطالقًا من 

ذلك، فّكر في كيفية تكييف تقنية التصوير لو كنت:

. على الجدار في غزة وبمقدورك تصوير لقطات من 180 درجة عوضًا عن 360
. على سطح مبنى مطّل على تظاهرة احتجاجية في أحد شوارع البرازيل ومن الخطر عليك التّحرك من 

النقطة المتواجد فيها حاليًا، لذلك ال يسعك التصوير سوى من نقطة واحدة
. في مركز اعتقال مؤقت أخاله النظام السوري، ُيزَعم أنه كان يتم فيه احتجاز وتعذيب السجناء.

عند استحالة ال 360 درجة...

1
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staggspublishing. دليل المصّور لمسرح الجريمة والقرائن ل ستيفن ستاغز ويمكن طلبه من .
.com/CSEPG.html 

. القسم 20: مشروع التوصيات والمبادئ التوجيهية لتصوير مسرح الجريمة / الحرجة الحوادث 
بالفيديو من قبل الفريق العلمي العامل المعني تكنولوجيا التصوير )SWGIT(، وهي متاحة على 

.crime-scene-investigator.net/swgit-section20.pdf
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