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جمال  – يف  احلق  – م�ؤ�س�سة  العربي  ال�طن  يف  اإن�سان  حق�ق  م�ؤ�س�سة  اأول  جتربة  و�سع  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 
ياأخذوا  كي  العربي  ال�طن  يف  االإن�سان  حق�ق  ونا�سطات  ن�سطاء  يدي  بني  االإن�سان  حق�ق  انتهاكات  وت�ثيق  ر�سد 

لديهم/ن. العمل  ميدان  يف  ينا�سبهم/ن  ما  منها 

ولكنها  ال�سفحات  حمدود  دليل  يف  والت�ثيق  الر�سد  جمال  يف  عاما   30 جتربة  اختزال  ميكن  ال  انه  جيدا  نعلم 
يخ�سع  كان  االأمر  اأن  ذلك  يعني  اأن  دون  ميدانيا  مراكمتها  مت  التي  التجربة  هذه  يف  االأبرز  لتناول  حماولة 
ولكن  الت�ثيق  واآليات  طرائق  وكذلك  للم�ؤ�س�سني  البداية  منذ  وا�سحا  كان  الت�ثيق  من  فالهدف  فقط،  للتجريب 
وطرائق  خ�س��سيتها  منطقة  فلكل  والتط�ير،  البحث  خمترب  وه�  العملي  االختبار  ه�  امليدان  فان  يقال  وكما 
اغناوؤها من  الت�ثيق مت  وعليه، فان جتربة احلق يف جمال  واإبداعاته  ولكل �سخ�ص مهاراته  تنا�سبها،  التي  العمل 
وبحث�ا  ب�سع�باته وحتدياته  وا�سطدم�ا  العمل  اأ�سرار  واكت�سف�ا  امليدان  الذين عمل�ا يف  والباحثات  الباحثني  قبل 

للتعلم. وثابة  بروح  وزمالوؤهم  زميالتهم  مع  و�سارك�ها  احلل�ل  عن 

اأن الهدف من الت�ثيق ه� الذي يحدد طبيعة االآليات واالأدوات واملعل�مات التي نبحث عنها وبالتايل فلعل ال�س�ؤال 
يرتبط  واإمنا  تقنية  اأو  فنية  ق�سية  لي�ص  الت�ثيق  م��س�ع  الأن  غايات؟  والأية  ن�ثق  ملاذا  ه�  م�ؤ�س�سة  اأي  لدى  االأهم 

ولدورها. لنف�سها  وتعريفها  امل�ؤ�س�سة  بهدف  وج�هريًا  ل�سيقًا  ارتباطا 

ت�سكل  قد  ومت�ا�سلة  وملم��سة  ح�سية  عمل  جتربة  يف  االآخرين  اإ�سراك  ه�  الدليل  هذا  اجناز  اإىل  دفعنا  ما  لعل 
وال�سيغ  التنظري  عن  االإمكان  قدر  الدليل  هذا  يف  االبتعاد  وحاولنا  خ�س��سيتها،  رغم  منها  لفائدة  اأ�سا�ص 
يف  امليدانيني  الباحثني  غالبية  ي�سارك  اأن  ال�سدفة  من  لي�ص  ولذلك  امللم��سة،  باالأمثلة  التحليل  وربط  اجلاهزة 
تتنا�سب وتقدمي دليل يحاكي االحتياج. ال�سخ�سية والذي مت �سياغتها بطريقة  الدليل وو�سع جتربتهم  كتابة هذا 

احلياة  باأن  ون�ؤمن  املجال،  هذا  �احلق� يف  التي خا�ستها  للتجربة  اأو  الدليل  هذا  املثالية يف  اأو  الكمال  ندعي  ال 
املراحل  من  مرحلة  كل  يف  الكمال  من  تقرتب  التي  هي  واالإن�سانية  اجلماعية  التجربة  وباأن  م�ستمر  تط�ر  يف 

التاريخية.

لكل من يطلع عليه. نافعة  ي�سكل مادة  اأن  وناأمل  ال�سكر  نتقدم بجزيل  الدليل  اإعداد هذا  �ساهم يف  لكل من 

�سعو�ن جبارين
�ملدير �لعام - موؤ�س�سة �حلق
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مالحظة
• قد تت�سابه اأو تختلط امل�سطلحات واملفاهيم من حيث اللغة اأو امل�سم�ن، ولكن كافة امل�سطلحات 	

التي ن�ستخدمها يف هذا الدليل تتعلق بحق�ق االإن�سان والقان�ن الدويل.

• ق« و »الباحث امليداين« ل��سف َمْن يق�م بعملية الت�ثيق، وذلك ح�سب �سياق 	 يرد م�سطلح »امل�ثِّ
امل��س�ع.

الرصد: 
اأ�سكال وطرق مراقبة امليدان ملعرفة واقع حق�ق االإن�سان �س�اء كان �سلبا   ه� مفه�م وا�سع ي�سمل كافة 
اأم اإيجابا، من اجل حتديد االنتهاكات واالأمناط التي قد تطراأ على االأر�ص، االأمر الذي يجعل الر�سد 

رادار اإنذار مبكر لالنطالق يف عملية ممنهجة نح� التحقيق، ومن ثم الت�ثيق.

احلقائق: تقصي 
جلمع  التق�سي  عملية  تهدف  بحيث  ما،  حدث  اأو  انتهاك  وق�ع  عند  احلقيقة  عن  البحث  عملية  هي   
املعل�مات واحلقائق واالأدلة، ويف نف�ص ال�قت التاأكد من مدى دقتها وم�سداقيتها، وذلك من اجل اإثبات 

وق�ع احلدث اأو االنتهاك.

التوثيق: 
 تاأتي مرحلة الت�ثيق بعد عمليتي الر�سد والتق�سي، وهي عملية بناء �سجل اأو ملف ح�ل انتهاك حمدد 

ي�سمل كافة ال�ثائق واالأدلة التي تثبت وق�ع فعل االنتهاك املخالف الأحكام الق�انني الدولية واملحلية. 
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تعد عملية توثيق واقع حقوق اإلنسان جهدًا مركبًا وشاماًل، يهدف إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها، كما ويهدف 
إىل كشف احلقائق متهيدًا ملساءلة وحماسبة املنتهكني وإنصاف الضحايا وحتقيق العدالة، كذلك يهدف التوثيق إىل إثبات وقوع أمناط 
وبصورة  أماكن  عدة  ما يف  انتهاك  وقوع  يثبت  الذي  فالتوثيق  االنتهاكات،  تلك  خلف  مدروسة  سياسة  وقوف  يعين  ما  االنتهاكات  من 

متكررة يساعد على إثبات أن االنتهاك هو منط وليس حدثا معزوال ألي سبب كان. 

وبطبيعة احلال فان بناء أرشيف حول حالة حقوق اإلنسان من أهم أهداف التوثيق، حبيث يتم استخدام هذا األرشيف فيما بعد إلعداد 
دراسات، مداخالت، وأحباث، ناهيك عن كون ملفات اجلرائم اليت مت إعدادها من خالل عملية توثيق مهنية قد يتم اللجوء هلا ولو 

بعد مرور سنوات طويلة بعد حدوث االنتهاك.

التارخيية  التجربة  أن  إال  وقوعها،  بعيد  إمكانية حماسبة مرتكيب اجلرائم  أنه يف كثري من األحيان يصعب تصور  الرغم من    وعلى 
أثبتت إمكانية مالحقة وحماكمة بعض مرتكيب اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة ولو بعد حني، ومن هنا فإن عملية التوثيق اليت جترى 

بشكل مهين تشكل القاعدة الذهبية لعمل حقوق اإلنسان.

االنتهاكات اجلسيمة توثيق 

ارتأت » احلق« أن تقوم بتوثيق شامل لبعض االنتهاكات اليت تضمنتها املادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة، واليت تندرج 
املعاملة  أو  والتعذيب  العمد،  القتل  كالتالي:�  وهي  املذكورة،  املادة  عليها  نصت  كما  اجلسيمة  املخالفات  تعريف  حتت 
الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالسالمة البدنية أو 
بالصحة، والنفي أو النقل غري املشروع، واحلجز غري املشروع، وإكراه الشخص احملمي على اخلدمة يف القوات املسلحة 
هذه  الواردة يف  للتعليمات  وفقًا  متحيزة  وغري  قانونية  بصورة  حياكم  أن  حقه يف  من  حرمانه  أو  املعادية،  بالدولة 
االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمري واغتصاب املمتلكات على حنو ال تربره ضرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري 

وتعسفية�. مشروعة 

حيث تقوم »احلق« بتوثيق كافة حاالت القتل، سواء أكان الفاعل هو اجليش اإلسرائيلي بكافة وكالئه وأجهزته، أم املستوطنني، 
أو السلطة الفلسطينية، مثل حاالت الوفاة داخل السجون، حاالت اإلبعاد، هدم وإغالق املنازل،  منع التجول.

اإلداري،  االعتقال  التعسفية،  االحتالل  جنود  ممارسات  مثل  أخرى  النتهاكات  )عيين(  جزئي  بتوثيق  »احلق«  تقوم  حني  يف 
اإلصابات جبروح، اقتالع األشجار وجتريف األراضي، مصادرة األراضي واألمالك، اعتداءات املستوطنني، احلواجز العسكرية، 
إغالق مداخل املدن والقرى واملخيمات، اإلقامة اجلربية، إغالق املدارس واملؤسسات التعليمية، االنتهاكات اليت تندرج ضمن 

العقوبات اجلماعية وغريها من االنتهاكات واسعة االنتشار. 

ثانيًا:  أهداف وغايات التوثيق
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جتيب  أن  كانت،  أيا  براجمها  يف  لالنطالق  متهيدا  التوثيق  على  العمل  أعينها  نصب  تضع  حقوقية  منظمة  أّية  على  يتوجب  أنه  غري 
بوضوح عن أسئلة من نوع:  ملاذا أوثق؟ ماذا أريد أن أوثق؟ وكيف أوثق؟  فبدون اإلجابة الدقيقة والواضحة عن تلك األسئلة ال ميكن 

بناء خطة عمل قابلة للتنفيذ بنجاح.

إن اإلجابة  فائدته؟  وما هي  التوثيق  ملاذا هذا  يتساءلون:  للناس حني  لتقديم إجابات مقنعة  امليدان  العاملني يف  ناهيك عن حاجة 
اإلمكانيات  وحتديد  واألهداف،  العمل  خطط  اإلنسان،  حقوق  منظمات  عمل  مسار  ستحدد  اليت  البوصلة  يشكل  األسئلة  تلك  على 

للناس. إيصاهلا  يتوجب  اليت  الرسالة  أيضا  تشكل  وهي  البشرية،  والطاقات  واملوارد 

من البديهي القول أن التوثيق ليس غاية يف ذاته، بل هو حاجة ووسيلة هامة لعمل منظمات حقوق اإلنسان، خاصة تلك اليت تواجه 
تعمل حتت  اليت  تلك  أو  مسلح،  نزاع  وسط  تعمل  نفسها  اليت جتد  وكذلك  العراق،  أو  فلسطني  يف  احلال  هو  كما  عسكريًا  احتالاًل 
أداة لكشف احلقيقة من خالل ما يتم مجعه من معلومات صحيحة ودقيقة  التوثيق  أن  بوليسية، ذلك  ظل حكم سلطات استبدادية 
التوثيق أيضا إىل إثبات وجود منط ما من االنتهاك، والذي ال يرتكب بسبب جتاوزات فردية،  تفيد بوقوع انتهاك ما، كما ويهدف 
إىل  بالوضع  االنتقال  الكربى هي  التوثيق  غاية  فإن  األمر  نهاية  ويف  مبيتة،  ونية  وراءه وختطيط مسبَّق  لوقوف سياسة ممنهجة  بل 

األفضل من خالل  محاية وحتسني حالة حقوق اإلنسان.

عملية  خالل  من  التعذيب  وقوع  تأكيد  ثم  ومن  تعذيب،  عمليات  وقوع  عن  متواترة  بصورة  معلومات  ورود  إن  املثال:  سبيل  فعلى 
هذه  مثل  ففي  متارسه،  اليت  اجلهة  قبل  من  ومدروس  ممنهج  وانتهاك  ممارسة  هو  التعذيب  أن  ستثبت  مهنية،  وتوثيق  حتقيق 
احلاالت تصبح املعلومات املوثقة سالحا يف يد منظمات حقوق اإلنسان، اليت ستعمل على الدفاع ومحاية حقوق اإلنسان من خالل 

اإلنسان. الوعي حبقوق  نشر  وكذلك  املنتهكني واجملرمني،  االنتهاك وحماسبة  وقوع  إثبات 

املناصرة  أو  القانوني  التدخل  حقوقية  منظمات  ختتار  فقد  اإلنسان،  حقوق  منظمات  عمل  بطبيعة  التوثيق  طبيعة  وترتبط  هذا 
العمل  يقرر  ومنها من  املعنية،  السلطات  لدى  املباشر  التدخل  أخرى  تقرر  بينما  اإلنسان،  الدفاع ومحاية حقوق  أجل  والضغط من 
منظمات  تكون  أن  دون  النجاح  يكتب هلا  أن  اجلهود ال ميكن  تلك  إن  اجلرائم،  ومقرتيف  املخالفات  منفذي  ومالحقة  املساءلة  على 

حقوق اإلنسان على إطالع مبا جيري على األرض.

التوثيق، من أجل حتديد  يستوجب مما سبق أن تكون تلك املنظمات فاعلة على مستوى الرصد واملراقبة كمقدمات مرتبطة بعملية 
للمنظمات  أداة  امللفات  تكون  حبيث  احلقيقة،   تكشف  حوهلا  ملفات  بناء  ثم  ومن  اإلنسان،  حقوق  وخمالفات  االنتهاكات  أمناط 
االنتهاكات،  لوقف  للتدخل  املعنية  األطراف  أو حض  االنتهاك  وقف  أجل  أوىل من  ودوليا كخطوة  الضغط حمليا  ملمارسة  احلقوقية 

املخالفات. أو  االنتهاكات  ارتكبت  اليت  أو اجلهات  املعنية  ناهيك عن مواجهة اجلهات 

على  تعتمد  املنظمة  عمل  طبيعة  كانت  فإذا  املنظمة،  وأهداف  بطبيعة  يرتبط  فذلك  التوثيق؟  بعملية  القيام  ميكن  كيف  أما 
اإلحصائيات فإن من األنسب أن تستخدم نظام االستمارة، أما إذا كانت املؤسسة تعنى بالتحليل القانوني وتقديم املداخالت و/أو 
تركز على املساءلة القانونية عن تلك االنتهاكات، فالطريقة املثلى هي من خالل إعداد ملفات خاصة عن تلك االنتهاكات كملفات 
اجلرائم الدولية، حيث تتطلب عملية بناء تلك امللفات توفري معلومات حمددة من حيث الشكل واملضمون، مثل اإلفادات )التصاريح 
فيديو،  أفالم  الرمسية،  والوثائق  اإلعالمية  )التصرحيات  مثل  األخرى  الثبوتية  بالوثائق  املدعومة  والتقارير  بالقسم(  املشفوعة 
الصور، التقارير الطبية(، وقد تلعب بعض املنظمات دور الرقابة، وهو ما جيعلها تعتمد على إصدار تقارير دورية عن واقع حقوق 
اإلنسان، وأما املنظمات احلقوقية اليت تركز على إسرتاتيجية املناصرة والضغط من أجل تغيري سياسات أو قوانني حملية حمددة 
عرب  املعنية  اجلهات  على  الضغط  أجل  من  التقارير،  على  أيضا  تعتمد  حتليلية  دراسات  إىل  حباجة  فإنها  اإلنسان،  حقوق  تنتهك 

اجلماهريي.  الوعي  نشر 

أو  ما  انتهاك  ووقف  اإلنسان،  وتعزيز حقوق  أجل محاية  من  اإلنسان  منظمات حقوق  قبل  من  املستخدمة  األساليب  كل  فإن  وعليه 
احلد منه، ال ميكن أن تكون فّعالة وذات مصداقيه دون االستناد إىل املعلومات اليت تعد »املادة اخلام« حيث ال ميكن أن تتوفر تلك 

املادة إال عرب عملية التوثيق الذي جيري يف »منجم املعلومات« أال وهو امليدان والواقع.

املواطنني،  حبقوق  اجلماهريية  والتوعية  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  يف  اإلسهام  مهمة  اإلنسان  حقوق  منظمات  ألهداف  يضاف 
والتدريب، فكيف ميكن أن تطرح منظمات حقوق  التوعية  توثيق متخصص يليب متطلبات عمليات  لذلك تكون احلاجة ماسة لوجود 
اإلنسان موقفا من قضية ما، أو تصدر الدراسات واألحباث، وتقدم القضايا يف احملاكم املختصة، دون االستناد إىل توثيق مهين؟ 
إن كل تلك اجلهود اليت حتاول منظمات حقوق اإلنسان من خالهلا احلد من االنتهاكات، متثل يف جوانب أخرى منها جانبًا معرفيًا 
انتهاكًا معينًا،  فمعرفة اإلنسان  توقف  أو  املعرفة ميكن أن حتد  التوعية اجلماهريية،  فمن خالل نشر  ميكن استثماره على صعيد 

التنازل عنها.  حبقوقه تعد الدرس األول له من أجل املطالبة بها ورفض 
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ثالثًا: عناصر عملية التوثيق

1-3 مواصفات املوثق والقواعد الواجب مراعاتها من قبله 

1-1-3 املوضوعية واحليادية
   يتوجب على املوثق أن يراعي املوضوعية واحليادية يف عمله خالل التوثيق والتحقيق، حيث نقصد مبوضوعية املوثق وجوب توثيق 
التأثري  تأويالته الشخصية غري املبنية على حقائق ملموسة، وال حياول  الواقع، فال يقدم املوثق  الباحث للحدث كما هو على أرض 
على شاهد العيان أو الضحية بقصد أو بغري قصد، يف حني تتلخص احليادية يف عدم حتيزه ألي طرف كان، أو التحيز ملصلحة رأي 
أو جهة ما،  أو إهمال وجتاهل حقائق ما بشكل متعمد أو حتى بدون قصد، ذلك إن أهم ما مييز املوثق احملرتف هو عدم حتيزه 

للحقيقة. إال 

 مثال من الواقع)1(

ريبوك  جائزة  على  حصل  وقد  مرات،  عدة  اإلداري  لالعتقال  تعرض  جبارين،  شعوان  امليداني  الباحث  أن  يذكر    
وقد  املعتقل،  داخل  وهو  الفلسطينيني  املعتقلني  اإلسرائيلية حبق  االنتهاكات  يوثق  كان  ألنه  اإلنسان،  الدولية حلقوق 
حاز على تلك اجلائزة ألنه أثبت مهنية عالية يف توثيقه ألوضاع املعتقلني الفلسطينيني دون حتيز لكونه معتقاًل أيضا.

أو  تهمة  دومنا  اإلداري  لالعتقال  خضعوا  قد  كانوا  احلق«  لدى  امليدانيني  الباحثني  معظم  أن  إىل  اإلشارة  جتدر    
حماكمة، وكان يسود االنطباع لدى املؤسسة أن أحد أسباب اعتقاهلم اإلداري هو عملهم لدى » احلق«.

  تأتي أهمية املوضوعية واحليادية من كونهما جيعالن املوثق اقدر وأكثر كفاءة يف معاجلة احلدث املراد توثيقه والتحقيق فيه، ذلك أن 
عدم مراعاة املوضوعية يف التعاطي مع احلدث يزيد من احتماالت عدم الوصول إىل نتيجة صحيحة تفضي لكشف احلقيقة، أما عدم 
التزام احليادية والتحيز لطرف أو رأي ما، فيؤدي إىل نتائج غري دقيقة أو مبالغ فيها ، إن االعتماد على نتائج عملية توثيق ال تستند 
إىل املوضوعية واحليادية تعين يف كثري من األحيان عدم الوصول إىل احلقيقة، وبالتالي عدم إحراز النجاح يف القضية املشغول عليها، 

واألهم هو فقدان الثقة واملصداقية أمام اجلميع يف حال انكشاف احلقيقة. 

منهجية  إتباع  أو  موقف  التزام  املستحيل  شبه  من  إنه  إال  بهما،  والتقيد  الوعي  وضرورة  العنصرين  هذين  أهمية  من  الرغم  وعلى    
له  إنسان  كل  أن  ذلك  واحد،  لشيء  وصفا خمتلفا  األشخاص  من  عدد  يقدم  أن  املثال ميكن  سبيل  فعلى  مطلقة،  بصورة  موضوعية 
املوثق مبعايري  التزام  فإن  ذلك  ومع  نسبية،  املسألة  أن  يعين  ما  وهو  والشخصية،  التجربة  يرجع خلصوصية  ما  الوصف،  طريقته يف 

املوضوعية املثلى تقلص هامش اخلطأ وتقربه من احلقيقة..

  أما على صعيد احليادية فقد يكون من الصعب أن يتعامل املوثق حبيادية يف كثري من األحيان، فلو واجه قضية طفل قتل جراء إصابته 
برصاصة يف الرأس أطلقها جندي عليه، فمهما حاول التزام احليادية قد جيد نفسه تلقائيا يتحيز هلذا الطفل، وهو أمر طبيعي، إال 
إنه من املهم تذكر أن التحيز قد يوصله إىل حقيقة خاطئة، ولذلك عليه تذكري نفسه دوما بأهمية التحلي مبوقف حيادي جتاه احلدث 

الذي حيقق فيه فقد يصل إىل استنتاجات أخرى خالل التحقيق يف القضية.
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2-1-3 املصداقية والدقة 
  هما من العناصر األساسية لنجاح عملية التوثيق، ولذلك على املوثق أن حيرص على مصداقيته، فال يعطي وعودًا ال يستطيع اإليفاء 
بها، كما جيب عليه أن يكون واضحا خالل مقابالته للضحايا والشهود، بشرح طبيعة عمله واجلهة اليت يعمل معها واهلدف من توثيقه، 

ومن جهة أخرى فان احلرص والعمل على الوصول إىل احلقيقة هو ما يؤكد مصداقيته ويعزز الثقة به وباجلهة اليت يعمل معها. 

ملاذا أكتسب توثيق � احلق � مصداقية عالية؟

  لقد دأبت »احلق« على عدم االعتماد على الغري يف مجع املعلومات، أو تعميم أية معلومة ال تقوم جبمعها بنفسها، 
وذلك يف كافة وثائقها وتقاريرها اليت عادًة ما تلفت االنتباه وتثري ضجة عاملية، يف حني مل تتمكن اجلهات اإلسرائيلية 

من زعزعة الثقة يف  مصداقية معلومات مؤسسة »احلق« لدى األطراف احمللية والدولية املعنية.

  وقد حدث أن نشرت »احلق« معلومة حول عدد شهداء جمزرة املسجد األقصى املبارك وكان العدد يف نشراتها يزيد 
شهيدا واحدا عن العدد الفعلي، وعند اكتشاف ذلك، قامت على الفور بتصحيح املعلومة وعممت التصحيح على حنو 

اوسع من البالغ الصحفي األصلي الذي نشرته.

  إن اهلدف الرئيس الذي يطمح املوثق لتحقيقه هو توفري معلومات صحيحة ودقيقة، ذلك أنها تشكل أساس عملية التوثيق الناجحة، 
لذا عليه أن يكون دقيقًا يف طرق وسبل وأدوات التوثيق، فيطرح األسئلة املناسبة، خيتار الشهود واألشخاص املناسبني والوقت املناسب، 

يسجل كل شيء على الفور عند رصده أو مالحظته، وان يعمل على توثيق احلدث كاماًل بتفاصيله.

املوثق من  انتهاء  تتلو  التدقيق اليت  املوثق، هي عملية  إليها  انتهي  والنتائج اليت  املعلومات  الثقة بدقة  واستتباعًا، فإن ما يزيد درجة 
عمله يف امليدان.

املكتيب التدقيق 

  تتابع دائرة الرصد والتوثيق يف احلق الباحث امليداني مكتبيا من خالل: 

وجود منسق للبحث امليداني يقوم مبتابعة حثيثة ويومية لعملهم من املكتب.. 1
مرافقة املنسق للباحث امليداني من حني آلخر يف امليدان. . 2
اجتماع أسبوعي مع الباحث امليداني على انفراد للتدقيق يف كل معلومة وثقها.. 3
آلية . 4 على  واالتفاق  امليدان  النتهاكات رصدت يف  عامة  ملناقشة ظواهر  امليدانيني  الباحثني  لكافة  دوري  اجتماع   

العمل.  
 حتويل كافة الوثائق من إفادات واستمارات بعد قراءتها وتدقيقها إىل بنك املعلومات الذي يقوم بدوره بأرشفتها . 5

الكرتونيا  حلفظ امللفات ولتسهيل عملية الوصول إليها.
البحث  منسق  تدقيق  ثم  امليدان،  نفسه يف  املوثق  تدقيق  تتسلسل من  »احلق«  املعلومات يف  تدقيق  فإن عملية  وعليه    
امليداني يف املكتب وامليدان، ومن ثم تدقيق مسئول دائرة الرصد والتوثيق نفسه، ومن ثم تدقيق وحدة بنك املعلومات 

واليت تنتهي بتدقيق من رئيس دائرة الرصد والتوثيق يف املؤسسة.

3-1-3 النزاهة واملهنية
ري معهم مقابالت بلياقة واحرتام، كما  ينبغي له أن ينفذ بأمانة وشرف املهام    على املوثق أن يعامل مجيع الضحايا والشهود ومن جيجُ
»نبيلة«. كما  أو غايات آخرين، حتى  وإن كانت تلك األهداف  إليها خلدمة أهداف شخصية  بها، فال يغري حقائق توصل  اليت يكلف 
ينبغي للموثق التعامل مع كل مهمة على حنو يتسم بالرباعة املهنية، وينبغي أن يتحلى بسعة املعرفة واجلد يف العمل، والكفاءة والعناية 

بالتفاصيل. الفائقة 

وعلى املوثق عدم التهاون أو استسهال التوثيق كاالعتماد على شاهد مسع عن احلدث أو على شاهد غري دقيق، لصعوبة الوصول إىل 
حيث يوجد شاهد عيان آخر أكثر دقة أو عايش احلدث لكنه يقطن يف منطقة نائية.

4-1-3 منفتح لتقبل اجلميع 
   من عناصر قوة  املوثق أن يكون مستمعا ومراقبا جيدا، وأن ال يستهني بأي شي مهما بدى صغريا أو »تافها«، ومن املهم عدم التقليل 
من شأن شاهد العيان أو الضحية، وأن يستوعب أي رأي يطرح أمامه دون إبداء أّي امتعاض، حتى لو تناقض مع قناعته، كما جيب 

عليه االنتباه إىل أنه يعمل على مجع احلقائق لبناء ملف األدلة، وأنه ليس قاضيا يصدر أحكامًا، ومن احلكمة أن يستشري املسئولني عنه 
عندما يواجه قضية معقدة أو يصعب عليه الفصل فيها أو حني يلتبس األمر عليه،  ذلك أن عمل الفريق أجنع وأفضل.

5-1-3  السرعة ودقه املالحظة
إن التحلي باجلاهزيه التامة ملواكبة أي حدث، والتمتع بروح املبادرة، لتخطي الصعاب يف متابعه احلدث حال وقوعه، متطلبات هامة يف 
املوثق، من أجل تسهيل مجع األدلة ومقابلة شهود العيان أو الضحايا، وبناء قاعدة البيانات، كي تباشر املنظمة عملية التدخل املناسب، 
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كما أن السرعة مطلوبة يف التحقيق منذ حلظة مساع املعلومة، بالوصول إىل مسرح اجلرمية جلمع األدلة، ومعاينة املكان، وعدم أعطاء 
مرتكب الفعل الفرصة إلخفاء جرميته، لذلك فان سرعة احلركة عامل أساسي، دون إغفال مراعاة الدقة وهو ما يتطلب أن يكون املوثق ذو 

خربه يف تفحص مسرح اجلرمية ومجع ما ميكن مجعه من معلومات، سواء تعلق األمر بأدلة مادية، أو االلتقاء بشهود عيان، أو الضحايا.

مثال من الواقع)2(
الفلسطيين واجملموعات  األمن  قوات  اشتباكات مسلحة من حني آلخر بني   ،2000 العام  الثانية يف  االنتفاضة  بداية    شهدت 

الفلسطينية من جهة وما بني قوات االحتالل اإلسرائيلي.

البرية  مدينة  مالعب  أحد  يف  السلة  كرة  يلعبون  الفلسطينيني  الشبان  من  كانت جمموعة  االشتباكات  تلك  إحدى  وخالل     
القريبة من مستوطنة »بزوجوت« واملطلة على املدينة، حيث تويف شاب جراء إصابته بطلق ناري.

 أعلن اجلانب الفلسطيين أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود االحتالل، وباملقابل أعلن الناطق بلسان جيش االحتالل 
اإلسرائيلي أن ذلك الشاب قتل برصاص قوات األمن الفلسطيين وليس برصاص جنود االحتالل.

التحقيق وحتديد موقع قوات األمن  التحقيق من مؤسسة »احلق« إىل مسرح احلدث، وهناك متت عملية   عندها توجه طاقم 
الفلسطيين وكذلك موقع قوات االحتالل اإلسرائيلي، كما مت االستماع إىل أقوال شهود العيان ليتبني لطاقم التحقيق أن القتل 

مت برصاص جنود االحتالل.

من  وتبني  الشهيد  جسد  يف  الرصاصة  دخول  ملنطقة  شعاعي  تصوير  »احلق«  مؤسسة  يف  التحقيق  طاقم  طلب  ذلك،  ولتأكيد   
مؤسسة  أصدرت  النهاية  ويف  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  موقع متركز  اجتاه  بنفس  مائال  كان  الرصاصة  اجتاه  أن  التصوير 

»احلق« بيانا تؤكد فيه أن الشهيد قتل برصاص جنود االحتالل وطالبت اجلهات اإلسرائيلية بفتح حتقيق يف احلادث.

        إن املوثق احملرتف، وإذ يكون نتاجًا خلربة طويلة، فهو ميتلك حاسة وحدسًا ميكنانه من أن مييز يف حلظة ما إن كان شاهد العيان 
أو الضحية، يدليان باحلقيقة أو جبزء منها، أو أنهما يرويان قصه من نسج اخليال، وينسبانها جلهة ما على أنها نفذت االنتهاك، دون 

أن يكون ذلك حقيقيا، خصوصا عندما يتطلب األمر مقابلة عدد من شهود العيان. 
      أن هذا ما ميكن وصفه بفراسة املوثق ودقة املالحظة اليت ميتلكها مع تراكم اخلربة، واليت متكنه من تقدير وتقييم احلدث مهما 

كانت اخليوط إىل احلقيقة تبدو معدومة. 

مثال من الواقع)3(
 فور مساع املوثق خربا عن هجوم مستوطنني على أحدى القرى نتج عنه سقوط مزارع عن شجرة زيتون وكسر إحدى 
يديه، توجه ملقابلة املزارع، حيث ملس تناقضا ما يف روايته. حاول الباحث االلتقاء بزوجة املزارع اليت كانت متواجدة 
خالل احلدث، وعند طرح الباحث عليها عدة أسئلة، الحظ أنها كانت تبتسم من حني آلخر، كما شعر أن حركة وجهها 
الزوجة كل  نفت  أن  فكان  ومباغتة،  األسئلة بصورة سريعة  املوثق بطرح عدد من  قام  تكن طبيعية. هنا  وعيناها مل 

القصة، وتبني أن الرجل سقط لوحده عن شجرة الزيتون دون وجود ألي مستوطن.

 

6-1-3 املتابعة:
  إن صريورة عملية التوثيق والتحقيق تتجلى من خالل املتابعة، وعليه فإن املوثق ال جيب أن يكتفي مبعلومة واحدة ليجزم أمر التحقيق، 

مهما بدت له تلك املعلومة واضحة ومؤكدة، ذلك إن املتابعة ولو بعد حني قد تقود إىل معرفة حقائق وأدله أخرى.

7-1-3 احلس املرهف واحرتام خصوصية الغري:
   إن طبيعة عمل املوثق مع الضحايا والشهود كمحقق تفضي إىل كشف أسرار ومعلومات حول حياتهم الشخصية، فهو خالل لقاءاته 
ومقابالته سيدخل بيوتهم ويعرف عن حياتهم معلومات كثرية، منها ما يفيد التحقيق ومنها ما ال جيب أن يعرفه هو نفسه، وعليه جيب 
أن يعرف املوثق أين هي حدوده ومتى جيب أن يتوقف، فمن واجبه احرتام خصوصية هؤالء األشخاص.  يف حني جيب أن يتحلى الباحث 
حبس مرهف جتاه الضحايا وقصصهم، فخالل مقابلة ضحية تعذيب أو حترش جنسي جيب أن يراعي حالة الضحية النفسية، وتقبل 
أن الضحية ال ميكن أن يتحدث بسهولة ودفعة واحدة عن تلك التجربة، كذلك يتوجب عليه االلتزام مببدأ السرية يف العمل وعدم البوح 

مبا شاهده أو مسعه ألي شخص حبيث يفضي ذلك إىل إحلاق األذى  بسمعة األسرة أو الشخص اجتماعيًا .

  كثريًا ما نسمع من شاهد/ة عيان أو ضحية رواية حول انتهاك معني، ولكنهم يرفضون اإلفصاح عن أمسائهم، أو أن يدلون بشهادتهم 
يف أي مرحله أو ظرف، وأمام هذا املوقف جيب على املوثق/ة واجلهة اليت يعمل لصاحلها، القيام جبملة من اإلجراءات للتمكن من 

االستفادة من املعلومات، دون اإلخالل برغبة الضحية يف عدم اإلفصاح عن امسه. 

8-1-3 عدم إفشاء املعلومات واحلفاظ على سريه املصدر 
   إن السرية مبدأ مهم يف جمال توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، ألن عدم التزام السرية قد يتسبب بعواقب وخيمة للضحايا والشهود وكذلك 
للموثق نفسه،  لذلك جيب اختاذ تدابري خاصة حلماية سرية املعلومات وهوية الضحايا والشهود، وباختصار يتوجب احلرص على سرية 
أية معلومة إذا طلب مقدمها ذلك، ألن عدم االلتزام بالسرية يف مثل هذه احلاالت سيمس مبصداقية املوثق واجلهة اليت يعمل معها، ويفقد 

الضحايا أو الشهود واجملتمع ككل الثقة بهم، خاصة يف حال تسبب عدم إلتزام السرية يف الضرر للضحايا أو الشهود.
  هذا وميكن أن يشمل التهديد نتيجة عدم االلتزام بالسرية كل عملية التوثيق، ففي قضايا معينة يتوجب احلفاظ فيها على السرية، 
ألن كل إفادة أو دليل مادي يقوم املوثق جبمعه يشكل مستندا قد يؤدي إىل إدانة جهة أو شخص ما، لذا فإن تسريب أي معلومة عن 

الضحايا والشهود أو األدلة قد ينبه اجلناة إىل طمس وإخفاء تلك احلقائق واألدلة وهو ما قد يهدد سالمة اجلميع.

8-1-3 عدم التسبب يف الضرر:
ولذلك  احملتملني،  والضحايا  االنتهاكات  دوره جتاه محاية ضحايا  هو  إنسان،  حقوق  كناشط  املوثق  عاتق  على  يقع  واجب  أهم  إن    
الشهود  أو  الضحايا  من  املعلومات  إىل  حباجة  املوثق  يكون  حينما  فمثال  بالضحايا.  إضافيا  ضررا  عمله  يلحق  أن  املقبول  غري  من 
ملساعدتهم، ويف نفس الوقت خيشى من تعرضهم للخطر نتيجة ذلك، على الباحث أن يضع سالمة الضحايا على رأس أولوياته، وان 

يتخذ مجلة من التدابري اليت تضمن سالمتهم ومن ثم حصوله على تلك املعلومات.
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2-3 املعلومات اليت جيب البحث عنها

1-2-3 طبيعة االنتهاك
   إن أول معلومة جيب احلصول عليها هي اليت جتيب عن طبيعة االنتهاك، من حيث ما هية املخالفة أو اجلرمية املرتكبة، ثم احلصول 
على معلومات حول الضحية والشهود واجلناة، وذلك من أجل حتديد طبيعة االنتهاك واجلرمية املرتكبة ومن ثم الطريقة املناسبة اليت 

جيب اتبعاها يف عملية التحقيق والتوثيق، فكل موضوع له طريقته يف التوثيق، ويتطلب وثائق حمددة يتوجب احلصول عليها.

   ويكون ذلك من خالل معاينة الضحية أو موقع احلدث، مقابلة الشهود، مجع األدلة املادية اليت تساعد يف حتديد العناصر القانونية 
اليت  الرمسية  غري  أو  الرمسية  للجهات  اإلعالمية  التصرحيات  تتبع  وكذلك  له،  خارطة  ورسم  احلدث  ملوقع  صور  واخذ  لالنتهاك، 

يشتبه بوقوفها خلف االنتهاك. 

   فإذا كان االنتهاك يدور حول قتل مطلوب فلسطيين من قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عملية حماولة اعتقاله، فيجب على املوثق 
أن يعرف إذا كان الضحية قد قجُتل خالل اشتباكه مع اجلنود أثناء حماولة اعتقاله، أم أنه أعتقل من اجلنود ثم تعرض للقتل؟  الن هذا 
يعين انه تعرض لإلعدام،  أما إذا كانت عملية القتل على اثر مشادة كالمية ما بني شاب وجندي على حاجز وقام اجلندي بإطالق 
النار من مسافة قريبة ومباشرة بهدف القتل، فهذا يشري إىل ارتكاب اجلندي جلرمية القتل العمد على األغلب، أما استهداف سيارة 

بصاروخ من طائرة عسكرية فهذا يعين استهداف من فيها باالغتيال.

  كثريا ما تكون املعلومات حول االنتهاك ضئيلة جدا ما يصعب على املوثق حتديد طبيعة االنتهاك، الذي يرجع إىل عدة عوامل تتشابك 
معا، فَمْن هو الضحية؟ َمْن هو اجلاني؟ وقت ومكان اجلرمية، كلها أسئلة جيب اإلجابة عنها لتحديد طبيعة االنتهاك ومن ثم مواصلة 

التحقيق، غري أن اخلربة جتعل الباحث حيدد طبيعة االنتهاك بدقة وبسرعة أكرب.

2-2-3 معلومات حول الضحية، أّي الذي تعرض لالنتهاك
   سواء كان بالغا أو قاصرا، مدنيا أو عسكريا، أسريا أو معتقال، تويف أو على قيد احلياة، ذكرا أو أنثى، إن وجود الضحية اليت يبدو 
عليها آثار االعتداء يثبت تعرضها حلادث ما، فوجود كدمات على جسد معتقل يدعي تعرضه للتعذيب يشري إىل احتمال تعرضه للتعذيب 
فعال، ووجود جثة مصابة بعيار ناري، يشري بطبيعة احلال لوقوع عملية قتل، غري إن سري التحقيق قد يكشف أن الكدمات هي اثر سقوط 

املدعّي، أو قد تكون حالة الوفاة نتيجة عملية انتحار الشخص نفسه، أو القتل بطريق اخلطأ.

   كذلك إذا ما كان الضحية أحد طواقم اإلسعاف، وقد تعرض إلطالق نار من جنود ادعوا انه مسلح وهدد حياتهم، فان هذا يدعو 
للتمحيص كثريا، وحماولة إجياد األدلة اليت تنفي أو تثبت تلك الرواية، فطواقم اإلسعاف تكون مميزة من خالل زيها والسيارة اليت 
تستقلها وليس من السهل إطالق النار عليها عن طريق اخلطأ، وهذا احلال مماثل لقتل صحفي حيمل كامريا لتصوير حدث ما، حيث 

قد يدعي اجلندي مطلق النار أنه شخص مسلح.

3-2-3 معلومات حول اجلاني، مرتكب االنتهاك 
   إن حتديد هوية املنتهّك قد يكون أحيانا من أصعب ما قد يواجه الباحث، ذلك أن املنتهكني غالبا ما حياولون إخفاء هويتهم، ولذلك 
يتوجب أن يكون املوثق دقيقا يف حبثه وأسئلته، فمثال إن سؤال شاهد عيان عن لون حذاء اجلندي الذي ارتكب جرمية قتل عمد، قد 
يشري إىل رتبته، شأن الشارات على كتفه، وكذلك فان حتديد نوع السالح الذي حيمله اجلاني، قد يشري إىل هوية اجلهة اليت ينتمي هلا 
اجلاني يف كثري من األحيان، هذا جبانب االستعانة بوسائل أخرى مثل الوثائق والتصرحيات الرمسية للجهة اليت يعتقد أنها ارتكبت 

االنتهاك جبانب أقوال الشهود والصور.

4-2-3 شهود العيان على احلدث 

   من املهم أن جيد املوثق شهود العيان، وأن خيتار االعتماد على من يرى أنه أكثرهم دقة ومصداقية، حيث يستطيع الباحث تقدير 
ذلك من خالل مقارنة أقوال الشهود ببعضها البعض، ومن ثم حتليل نتيجة تلك املقارنة يف سياق حتليل كافة املعلومات اليت حبوزته، 

مثل مكان احلدث وزمن وقوعه والوثائق الداعمة األخرى كالتقارير الطبية أو تقرير التشريح.

الشاهد  بها  للكيفية اليت يروي  الشاهد، من خالل مالحظته الصامتة  تلعب دورا مهما يف حتديد مدى صدق ودقة  املوثق   إن خربة 
قصة احلدث وتفاصيلها، ومراقبة لغة جسد الشاهد،  والعمل على حتديد التناقض أو االنسجام يف الرواية، فمثال يروي شاهد قصة 
وقوع عملية قتل كاملة، وحني يسأله املوثق: هل رأيت بأم عينيك؟ يرد الشاهد: ال ولكين مسعت احلدث بتفاصيله من اآلخرين الذين 

شاهدوه، ويف هذه احلالة ال ميكن أن يّعول على من مسع، بل جيب العثور على شهود رؤوا ومسعوا احلدث.

 هذا ويف أحيان كثرية قد ال جيد املوثق شهود عيان، وهنا يقع على عاتقه البحث عن أدلة أخرى هلا قوة شهود العيان، مثل احلصول 
على إعالن أحد قادة اجلهة املنتهكة املسئولية عن القيام باالنتهاك، أو وجود صور للحدث.

 

مالحظة:

 فيما يتعلق بتوثيق االنتهاكات اليت تتعرض هلا النساء، خاصة تلك االنتهاكات اليت يتخللها اعتداء أو حترش جنسي، 
فإنه يفضل أن تقوم باحثة ميدانية أنثى بتوثيق تلك القضايا، وهو ما يتيح للضحايا البوح بكافة تفاصيل احلدث، أكثر 

مما لو كان من يقوم بالتوثيق باحث ميداني ذكر.

 وهلذا عملت »احلق« على أن يكون لديها باحثة ميدانية بني طاقم الباحثني امليدانني.  
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3-3 مصادر املعلومات
     قدمت ثورة االتصاالت العاملية الكثري من وسائل تلقي ونقل املعلومات، كاالنرتنت وحمطات التلفزة الفضائية والصحف واهلواتف 
اخللوية، حبيث أصبح العامل قرية صغرية بالفعل، وجعل إمكانية احلصول على املعلومات متاحة للجميع بصورة غري مسبوقة، وهو ما 

يّسر مهمة املوثق يف الوصول للمعلومات، اليت يستند إليها من حيث كونها معلومات أولية متثل طرفا للخيط.

 هذا باإلضافة إىل ضرورة بناء شبكة واسعة من العالقات من قبل املوثق يف حميطه، لتكون مصدر معلوماته األساسي اليت يثق بها، 
حيث تعتد شبكة العالقات اليت يبنيها املوثق بنفسه من أكثر الوسائل صدقيه واألسرع يف احلصول على معلومات مفصلة ودقيقة حلني 
وصوله إىل امليدان، ذلك انه ال ميكن للموثق االعتماد على وسائل اإلعالم فقط كمصدر للمعلومات، لعدم دقتها يف بعض األحيان وذلك 
تتحول إىل إشاعات،  اليت  الناس  أقوال  تفاصيل اخلرب، كما ال يستطيع االستناد إىل  التأكد من  الصحفي دون  السبق  حلرصها على 
خاصة إذا كانت املنطقة تشهد نزاعات سياسية، عسكرية، حتزبات سياسية أو طائفية، وهنا كثريا ما تكون املعلومات غري صحيحة 
أو مبالغا فيها ألهداف وغايات عديدة، أو قد يتم طمس أحداث ومعلومات ألجل إخفائها لذات األسباب، هلذا ال بد من بناء شبكة 

تواصل ممتدة ومتشعبة موثوقة يستطيع املوثق االعتماد عليها.

آخرين،  إنسان  لتضم نشطاء حقوق  املعلومات،  أن يبين عالقات شبكته بصورة متنوعة من حيث مصادر  املوثق  ويتوجب على    هذا 
من  األدنى  احلد  الشبكة  تلك  أفراد  يف  يتوفر  أن  يفضل  كما  والنقابات،  اجلمعيات  املؤسسات،  سياسية،  أحزاب  صحفيني، حمامني، 

املواصفات من أجل التعويل عليهم كمصدر دقيق للمعلومات.

 مثال من الواقع)4(

   قبيل العملية العسكرية اليت شنها جيش االحتالل اإلسرائيلي على مجيع مناطق الضفة الغربية خالل العام 2002 
واليت أطلق عليها )حقل األشواك(، توقعت »احلق« أن ختضع مناطق شاسعة من الضفة الغربية لنظام منع التجوال، 
وأن يتم اعتبار مناطق واسعة مناطق عسكرية مغلقة، وهلذا أقامت مكتبا للطوارئ يف مدينة القدس، يف حني طلب من 
كل باحثيها، توفري قائمة بأمساء وهواتف أشخاص مؤسسات وأشخاص موثوقني من كل مدن وقرى وخميمات الضفة 

الغربية، سواء كانوا حقوقيني، صحفيني، حمامني، رؤساء بلديات..اخل.

 ففي املدن كان املطلوب تقسيم املدينة إىل مربعات ومن ثم توفري إسم ورقم هاتف شخص على األقل يف كل مربع، 
والذي ميثل حيا أو شارعا رئيسا، وكذلك كان األمر يف املخيمات والقرى، وذلك من أجل توفري مصدر معلومات دقيق 

وقريب من مكان احلدث، يف حال عدم إمكانية الوصول إليه.

 وقد كانت هذه اآللية مفيدة جدا خالل تلك الفرتة، يف مناطق مل يكن باإلمكان وصول وسائل اإلعالم أو املؤسسات 
املعنية إليها بسبب العمليات العسكرية، وكان الوضع حباجة إىل تدخل سريع حلماية املدنيني. 

  كما وجيب أن يتحلى املوثق بسرعة البديهة ودقة املالحظة حني يكون يف امليدان ومسرح اجلرمية، وأن ميتلك حسن التقدير، وهو ما 
ميكن وصفه بكونه مجُركبًا من احلدس واإلحساس والتفكري بصورة منطقية استقرائية أو استنباطية، وهو األمر الذي يكتسبه املوثق مع 

الوقت، حيث يعتمد على حسن التقدير حني يفتقر إىل معلومات وأدلة كافية، أو عند حتليل املعلومات.

  خالصة: إن وسائل احلصول على املعلومات إما أن تكون:

قرارات  قضائية،  أحكام  طبية،  )تقارير  تشمل  واليت  الوثائق  الشكاوى،  الشهود،  الضحايا،  خالل:  من  مباشرة   
جهة  عن  وأقوال رمسية صادرة  تصرحيات  فيديو،  تسجيالت  املختصة، صور،  األمنية  اجلهات  عن  عسكرية صادرة 

االنتهاك، وثائق التشريح الطيب املتعلقة باالنتهاك، شهادة وفاة(، كذلك وجود املوثق بنفسه يف امليدان. 

غري مباشرة من خالل: الصحافة واإلعالم، اجلمهور الذي يتناقل اخلرب أو اإلشاعة.
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4-3 تقييم املعلومات
   إذا كان توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان هو إعداد ملف معلومات حول أمناط تلك االنتهاكات، ميكن االعتماد عليه بغض النظر عن 
تنوع االستخدامات اليت ميكن أن يجُستغل فيها هذا امللف، أو الفرتة الزمنية اليت ميكن الرجوع إليها، يتوجب أن تكون  معلومات امللف 

املوثقة نوعية ودقيقة وتتصف باملصداقية والوضوح والتكامل إىل أقصى حد ممكن.

  وألن انتهاكات حقوق اإلنسان غالبًا ما حتدث يف ظروف عنيفة وصعبة يشوبها الغموض، ووسط حالة استقطاب لالنفعاالت واملشاعر، 
فإنه يصعب التأكد دوما من نوعية ودقة املعلومات اليت مجعها املوثق من امليدان، وهنا تلعب التجربة الشخصية ومعرفة الباحث بالواقع 
املعلومات  تقييم طبيعة  املوضوعية واحليادية عند  املعلومات اليت مجعها، جبانب بذل قصارى اجلهود اللتزام  تقييم  الدور األكرب يف 

بغض النظر عن املوقف والرأي الذي يتبناه الباحث من تلك املعلومات. 

   إن درجة جودة  نوعية املعلومات والدقة واملصداقية الضرورية تكون يف الغالب متفاوتة ونسبية، لذا على الباحث دائمًا أن يهدف إىل 
أعلى املستويات املمكنة من دقة وصدق املعلومات يف ظل الظروف احمليطة واإلمكانيات املتاحة، كما وتعتمد جودة املعلومات الضرورية 
فإن  وأرقام  إحصائات  على  كان اهلدف احلصول  إذا  فمثال  فيه،  الذي ستستخدم  الغرض  على  انتهاك معني  بادعاء حصول  املتعلقة 
جودة املعلومات يتم تقييمها بصورة خمتلفة عن تلك املتعلقة باإلجراءات القضائية، سواء كانت حملية أو دولية، ألنها عادة ما تتطلب 
مستوى عاٍل من األدلة والرباهني، كي تنجح املؤسسة يف متابعة اجلرمية اليت يدور حوهلا امللف، لذا جيب أن يعمل املوثق على احلصول 
أو يف ظل حمدودية اإلمكانيات كعدم توفر خرباء يف  أو اجيابية،  املعلومات املمكنة يف ظل الظروف احمليطة سلبية كانت  على أفضل 

األسلحة، عدم وجود خمتربات متخصصة، عدم وجود خربة يف التحقيق اجلنائي.

  ومن أجل توفري أقصى درجات الدقة واملصداقية جيب أن يتم احلصول على املعلومات مباشرة من الضحية، أو من شاهد عيان  كان 
حاضرًا يف مسرح األحداث، فكلما ابتعد الباحث أكثر عن الضحية وشهود العيان أو احلدث كمصدر للمعلومات، كلما قلت جودة ودقة 
املعلومات، كأن يعتمد يف معلوماته على شخص مسع عن االنتهاك من شخص آخر، أو االستناد إىل أخبار وتقارير وسائل اإلعالم،  إن 
ابتعاد الباحث عن مركز احلدث باجتاه األطراف، يبعده عن املعلومات الدقيقة والصحيحة، وبالتالي تقل درجة جودة ودقة معلوماته.

1-4-3  العوامل اليت تساعد على التأكد من دقة وصحة املعلومات

درجة تفصيل املعلومات. 1
املعلومات أفضل، ألن  أكثر، كلما كانت  املوثق على تفاصيل  التفاصيل مهما بدت غري مهمة، فكلما حصل    جيب احلصول على كافة 
من  الكثري  يسقط  قد  عيان  شاهد  أو  ضحية  من  إفادة  أخذ  عند  فمثال  احلدث،  جوانب  كافة  فهم  على  اآلخرين  تساعد  التفاصيل 
املعلومات خالل روايتهم للحدث، مفرتضني أنها معروفة للجميع كما هي معروفة هلم، فال يذكرون مكان احلدث بالضبط، كذكر اسم 

املكان دون ربطه مبكان معروف مثل اسم مدينة أو شارع أو مبنى معروف، أو عدم ذكر وحتديد املسافات واجلهات.

  إن أدق وأصغر التفاصيل مفيدة وال جيب التغاضي عنها،  فمثال معرفة لون الزّي العسكري الذي يرتديه جندي يف حدث غامض يعد 
تفصيال مهما، فعلى سبيل املثال يجُعد لون حذاء جندي إسرائيلي ارتكب جرمية تفصيال مهما، ذلك أن جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي 
التفصيلية  هذه  إن  األحيان،  أغلب  غامق« يف  »بين  أحذية عسكرية محراء  يرتدي ضباطهم  أحذية عسكرية سوداء، يف حني  يرتدون 
اليت قد تبدو غري مفيدة تعترب مهمًة ألنها تساعد يف حتديد هوية اجلندي الذي قام باالنتهاك، أيضا حتديد نوع السالح الذي حيمله 
مرتكب االنتهاك يشري إىل هويته، فإذا كان حيمل سالح )أم 16 قصري( فهذا يزيد من احتمال كونه ضابطا، أما إذا كان نوع السالح 

)أم 16 طويل( ففي الغالب يكون جنديًا، ويف حاالت قد يكون السالح من نوع أخر مثل )الكالشينكوف( وهو ما يشري يف الغالب إىل 
جهة ال تنتمي إىل وحدات اجليش اإلسرائيلي الذي بالعادة ال يستخدم هذا النوع من األسلحة.

  لذلك على املوثق االنتباه والعمل على أخذ التفاصيل مفرتضًا أن من سيطلع على هذا امللف ال يعرف شيئا عن الواقع والبلد الذي 
حصل فيه االنتهاك، أو أنه سيتم اإلطالع على هذه املعلومات بعد مضي سنوات من وقوع احلدث، إن سرد كل التفاصيل يزيد من فائدة 
دولية  أو  إجراءات قضائية حملية  أجل  املعلومات ستستخدم من  كانت  البعيد، وسواء  أو  القصري  املدى  املعلومات سواء على  وفاعلية 
أو لدراسات من قبل باحثني حمليني أو دوليني، مع االنتباه إىل أن التفاصيل اليت يدور احلديث عنها، هي املتعلقة باحلدث واالنتهاك 
وليس أية تفاصيل أخرى ال تتعلق باحلدث، فال يهم الباحث توثيق معلومات تفصيلية عن احلالة االجتماعية ملعطي اإلفادة على سبيل 

املثال، إذا مل تكن هلا عالقة باحلدث أوانتهاكات تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 االنسجام وترابط املعلومات. 2
   جيب أن حيرص املوثق على أن تكون املعلومات اليت يوثقها مرتابطة، متكاملة ومتسلسلة وبال فجوات أو تناقضات من البداية وحتى 
النهاية، ويف حال وجود فجوة أو تناقض ما، يتوقع منه أن يعطي تربيرًا وتفسريًا لذلك. إن ظهور تناقضات أو فجوات تشري إىل شيء 
يف  املوثق  امللف  اليت حيتويها  املعلومات  ومصداقية  دقة  على  تؤثر  ال  لكنها  امللفات،  من  كثري  يف  ويظهر  متوقع  أمر  وهذا  مفقود،  ما 
حال كونها مربرة وبسيطة، أما يف حال كانت التناقضات جسيمة وصارخة فإنها تنسف امللف بالكامل، فمثال وجود تضارب بني أقوال 
الضحية وشاهد العيان يف إفاداتهم حول وقت وقوع االنتهاك، ال يغدو تناقضا كبريا إذا كان األمر يدور حول وجود فرق دقائق معدودة 

مثال، أما إذا كان االختالف يف الوقت يصل إىل فرق كبري يف الساعات أو التواريخ فهذا تناقض جيب التوقف عنده.

وجود أو عدم وجود العناصر الداعمة أو اليت تدحض اإلدعاء. 3
شهادة  على  الباحث  حصل  إذا  أو  عليها،  تؤكد  عيان  شهود  بإفادات  مدعومة   املوثق  عليها  حصل  اليت  الضحية  رواية  كانت  إذا    
طبية أو تقرير تشريح  يثبت إصابات الضحية، فذلك يدعم املعلومات اليت حصل عليها الباحث، وهذا يدعم ويقوي تلك املعلومات، 
فكلما استطاع الباحث احلصول على عناصر داعمة أكثر سواء كانت معلومات أو أدلة أو وثائق، كلما زادت جودة املعلومات وارتفعت 

مصداقيتها ودقتها .

مدى داللة املعلومات على منط معني. 4
   إن حصول املوثق على معلومات عديدة تشري إىل تكرار انتهاك بعينه، يزيد من افرتاض صحة املعلومات، وبالتالي حدوث االنتهاك، 
ما يقود إىل إثبات وقوف سياسة خلف تلك االنتهاكات وأنها مل حتدث بسبب تصرف فردي معزول هنا أو هناك، لذا على املوثق أن 
يتساءل إذا ما كانت املعلومات اليت حبوزته تشري إىل وقوع انتهاك وحيد ومعزول؟ أم أنها تدل على وقوع انتهاكات متشابهة ومتكررة 

يف املنطقة نفسها.
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مثال من الواقع )5(
بتوثيق حالة شاب فلسطيين من مدينة   2000 العام  الثانية يف  االنتفاضة  امليدانيني خالل  باحثي »احلق«  قام أحد    
اخلليل، قام جنود إسرائيليني بإيقافه وإجباره على اختيار ورقة من جمموعة أوراق قرعة حيملها أحدهم، ثم طلبوا 
منه أن يقرأ ما جاء فيها بصوت مرتفع، حيث قرأ الشاب عبارة:« كسر يد«، فما كان من أحد اجلنود إال أن وضع يد 

الشاب على مقدمة اجليب العسكري وضربها بعصاه بقوة مما أدى إىل كسر يد ذلك الشاب.
تقصي  بعملية  »احلق«  مؤسسة  قامت  وفورا  وساديتها،  وحشيتها  ملدى  نظرا  الشكوك  من  الكثري  القصة  هذا  أثارت   
وحتقيق واسع، حيث مت الطلب من مجيع الباحثني امليدانيني رصد ومجع أية معلومات حول أحداث مشابهة، وخالل 
أيام معدودة مت رصد وتوثيق عدة اعتداءات مشابهة يف أماكن عدة من حمافظة اخلليل فقط، وهو ما أكد أن املعلومة 
األولية اليت حصلت عليها احلق هي منط وأسلوب استخدم يف حمافظة اخلليل فقط، بينما مل يتم استخدامها يف باقي 

احملافظات.

مثال من الواقع )6(

   يف يوم 2002/12/30م وصلت جثة الفتى عمران أبو محدية )17 عاما( إىل مستشفى اخلليل احلكومي، حيث كان باديا 
على اجلثة تعرضها لضربة يف الرأس، وقد محلت عائلة الفتى جنود االحتالل اإلسرائيلي املسئولية عن مقتل ابنها، يف 
حني أعلنت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية أن ال عالقة جليش االحتالل اإلسرائيلي حبادثة مقتل أبو محدية، وأن جنودها 

قاموا باعتقاله من الشارع وإرجاعه إىل نفس املنطقة بعد ساعات
  بعد علم الباحث امليداني  باحلدث وبأن جثة الفتى وجدت ملقاة يف الشارع، قام بالبحث عن شهود العيان يف احلي الذي 
يسكنه الضحية، حيث قام جبمع إفادات من شهود العيان الذين أكدوا أنهم شاهدوا جيب عسكري إسرائيلي حيمل رقم 

13 يعتقل الفتى يف ذلك اليوم قبل العثور على جثته.
 وبعد عملية تقصي طويلة تأكدت الشكوك حول مسئولية جيش االحتالل اإلسرائيلي عن مقتل الفتى، فكان أن إلتقى 

الباحث امليداني عائلة الفتى اليت وافقت أن ترفع مؤسسة »احلق« قضية ضد جيش االحتالل اإلسرائيلي. 
 رفعت »احلق« القضية ومت توكيل حمامي وكان الطلب األول حلكومة االحتالل تشريح اجلثة، »احلق« بدورها أحضرت خبري 

قام باإلشراف على تشريح اجلثة يف حني مثل املؤسسة أحد موظفيها يف استخراج اجلثة من القرب بعد موافقة العائلة.
وقد أكد تقرير التشريح أن سبب الوفاة هو سقوط اجملين عليه من سيارة تقدر سرعتها بني 60-70 كم بالساعة والتسبب 

يف كسر يف العنق وكسر آخر يف اجلمجمة.
على إثر تقرير التشريح بدأ التحقيق اإلسرائيلي واستدعي شهود العيان الذين رشحتهم »احلق« ومت استجوابهم لعدة 
مرات، وادعت إسرائيل يف نشرات إخبارية أن األدلة غري متوفرة  التهام اجلنود حبادثة القتل وان السيارة العسكرية اليت 
ذكرت من شهود العيان واليت حتمل رقم 13 كانت متوقفة قبل عدة أيام لعطل بها وهذا مثبت بامللفات اخلاصة بالوحدة 

العسكرية كلها.
 بعد حوالي 45 يوم جاء أول اعرتاف جلندي إسرائيلي من الوحدة املتهمة بصورة مفاجئة ومفاده: »« أن 5 من جنود 
الوحدة العسكرية املذكورة قد اعتقلوا عمران بالقرب من مدرسة طارق بن زياد، حيث يوجد منزله، يف جيب رقم 13 
وأنهم عذبوه ومن ثم قذفوه من اجليب وهو يسري بالسرعة املقدرة 70 كم بالساعة ومن ثم عادوا للمقر وأرسلوا اجليب  
ملقرهم للتصليح بهدف إبعاده عن األنظار واتفق مجيع اجلنود على نفس الرواية بأنهم مل يعتقلوا أحدًا وان جيب 13 

خيضع للتصليح منذ عدة أيام قبل وأثناء احلدث، وهذا منسق ومتفق عليه مع قيادة الفرقة أو الوحدة«.

املدة الزمنية واملعلومات. 5
  من املهم أن يتم  مجع وتوثيق املعلومات مباشرة بعد وقوع االنتهاكات أو اجلرائم، وذلك من أجل الوصول إىل معلومات وأدلة دقيقة، 
لو متت  أكرب، يف حني  بدقة  الوقائع  على سرد  اقدر  ألنهم  أفضل  مباشرة،  بعد احلدث  عيان  أو شاهد  معلومات من ضحية  أخذ  إن 
مقابلتهم بعد عدة أشهر فقد ختونهم الذاكرة، وكما يقال:«إن ورقة صغرية مكتوبة أفضل من اقوي ذاكرة«، إىل جانب أنه كلما تقادمت 
املعلومات كلما قلت درجة دقتها ألنه من الصعب فحصها، وهذا ينطبق على  توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، فكلما تباطأ الباحث يف 

زيارته كلما زادت فرص ضياع األدلة اليت قد يعثر عليها.

مشوشا  احلدث  بعد  األوىل  املباشرة  اللحظات  يف  الشاهد  أو  الضحية  يكون  فقد  واملعلومات،  التوقيت  إىل  كثريا  االنتباه  هذا وجيب   
وخمتل الرتكيز بسبب تأثري الصدمة عليه، ما قد جيعل املعلومات اليت يعطيها غري دقيقة، لذا فإن أفضل األوقات هي األيام القالئل 
األوىل اليت تلي احلدث، حبيث يكون قد هدأ واستوعب احلدث، وميكنه اإلدالء مبعلوماته بشكل أفضل، وهنا يأتي دور الباحث امليداني 
يف تقدير الوضع النفسي للضحية أو الشاهد، ويفضل إتباع هذه الطريقة يف احلاالت اليت ال حتتاج فيها املؤسسة إىل املعلومات يف نفس 

اليوم إلصدار موقف حوله.. 

  
دائرة الرصد والتوثيق يف مؤسسة �احلق� 

  كانت مؤسسة » احلق« وما تزال تعترب دائرة الرصد والتوثيق عمودها الفقري، كونها ال تستقي أية معلومة من خارج 
الغربية  الضفة  مناطق  كافة  املنتشرين يف  املدربني  امليدانيني  الباحثني  تتكون من طاقم من  اليت  الدائرة  إطار هذه 
وقطاع غّزة، إضافة إىل التدقيق املكتيب وبنك املعلومات، حيث ارتكزت إسرتاتيجية البحث امليداني والتوثيق باألساس 
الفلسطينية  األرض  يف  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  محاية  أجل  من  وذلك  فقط،  احلقيقة  تنشد  »احلق«  مؤسسة  أن  على 

احملتلة.

خالصة
فإذا  زمنيا،  وحديثة  تعكس منطًا  باألدلة،  مدعومة  مرتابطة،  متكاملة،   مفصلة،  مباِشرة،  املعلومات  تكون  أن  جيب 
حتلت املعلومات مبا سبق أمكن القول أنها على أعلى مستوى من اجلودة واملصداقية والدقة، مع التذكري بأن إمكانية 
من  التأكد  للباحث  ميكن  فكيف  وحساسة،  صعبة  مهمة  تبقى  عليها  االعتماد  وإمكانية  املعلومات  دقة  من  التحقق 

إخالص وصدق األشخاص الذين يزودونه بهذه املعلومات؟ تساؤل سيجاب عليه الحقا.
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  2-4-3  تدابري عامة معينة ميكن من خالهلا الوصول إىل أعلى درجات الدقة واملصداقية
معرفة وثقة الباحث امليداني مبصادر املعلومات، وأن يكون على إطالع كامل بالظروف اليت تقدم فيها االدعاءات عن االنتهاك.

• أن يبقي الباحث امليداني على اتصال مبصادره، فقد حيتاج إىل تفاصيل أكثر أو إىل التحقق منها يف مرحلة قادمة.	
• أن يسأل عن أمساء الضحايا وعن التفاصيل املرتبطة بهم. 	
• توخي احلذر والدقة إزاء املعلومات الغامضة أو اليت تتسم بالعمومية.	
• جتنب االعتماد على تقارير وسائل اإلعالم أو الشائعات، بل القيام بدعم املعلومات باألدلة.	

  وأخريًا، جيب أن يعتمد الباحث على قدرته يف احلكم والتقييم، خاصة عندما تساوره الشكوك حول دقة أو مصداقية املعلومات، دون 
لعجُ على ملف املعلومات الذي مت توثيقه سرياه من خالل عيين ومنظور الباحث امليداني الذي قام بتوثيق امللف. أن يغفل أن من سيطَّ

5-3 التوثيق ..عملية حتقيق
املعلومات  من صحة  التثبت  أجل  من  وذلك  اليت حبوزته  للمعلومات  بتحليل ظاهري  توثيق  عملية  أي  امليداني خالل  الباحث  يقوم    
أفراد  أو  طواقم  وجود  تتطلب  اليت  اجلنائي،  القضائي  التحقيق  حلاالت  مشابهة  توثيق  عملية  أمام  نفسه  جيد  أحيانا  لكنه  ودقتها، 
مؤهلني للقيام بهذا النوع من التحقيق، يتمتعون مبهارات وأدوات متكنهم من مجع املعلومات اليت تتعلق باألدلة اجلنائية حول جرمية 
ما، وهو األمر الذي قد ال يتوفر للباحث امليداني، ومع هذا جيب عليه التعامل مع هذه القضايا قدر اإلمكان وليس التغاضي عنها، ذلك 
إن التوثيق عملية حتقيق، ويف ظل توفر احلد األدنى من اإلمكانيات والقدرات اليت حيتاجها أي باحث ميداني يقوم بتوثيق انتهاك ما.  

فما هي عملية التحقيق؟ 

  التحقيق:
 »عملية منهجية تهدف للتأكد من الظروف واألفعال اليت أدت إىل انتهاك ما، إنها يف األساس تسعى إىل مجع األدلة 
حول االنتهاك، ذلك أن األدلة هي من يشري لصحة املعلومات حول االنتهاك، مرتكبيه، الضحايا، ومن ثم إثبات وقوع 

االنتهاك أو اجلرمية«. 

  بهذا املعنى تنطلق مؤسسات حقوق اإلنسان يف حتقيقها، وهو ما خيالف التحقيق اجلنائي الذي جيب أن يصدر أمر 
قانوني من جهة خمولة للقيام به.

املعلومة كدليل..أنواع األدلة ومواصفاتها
  كما ذكر آنفا قد ال يكون مطلوبًا من نشاطي حقوق اإلنسان مجع أدلة جنائية أو إجراء حتقيق جنائي منوذجي متكامل، ملا يتطلبه 
ذلك من شروط وإمكانيات متخصصة، غري أنه من الضروري اإلملام مباهية تلك املعلومات املرتبطة باألدلة كونها ستواجه أي عملية 

توثيق، فما هي األدلة؟

1-5-3 األدلة
»هي أّي شيء من شأنه توفري املعلومات حول احلادثة اليت جيري التحقيق فيها، حبيث يثبت كل دليل من األدلة حقيقة ما، بصورة 
مباشرة أو غري مباشرة، وهي مبثابة املادة األولية اليت يستخدمها القضاة خالل مساعيهم اهلادفة إىل التثبت من احلقيقة« )ديرمونت 
األدلة  تلك  تتحلى  أن  يتوجب  هنا  ومن  أي عملية حتقيق،  على  املرتتبة  األساسية  النتيجة  األدلة  تكون  وعليه  وآخرون:2007(،  جروم 

بالدقة والصدق.

   جتدر اإلشارة إىل أنه جيب على الباحث امليداني أو املوثق أو الراصد أن يتبنى قاعدة مهمة، وهي أنه يف كل قضية يبحث فيها، جيب 
أن يتوفر أدلة، حيث يستحيل ارتكاب جرمية دون ترك أثر ما يشري إىل مرتكبها، وهنا يأتي دور الباحث امليداني يف الكشف عن تلك 
األدلة، أما إذا عجز عن إجيادها، فهذا يف معظم احلاالت ال يرجع لعدم وجود األدلة بقدر ما يعود لعدم قدرة الباحث امليداني على 
الكشف عنها ألي سبب كان، سواء رجع ذلك لنقص اخلربة أو ظروف ارتكاب اجلرمية خالل صراع عسكري أو لوجود جهة متنعه من 

الوصول هلا، ويف هذه احلاالت يتوجب عليه املثابرة وحماولة إجياد طرق وبدائل للوصول إىل تلك املعلومات واألدلة.

وتدفعه قدما حنو احلقيقة، فكما  توجه وتصوب عمله  اليت  التحقيق فهي  امليداني خالل عملية  الباحث  بوصلة  األدلة  وتشكل     هذا 
أسلفنا تبدأ أي عملية توثيق مبعلومة أو ادعاء يفيد بوقوع انتهاك أو جرمية، حبيث يقوم بعدها الباحث امليداني من خالل تقصيه وما 
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حيصل عليه من أدلة يف إثبات أو نفي ذلك االدعاء، أما يف حالة عدم وجود أدلة فهذا يعين أن الباحث مل يوفق يف الوصول إىل تلك 
األدلة، ذلك إن عدم وجود دليل ليس دليال على عدم وجوده.

2-5-3 األدلة املباشرة وغري املباشرة
فوهة  يصوب  عيان جلندي  شاهد  رؤية  مثال  االستدالل،  إىل  احلاجة  دون  ما،  حقيقة  مباشر  بطريق  تثبت  اليت  هي   : مباشرة  أدلة 
بندقيته مباشرة على حنو شخص ويطلق النار بعد أن أمسكه خالل املواجهات، تعترب هذه املالحظة دليال مباشرا على عملية القتل 

العمد.

أدلة غري مباشرة : هي اليت ال تثبت احلقيقة بصورة مباشرة، مثال أن يرى الشاهد شخصا مطروحا على األرض وينزف من الرأس 
خالل مواجهات مع اجلنود، فيستنتج أن أحد اجلنود قد أطلق النار عليه لقتله، حيث يبقى احتمال ما، بأن تكون اإلصابة من رصاصة 

طائشة أطلقت يف اهلواء لتفريق املتظاهرين.

تصنف األدلة لثالثة جمموعات هي:
األدلة املادية:. 1

   أّي عني مادي من شأنه توفري معلومات حول  احلادثة، حبيث يعتمد عليها بذاتها، مثل جثة الضحية، السالح املستخدم، الذخرية، 
منطقة احلدث، أجهزة كمبيوتر، وسائل اتصال، أشرطة تسجيل مسموعة أو مرئية، صور، باإلضافة إىل أعيان مواد ميكن الكشف عنها 

بواسطة االختبارات العلمية كآثار مواد مشعة أو مسوم.

األدلة التحريرية: . 2
 مصطلح عام  يتضمن اإلفادات اليت  يدلي بها الضحايا والشهود واملشتبه  بهم، وتعتمد مصداقيتها على مصداقية املصرح بها، كما 

ميكن أن تكون تصرحيات إعالمية أو صحفية للجاني أو من أمر بتنفيذ االنتهاك.

األدلة التوثيقية:. 3
 وهي تشري إىل النماذج والوثائق والرسائل، وهي عبارة عن أدلة مادية وحتريرية) مثل األوامر العسكرية اليت تنص على منع التجول 

على منطقة لفرتات طويلة، أو هدم منازل على سبيل املثال(. 

  ولذلك يغدو من املهم مبكان أن يتوجه املوثق  ملسرح اجلرمية أو االنتهاك، وهو متفتح الذهن، ملالحظة أي شي، وحماولة العثور على 
أي شيء من شأنه أن يقود ملعلومات جديدة حول االنتهاك وحتديد مكان كل دليل وكيف عثر عليه وتصوير الوضعية اليت وجد عليها، 
ومن ثم حفظه بطريقة ال تعرضه للتلف أو التغيري، كما إن رسم خمطط ملكان وقوع احلدث بكل تفاصيله وإحداثياته بعد التجول فيه، 
يعطي فكرة جيدة حول الكيفية اليت جرى فيها كل شيء، ومن املهم تصوير مكان احلدث أو الضحية، ليقوم بعد ذلك الباحث امليداني 
رمسية  تصرحيات  أو  احلدث،  صوروا  الذين  الصحفيني  أحد  من  فيديو  شريط  مثل  أخرى،  أدلة  أي  مجع  وحماولة  الشهود  مبقابلة 
ليتلو  التلفاز أو يف الصحف ومواقع اإلعالم الرمسية لتلك اجلهة،  صحفية ملسئولني من اجلهة اليت ارتكبت االنتهاك سواء كان عرب 

ذلك حتليل لكل املعلومات واألدلة بغية التوصل لتسلسل منطقي حول احلدث أو االنتهاك، لتأكيد وإثبات وقوعه من عدمه.

3-5-3 أركان اجلرمية
األفعال  لتحديد  تهدف  واليت  اجلرمية،  عناصر  قضية  إىل  ما،  جرمية  يف  التحقيق  عملية  خالل  االنتباه  املهم  من  أنه  إىل  يشار    
والظروف اليت وقعت يف ظلها تلك األفعال اليت تشكل اجلرمية، حيث تنقسم عناصر اجلرمية إىل جزئني هما الفعل اجلرمي والنية 

اجلرمية )ديرمونت جروم وآخرون:2007(.

الفعل اجلرمي:. 1
 السلوك احملظور الذي ارتكبه املتهم، مبينا النتائج اليت  ترتبت على ذلك السلوك واليت جتعل منه جرمية، ويصف الظروف املطلوبة 
اليت نفذ يف ضوئها سلوك حمدد كي يشكل جرمية )ميكن مالحظته موضوعيًا(، إن إطالق النار من قبل جندي حنو رأس طفل يف 
مظاهرة سلمية وعن بعد عشرات األمتار ودون تعرض حياة اجلندي للخطر، يشري إىل وقوع جرم القتل العمد) فالفعل اجلرمي هو 
الواقعة املادية كأن تكون اجلثة موجودة والوفاة قد حصلت، فكيف جلرمية قتل أن تتحقق بدون الوفاة واجلثة؟ هذا على سبيل املثال(.

النية اجلرمية : . 2
   تتعلق باحلالة العقلية املسئولة للشخص الذي تورط يف الفعل اجلرمي )ال ميكن معاينته(، مبعنى ال ميكن الدخول لعقل مرتكب اجلرم 
ملعرفة نيته، غري أنه ميكن االستدالل عليه من خالل بعض األدلة مثل حتديد الوضعية والكيفية واألداة اليت أطلق اجلندي بها النار 
بالقتل  للطفل  تهديد اجلندي  بندقية جمهزة جبهاز قنص،  النار من  القنص، إطالق  لوضعية  الطفل، مثل اختاذ اجلندي  حنو ذلك 

قوال قبل أو خالل إطالق النار.

املثال من الواقع)7(

  تعودت جمموعة من الفتية التوجه إىل جدار الضم والتوسع لسرقة أسالك حناسية باهظة الثمن. ويف أحدى املرات 
قتل أحدهم على السياج مباشرة. وما أن توجه الباحث امليداني إىل املوقع وتدرج يف التحقيق وصل إىل طريق مسدود 

يف حماوالت العثور أو االلتقاء بشهود عيان.

موقع  ويف   ومساعدته،  ملرافقته  استعد  الذي  املنطقة،  الفتية يف  أحد  امليداني على  الباحث  عثر  الصدفة   عن طريق 
الذين كانوا قد كمنوا هلم، كما ساعده يف  تواجد فيه جنود االحتالل اإلسرائيلي  الذي  للمكان  الفتى  اجلرمية أشار 
االلتقاء بأحد شهود العيان الذي شاهد بداية احلدث إال إنه مل يشاهد النهاية وحتديدا عملية القتل، وكان ذلك الفتى 
طوال الوقت يدعي أنه يسكن يف منزل قريب من مكان احلادث، وينفي أنه شاهد احلدث بل أنه مسع كل ذلك من 

فتيان آخرين. 

لشرب  مقهى  إىل  اصطحابه  فقرر  مقنعة،  بطريقة  استفساراته  على  جييب  كان  الفتى  أن  امليداني  الباحث  الحظ   
القهوة، وخالل جلوسهما حدق الباحث امليداني يف عيين الفتى وقال له: أنت كنت من بني الفتيان اللذين كانوا عند 
اجلدار وأنت شاهدت وعشت تفاصيل اجلرمية، وهنا إنهار الفتى باكيا وقال: صحيح قتلوه أمام عيين ولكنه رفض أن 
يدلي بشهادته خوفا من والده الذي نهاه عدة مرات عن التوجه مع هؤالء الفتية إىل اجلدار لسرقة الكوابل النحاسية،  
بعد مواساته اتفق الباحث امليداني معه على االلتقاء يف اليوم التالي، وبالفعل التقى به حيث أدىل الفتى بإفادته بعد 
أن طلب حجب امسه عن النشر مبينًا أن من أطلق النار وقتل الفتى هم جنود االحتالل اإلسرائيلي الذين كمنوا هلم 

مسبقًا يومها، وبهذا انتهى الباحث يف النهاية إلثبات مسئولية جيش االحتالل اإلسرائيلي عن عملية القتل. 
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6-3 مراحل عملية التوثيق
  بعد وصول معلومة للباحث امليداني عن انتهاك ما، تبدأ عملية التوثيق واليت تتطلب منه القيام بعدد من املهام هي:    

1-6-3 استطالع مكان االنتهاك وظرفه ومالبساته وبناء تصور أولي
للموقع  أو املكان الذي وقع فيه االنتهاك يف أسرع وقت، ويفضل أن تكون زيارته  الباحث امليداني أن يصل إىل مسرح اجلرمية   على 
برفقة الشهود أو الضحايا قبل أخذ اإلفادات أو كتابة التقارير، وذلك إلجراء التحقيق األولي والتعرف على جغرافية املوقع وحماولة 
التقرير  أو  اإلفادة  كتابة  يساعد يف  واجلاني خالل احلدث، فكل ذلك  الضحية  أو  الشهود  تواجد  والتأكد من مكان  أدلة،  العثور على 

بدقة ووضوح وتسلسل.

املفيد  ومن  أو كالهما،  مرئيًا  أو  فوتوغرافيًا  القضية  لعناصر  املختلفة  املواقع  وتصوير  زيارته  أثناء  املوقع  املهم رسم خريطة  ومن    
للباحث امليداني أن حيتفظ بصورة املكان يف ذهنه، مما يساعده خالل سؤال الشهود أو الضحايا أو عند كتابة اإلفادة. 

)تاريخ،  واملعلومات  املالحظات  كل  تدوين  أجل  من  وذلك   ، بدفرت مالحظات صغري  االحتفاظ  الباحث عن  يغفل  أن  وال جيب  كما    
وقت، أمساء، وأرقام هواتف(، فمن الضروري جدا تسجيل أمساء من اتصل بهم وأرقام هواتفهم وكذلك تدوين أمساء وأرقام من 
يلتقي بهم وتدوين املعلومات اليت يدلون بها، ثم تدوين ما يشاهده يف مسرح اجلرمية وتدوين األبعاد اليت يشعر أنه سيحتاجها أثناء 

التحقيق، وذلك لتجنب ضياع أي معلومة أو نسيانها.

بكٍل من  اليت كانت حتيط  والظروف  العديد من األمور  الزيارة توضح  فتلك  التحقيق،  زيارة مسرح اجلرمية من أهم عناصر  إن     
الضحية واجلاني، كما ميكن من خالل هذه الزيارة أن يتأكد الباحث امليداني أو يلغي الكثري من املعلومات اليت تتواىل منذ حصوله 

على أول معلومة وحتى وصوله إىل مسرح احلدث.  

 مثال من الواقع)8(
الشاب  دهست  اليت  السيارة  أن  العيان  شاهد  أكد  الشوارع،  أحد  على  دهسه  إثر  املواطنني  أحد  مقتل  قضية  يف    
أنه  الفلسطيين على  للشاب  وبالتالي مت نشر ملصق  اليهود،  املتدينني  قبعة  أي  »كيبه«  يلبس  الفلسطيين كان سائقها 

شهيد قتل على أيدي مستوطنني إسرائيليني.

بها  وقعت  اليت  الساعة  نفس  موقع احلادث  ويف  نفسه يف  العيان  للقاء شاهد  امليداني  الباحث  توجه  إثر ذلك   على 
اجلرمية يف اليوم السابق، وقد كان اجلو غائما وماطرا طوال األيام املاضية، حيث أكد شاهد العيان انه شاهد سيارة 
ميين باص نوع GMC يقودها مستوطن يلبس قبعة املتدينني، عندها سأله الباحث امليداني هل كان هناك أحد يركب 
جبانب السائق؟ فكان رده أنه مل ينتبه، وعند سؤاله سبب تواجده يف مكان احلادث، رد الشاهد أنه كان يقود شاحنة 
ضخمة، لذا طلب منه الباحث امليداني أن يعاين تلك الشاحنة اليت كان يقودها حلظة وقوع اجلرمية، ثم صعد فيها 
مكان السائق »شاهد العيان«، وهنا أيقن الباحث امليداني أن ذلك الشاهد ال ميكن له أن يرى بوضوح من مكانه خلف 
مقود الشاحنة ويف الوضعية اليت كانت فيها الشاحنة يف الشارع خالل احلدث، سائق امليين باص الذي دهس الشاب 
الفلسطيين، وقد نبع هذا احلكم لدى الباحث امليداني من زيارته ملوقع احلدث الذي مل تكن به إنارة ولكون الشاحنة 
اليت كان يقودها السائق )شاهد العيان( مرتفعة جدا ال متكنه من مشاهدة قبعة السائق يف امليين باص، وفيما شاهد 
العيان مل يتمكن من اجلزم إذا ما كان هناك أحد ما جيلس جبوار املستوطن يف امليين باص أم ال، فكيف يؤكد أنه 

كان يلبس قبعة املتدينني اإلسرائيليني، علما بأن تلك القبعة يلبسها املتدينني على اجلزء اخللفي من الرأس.

 

  نلحظ يف املثال السابق أنه لوال زيارة الباحث امليداني للموقع ملا متكن من اجلزم بأن شاهد العيان ال يصلح هلذه القضية، فأبقى ملف 
القضية مفتوحا للمتابعة، وبعد ثالث أسابيع من وقوع احلادث، تبني أن اجلاني شاب فلسطيين يسكن باجلوار، وكون األحوال اجلوية 

كانت عاصفة وماطرة مل يتمكن من السيطرة على السيارة مما أدى إىل دهس الضحية ووفاته على الفور.

مثال من الواقع)9(

 توقف سائق شاحنة فلسطيين خالل االنتفاضة األوىل ألداء صالة الظهر جبانب الشارع، وقد تصادف مرور مستوطن 
إسرائيلي بسيارته من املكان، حيث قام املستوطن  بإطالق النار على السائق الفلسطيين والذ بالفرار، وبعد حلظات 
مر سائق فلسطيين آخر وحني رأى سائق الشاحنة مضرجا بدمائه، توقف وتوجه لنجدة السائق املرمي على األرض، 
الذي أعطاه ورقة مكتوب عليها منرة سيارة املستوطن قبل أن يفارق احلياة، وبالفعل مت كشف املستوطن الذي اعرتف 

جبرميته.

  نلحظ كيف أن تواجد ذلك السائق يف املكان بتلك السرعة عمل على عدم ضياع الدليل الوحيد الذي أدى لكشف املستوطن اجملرم، 
هذه قصة مت توثيقها من الباحث امليداني ملؤسسة احلق آنذاك، وهي قصة تشري إىل أن السرعة يف زيارة مسرح اجلرمية مهمة للحصول 

على األدلة. ) هل السائق اآلخر هو نفسه الباحث امليداني؟ كأن القصة تلمح لذلك واذا كانت فعال فيجب التأكيد!(

2-6-3 حتديد أطراف العالقة. �الشهود، الضحية واجلاني�
  قبل حتديد أطراف العالقة على الباحث امليداني أن يستمع للجميع فمن اخلطأ عدم االستماع ألي شخص لديه االستعداد لإلدالء 

مبعلومات، وذلك ألهمية مجع  أكثر قدر ممكن من معلومات عن احلادثة نفسها وعن الضحية وعن اجلناة.

ثم  متوفاة،  أو  احلياة  قيد  على  كانت  سواء  الضحية  فيحدد  باالنتهاك  العالقة  أطراف  بتحديد  امليداني  الباحث  قيام  ذلك  يلي    
لديه  ليس  ولكن  مهم  مع شاهد  يلتقي  فرمبا  الشهود،  بقية  بني  من  إفاداتهم  على  الذين سيعتمد  الشهود  أو  األنسب  الشاهد  حتديد 
القدرة على الرتكيز وإعطاء اإلفادة، أو قد ال يتفق الشهود على نفس اجلاني ما يعين وجود تضارب يف أقوال شهود العيان، هلذا على 
الباحث امليداني احملرتف أن ينتقي شهود العيان بعناية فائقة، وهي مهمة حتتاج إىل ذهن متفتح وروية، لتفادي الوقوع ضحية لبعض 
املستهرتين أو الفضوليني أو أصحاب غايات خاصة، فقد يتمكن شخص ما من إقناعه أنه شاهد عيان مهم، ليكتشف الباحث أن هذا 
الشاهد مل يَر شيئًا، بل مجع القصص من روايات اآلخرين، هلذا ال بد من تدخل احلدس وحسن التقدير لدى الباحث، كي يتأكد أن 

هذا الشاهد يصلح إلعطاء إفادة.

  ما أن حيدد الباحث شهود العيان عليه أن حيدد هوية أو طبيعة اجلاني،  من خالل أقوال الضحية أو الشهود وطبيعة احلدث، لكن 
يف بعض احلاالت، خاصة تلك املتعلقة جبرائم اإلعدام خارج نطاق القانون أو التعذيب قد ال جيد الباحث شاهد عيان واحد، والسبب 
أجهزة  قبل  تكون اجلرمية مرتكبة من  أو حني  بتنفيذ اجلرمية،  قيامهم  أدلة ضدهم خالل  ترك  حرص مرتكيب اجلرائم على عدم 

األمن الوطنية، حيث خيشى شهود العيان من اإلدالء بأقواهلم خوفا من تعرضهم للخطر. 
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3-6-3 مجع املعلومات من األطراف وحتليلها 
  قد يكون من السهل على الباحث مجع املعلومات من الضحايا أو شهود العيان، ولكن كيف ميكن مجع املعلومات حني حياول اجلناة 
إخفاء احلقائق، هنا ميكن للباحث امليداني اللجوء إىل مصادر عديدة جلمع املعلومات، فمثال إن إعالن مسئول عسكري أو أمين عن 
محلة اعتقاالت أو اغتياالت جتاه أهداف حمددة عرب الصحف أو التلفاز، تعد وثائق وأدلة مهمة، يف حني أن حتركات عسكرية لقوات 
من  املعلومات  مجع  فان  وهكذا  الفعل،  ارتكبت  اليت  اجلهة  حتديد  يف  تساعد  واالنتهاكات،  اجلرائم  وقوع  منطقة  حميط  يف  مسلحة 

األطراف املتعلقة باالنتهاك ال تنعدم بتاتا، بل هي موجودة مهما كانت قليلة.

   بعد زيارة موقع احلدث وااللتقاء مع الضحية والشهود وبقية األطراف اليت ميكن أن يكون هلا عالقة مثل األطباء أو رجال اإلسعاف 
أو رجال األمن، ومجع اإلفادات وكتابة التقارير وكذلك مجع الوثائق املطلوبة خاصة التقارير الطبية، ال بد للباحث امليداني أن يقوم 
بدراسة وحتليل كافة الوثائق والصور اليت حصل عليها بتمعن وبعني احملقق احملرتف، حماوال اكتشاف مواطن التناقض أو اخللل أو 
الفجوات، والتأكد من تسلسل ومنطقية احلدث كما تقدمه املعلومات اليت مجعها، يلي ذلك  كتابة التقرير الذي يوضح فيه حتليله لكل 

ما قام بتوثيقه، إضافة  إىل  حكمه  وتقييمه الشخصي يف النهاية.

  من الضروري أن حياول الباحث امليداني كشف وتوضيح أي تناقض منذ حلظة التوثيق األوىل، إضافة لسد الثغرات أو الفجوات، أي 
أن حياول القيام بذلك قبل أخذ اإلفادات على سبيل املثال، ما سيوفر عليه جهدا كبريا ويقلص وقت التحقيق، أما إن مل يستطع فهذا 

يعين العودة مرة أخرى للميدان من أجل إكمال امللف.

4-6-3 مجع األدلة املادية اليت تتعلق باالنتهاك
  عند زيارة الباحث امليداني ملوقع احلدث، ال بد له من التجوال يف كافة أرجائه وتفحصه بعناية ودقة، ومجع ما جيده من أدلة حتى 
لو كانت بسيطة، مثل مظروفات األعرية النارية، نواة األعرية النارية، بقع الدم، أعقاب السجائر، أدوات طبية، كلها أدلة مهمة إذا 
ما توفر إمكانيات تقنية مثل خرباء وخمتربات، وهي أيضا مفيدة من حيث كونها أدلة تعطي مؤشرات حول احلدث، فمثال إذا وجد 
للجهة  أن يصل  وهنا عليه  املكان،  للضحية يف  الطيب  تقديم اإلسعاف  دليل على  الطبية فهذا  املستلزمات  بعضًا من  امليداني  الباحث 
اليت قدمت اإلسعاف للضحية، يف حني انه إذا وجد كميات دماء غزيرة  فهذا يعين مبدئيا أن الضحية تجُرك ينزف حتى املوت، وهنا 
بقايا مستلزمات  العثور على  الطبية، ذلك أن عدم  التقارير  أو  العيان  إما من خالل شهود  الفرضية  إثبات هذه  أو  يتوجب عليه نفي 
طبية ال يعين عدم تقديم املساعدة للضحية من اجلناة فقد يكونوا أسعفوه داخل سيارة، أما خراطيش األعرية النارية الفارغة فقد 

تشري إىل نوعية السالح املستخدم.

  يف حال عثور الباحث امليداني على أدلة ما، من اجليد أن جيمعها بعد أن يأخذ صورة هلا وهي يف املكان على أن تشمل الصورة احمليط 
الذي يتموضع فيه الدليل الذي عثر عليه، وهنا من املهم أن يستخدم الباحث امليداني قفازات كي ال تضيع البصمات، وان يقوم بوضع 

األدلة يف مغلف حمكم ويكتب عليه كل التفاصيل مثل املكان والزمان واحلدث. 

  مثال من الواقع)10(
ومن  فلسطيين  شاب  باختطاف  قاموا  إسرائيليون  مستوطنون  أن  اإلخبارية  احملطات  معظم  على  عاجل  خرب  ورد    
ثم قاموا بشنقه حببل علقوه على شجرة زيتون، وقد بثت معظم احملطات صورة الشاب وهو مشنوق فكان أن توجه 
الباحث امليداني على الفور إىل مسرح اجلرمية، حيث مجع بعض األدلة املادية: ) مثل حبل ليف، كيس بالستيكي به 

بعض الطعام، علبة سجائر حملية فارغة من نوع » إمربيال » وعلبة سجائر إسرائيلية من نوع »تايم«(.

  بعد إلتقاء الباحث امليداني بشهود العيان وأهل القتيل أكد اجلميع أن املستوطنني هم من قتلوه، وبعد زيارة املوقع 
يدخن  القتيل  كان  فإذا  امليداني،  الباحث  حرية  السجائر  علبيت  وجود  أثار  إسرائيلية،  ملستوطنة  مقابلة  تله  وهو 
»امربيال« فما هو سبب وجود علبة »التايم« اإلسرائيلية الصنع. رجح الباحث امليداني يف البداية أنه رمبا يعود بالفعل 
احلادث،  موقع  عن  البعيد  غري  القتيل  سكن  مكان  إىل  التالي  اليوم  صباح  يف  أخرى  مرة  توجه  لذلك  للمستوطنني، 
حماوال إجياد تفسري منطقي لوجود علبة »التايم«، فالتقى العديد من األشخاص الذين يعرفون القتيل وأكدوا له أنه 
كان يدخن أي نوع يتوفر له، لكن هذه اإلجابة مل تزل الشكوك اليت تراوده، عندها سأل صاحب البقالة اليت اعتاد أن 
يشرتي القتيل منها،  والذي أكد انه كان آخر من شاهد القتيل، حيث اشرتى منه بعض الطعام البسيط )وهو نفسه 
الذي وجد يف مسرح اجلرمية( وأنه طلب من صاحب احملل علبة سجائر »امربيال« ولعدم توفرها بالبقالة فقد اشرتى 
علبة »التايم«، عندها توصل الباحث امليداني إىل سبب وجود علبة سجائر »التايم«.  والحقا فقد تبني أن القتيل أقدم 
أكد تشريح معهد الطب  امليداني بعد حتقيق استمر حلوالي أسبوع، حيث  الباحث  له  على االنتحار، حسب ما توصل 

العدلي بعد حوالي ثالثة أسابيع، أن القتيل هو من شنق نفسه.   
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  رابعًا:   أشكال وأساليب التوثيق

  تتعدد أشكال وأساليب توثيق االنتهاكات، وذلك لتعدد االنتهاكات ذاتها، وكذلك الرتباطها بالكيفية اليت سيتم فيها التدخل من قبل 
منظمات حقوق اإلنسان، وفيما يلي استعراض ألهم وسائل وأدوات التوثيق وآليات استخدامها.

1-4  االستمارة
   هي عبارة عن وثيقة تشتمل على جمموعة أسئلة متسلسلة وجمزئة إىل أقسام، حبيث يتكون اجلزء األول من معلومات شخصية عن 
الضحية، مثل العنوان ورقم اهلوية وغريها، أما اجلزء الثاني فيتضمن تفاصيل ملعلومات حول طبيعة االنتهاك، احلدث املكان والزمان، 

اجلهة املنتهكة أو اجلناة، حجم وطبيعة الضرر، تاريخ تعبئة االستمارة.

  ومن عناصر دقة معلومات االستمارة الضرورية أن يقوم الباحث امليداني بتعبئة االستمارة بنفسه خالل مقابلة مع الشخص املتضرر، 
يرفق  أن  الضروري  العيان، ومن  أو شهود  الثانية  الدرجة  أو  األوىل  الدرجة  األقارب من  تعبئ من خالل مقابلة  تعذر ذلك  ويف حال 
القتل يفضل إرفاق صورة الضحية، خارطة ملسرح احلدث، هوية  مع االستمارة أي وثيقة ذات صلة، فمثال إذا كانت االستمارة حول 

الضحية، تقارير طبية أو تقرير التشريح.

ملاذا االستمارة ؟

الوصول  وبالتالي  أفعال متشابهة،  أو  انتهاكات  وأرقام وإحصائيات حمددة حول  للوصول إىل حقائق  يتم استخدام االستمارة عادًة    
من  االستمارة  تبنى  الذي  اهلدف  أو  املؤسسة  عمل  بطبيعة  االستمارة  وأسئلة  شكل  ويرتبط  احلدث،  أو  االنتهاك  حول  مؤشرات  إىل 
أجله،  فإذا كانت استمارة ملؤسسة قانونية، تكون طبيعة أسئلة االستمارة خمتلفة عن أسئلة استمارة مؤسسة اجتماعية تعنى باألوضاع 

االجتماعية.

لتعبئة االستمارة بطريقة صحيحة جيب االنتباه للنقاط التالية:
أن يفهم الباحث امليداني أسئلة االستمارة جيدا قبل الذهاب لتعبئتها، كي حيصل على اإلجابات املطلوبة .. 1

إضافة أوراق لالستمارة إذا ما كانت املساحة املرتوكة لإلجابة غري كافية، مع وضع مالحظة واضحة تدل على مكان . 2
اإلجابة مع الرتقيم الدقيق.

كتابة اإلجابة يف املكان احملدد هلا، وجيب أن تكون واضحة ومباشرة وخبط واضح مع جتنب الشطب واحلشو.. 3

جيب إرفاق كل الوثائق واألوراق امللحقة باالستمارة مع توضيح وشرح بسيط عن املرفقات، مثال إذا مت إرفاق صور مع . 4
املعلومات على  الكتابة حبرب غري سائل حفاظا على  ويفضل  بسيطة عنها،  وتوضيحات  التاريخ  كتابة  االستمارة، جيب 
خلفية الصورة، وإذا كانت الوثيقة املرفقة خارطة للمكان الذي وقع فيه احلدث، فيجب كتابة وصف مقتضب عن طبيعة 

احلدث وجغرافية مكانه، التاريخ، املكان واسم الباحث امليداني على اخلارطة املرفقة.

إذا ما أخذت إفادة عن حدث ما، جيب ذكر ذلك يف خانة املالحظات يف االستمارة مع ذكر إسم مقدم اإلفادة، ليسهل . 5
الرجوع لإلفادة عند الضرورة.
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2-4  اإلفادة
تّعرف اإلفادة بأنها:

  � تصريح مشفوع بالقسم �، وهي تأخذ من الضحية أو شاهد العيان فقط، حيث تتميز اإلفادة املأخوذة من شاهد العيان 
باعتبارها وثيقة قانونية تعطى حتت القسم�.

  جيب التمييز بني اإلفادة اليت تؤخذ من قبل اجلهات القضائية والقانونية، وبني تلك اليت تؤخذ من اجلهات الناشطة يف جمال حقوق 
اإلنسان، حيث يتم اعتماد مثل هذه اإلفادات من األجسام الدولية مبا فيها احلقوقية إذا توافرت فيها عناصر أساسية مثل الوضوح، 

الدقة، التسلسل والتكامل، مع ضرورة اشتماهلا على كافة التفاصيل حول احلدث.

طرق ألخذ اإلفادة
هناك أكثر من طريقة ميكن للموثق أن يتبعها يف أخذ اإلفادة، وهي كالتالي:

 أن يكتب املوثق ما يسرده مقدم اإلفادة مباشرة، فيما ميكن للموثق أن يطرح استفساراته من حني آلخر حتى نهاية . 1
اإلفادة، وهنا يكون املوثق مقيدا بأسلوب مقدم اإلفادة وتسلسله يف سرد احلدث.

االستماع لقصة مقدم اإلفادة مع كتابة املالحظات من املوثق، وبعد انتهاء املقابلة يقوم بكتابة اإلفادة يف وقت الحق، ثم . 2
يعود ملقدم اإلفادة لتوقيعها بعد قراءتها له، ومن إجيابيات هذا األسلوب أن املوثق يأخذ وقته الكايف يف الكتابة بدقة، 
وقد يكون هذا األسلوب مناسبا يف أخذ اإلفادات الطويلة خاصة اليت حتتاج لتفاصيل مميزة مثل قضايا التعذيب،  أما 

سلبيات هذا األسلوب فهي تكمن يف طول الوقت الذي يستغرق إلكمال اإلفادة وتوقيعها. 

مساع مقدم اإلفادة بشكل كامل، ثم كتابة اإلفادة، يلي ذلك قيام املوثق بقراءة ما يكتبه على مسمع مقدم اإلفادة، علما . 3
أن نقطة ضعف هذا األسلوب تتمثل يف مضاعفة اجلهد والوقت، خاصة حينما يكون احلدث طويال. 

 االنتباه خالل كتابة اإلفادة ملا يلي: 

التسلسل يف عرض تفاصيل احلدث، كما عايشه أو شاهده ومسعه مقدم اإلفادة مقرونًا بوحدة الزمن.. 1
ذكر كافة التفاصيل مثل الزمن، الوزن، املسافة واحلجم. . 2
 أن تتم اإلجابة على أسئلة )كيف ومتى وأين ومن(، فمثال إذا قال شاهد العيان:« كان اجلندي يطلق النار عن مسافة . 3

500 مرت«، فيجب تفسري كيف حدد تلك املسافة كأن يقول:« 500 مرت حسب تقديري الشخصي«، أو :« ألن املسافة هي 
مسافة 10 أعمدة كهرباء موجودة على األرض«، أو أن يلجأ للتقريب كأن يقول:« ) 500 مرت تقريبا(، وهذا ينطبق على 
إذا  5 كغم«، إال  ألقى مستوطن حجرا على منزلنا وزنه  القول:«  والوزن، فال ميكن  وبالتحديد احلجم  القياسات  باقي 
كان مقدم اإلفادة قد قام بأخذ الوزن، أو القول تقريبا، وهنا حتما سيكون اختالف بني شخص وآخر بالتقدير كالقول 

مثال:« حجر حبجم كرة القدم تقريبا أو حبجم علبة السجائر«.
كذلك ال يكفي القول من مقدم اإلفادة: »عثرت يف مكان احلدث على رصاص من احلجم الكبري«، ألنه ميكن تصنيف . 4

رصاص البندقية أو رصاص املدفعية أو رصاص الرشاش على أنه كبري، لذا األفضل الطلب من مقدم اإلفادة إعطاء 
تفصيل كالقول: »رصاص بطول سيجارة ومساكة إصبع اليد تقريبا«، حبيث تصبح حدود احلجم معروفة.

أو: »مسعت . 5 تقريبا«  الثامنة مساء  الساعة  وكانت  استغاثة  القول: »مسعت صراخ  الوقت فاألفضل  بالنسبة لوصف  أما 

الثامنة«  الثامنة وعشرة دقائق مساء«، وهذا أدق من القول: »الساعة  صوت استغاثة ونظرت للساعة على يدي فكانت 
بدون ذكر كيف مت حتديد الوقت، قد يبدو هذا من باب املبالغة يف الدقة لكن التجربة أثبتت لزوم ذلك، فكثري ما يعطي 
دحض  ميكن  حيث  األيدي،  ومقيدي  العينني  معصوبي  وهم  للتعذيب  تعرضهم  حول  إفادات  للتعذيب  تعرضوا  معتقلني 
أقواهلم بسهولة إذا مل تكن دقيقة أمام أي حمكمة، فكيف عرف املعتقل الوقت أو كيف ميّز احملقق وهو معصوب العينني 

إذا مل يقل أّنه قدره، أو عرف احملقق ألنه مسع احلراس ينادون بامسه على سبيل املثال.
هذا وعند استخدام مقدم اإلفادة لكلمة أو مصطلح غري واضح أو مفهوم، لكونه من هلجة منطقة دون غريها، فتتم . 6

كتابته ووضع معناه بني قوسني،  كذلك األمر عندما يذكر مقدم اإلفادة كلمة ليست عربية، فيجب ذكر اللغة اليت ترجع 
هلا تلك الكلمة ومعناها، وإذا مل يكن مقدم اإلفادة يعرف معناها وال املوثق، فانه يفضل وضعها بني قوسني ويذكر أنها 

غري مفهومة.
لعملية قتل . 7 أو تربيرات أو حتليال شخصيا، ففي حالة رؤية شاهد عيان  وصف الشيء كما هو، أي دون إعطاء أحكام 

طفل نتيجة إطالق جندي النار عليه، جيب تنبيه مقدم اإلفادة لضرورة عدم إطالق األحكام، فمن غري املقبول القول 
مثال:« شاهدت اجلندي اجملرم يطلق النار على الطفل دون مربر بهدف القتل«،  بل جيب القول عوض ذلك: »شاهدت 
جنديًا يطلق النار من مسافة 100 مرت تقريبًا على طفل عمره يقارب ال 15 عامًا كان هاربا باجتاه منزله وهو حيمل 

حقيبته املدرسية وقد أصابه يف رأسه من اخللف(. 
 عدم اإلحياء لشاهد العيان بأي شيء، فال يصح أن يسأل الباحث قائال: »أنت شاهدت اجلندي يطلق النار..؟« وإمنا . 8

جيب أن يسأله بالقول: ماذا شاهدت؟ فإذا قال: »أطلق اجلندي النار ..« هنا يسأل الباحث: »هل رأيت اجلندي يطلق 
النار؟« .

 كتابة اإلفادة بلغة واضحة متاما ملقدم اإلفادة، ومراعاة املستوى التعليمي للشاهد أو الضحية، ثم قراءة اإلفادة قبل . 9
التوقيع عليها، ويف حال كون مقدم اإلفادة ال يستطيع القراءة فيجب أن يقوم الباحث بقراءة اإلفادة أمامه، ومن ثم 
يقوم بأخذ بصمة إبهامه إذا مل يكن لديه اعرتاض، ويف حال اعرتض على شيء ما جيب على الباحث إعادة كتابته مرة 

أخرى كما يريد مقدم اإلفادة. 
التأكد من أن شاهد العيان قد شاهد بالفعل ما يرويه للباحث.. 10
 حصر االنتهاكات اليت جرت خالل احلدث الذي يرويه مقدم اإلفادة، فقد يذهب الباحث ألخذ إفادة من رجل إسعاف . 11

يعين  فهذا  أداء عمله،  منعوه من  أن اجلنود  تبني  للقصة  املسعف  وأثناء سرد  الشهداء،  أحد  إسعاف  شارك يف عملية 
ارتكاب انتهاك آخر، لذا جيب الرتكيز يف اإلفادة على كافة االنتهاكات خالل احلدث.

 عدم الشطب والتغيري أو احلشو، وإذا حدث ذلك فمن األفضل تغيري الصفحة وإعادة كتابتها، إال إذا كان اخلطأ بسيط . 12
وهنا ميكن الطلب من مقدم اإلفادة أن يوقع جبانب اخلطأ، ويف مرات ميكن استخدام: ) ال بل ( ومثال ذلك كتابة: 
»قام املستوطن ال بل اجلندي«، إال أن استخدام )ال بل( قد يسبب مشاكل عديدة مثل عدم وضوح اجلمل الطويلة خاصة 

عند ترمجتها للغة أخرى .   
عدم ترك فراغات بني السطور.. 13
كتابة البيانات الشخصية ملقدم اإلفادة )االسم، املهنة، تاريخ امليالد، احلالة االجتماعية، رقم جواز  السفر أو بطاقة . 14

اهلوية واجلنسية، مكان السكن(.
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كتابة إسم وتوقيع مقدم اإلفادة على كل ورقة من اإلفادة.. 15
كتابة إسم وتوقيع الباحث امليداني الذي كتب اإلفادة على كل ورقة من أوراق اإلفادة، باإلضافة لذكر الزمن والتاريخ . 16

واملكان الذي أخذت فيه.
لغة اإلفادة 

  خيتلف أسلوب لغة الكتابة من باحث آلخر، فيمكن كتابة اإلفادة بلغة الشاهد أو الضحية، حتى لو كانت باللهجة العامية شرط أن 
يتم تفسري بعض الكلمات واملصطلحات غري املفهومة ما بني قوسني، كما ميكن كتابة اإلفادة بلغة عربية فصحى شرط أن يوافق معطي 

اإلفادة على ذلك وأن تكون واضحة له، يف حني ميكن أن تكتب اإلفادة بلغة جتمع ما بني اللغة العربية الفصحى واللغة العامية.

الرتاجع عن أخذ اإلفادة
  حيدث هذا بعد مساع الباحث امليداني لقصة »الضحية أو شاهد عيان«، يكتشف الباحث عدم صدق القصة نتيجة وجود تناقض يف 
الواقعة  إفادات أخرى عن نفس  الباحث قد أخذ  أو عندما يكون  الباحث وتقديره الشخصي،  نتيجة حدس  أو  رواية الشخص املدعي 

وسري اإلحداث، وهنا  يكتفي الباحث ببعض املالحظات وال يكتب إفادة ويغادر بلباقة.

عدم االكتفاء بإفادة واحدة عن احلدث:
إن عملية التوثيق والتحقيق املتكاملة والدقيقة حباجة ألكثر من إفادة عن نفس احلدث وهذا لألسباب اآلتية:

التأكد من صحة رواية الضحية أو شاهد العيان.. 1
التأكد  صحة الوقائع يف حال إتفق الشهود يف إفاداتهم على نفس الرواية.. 2
تكملة الصورة اإلمجالية يف حال تعذر على أحد الشهود متابعة ورؤية احلدث كامال.. 3
تراجع بعض شهود العيان عن روايتهم ألسباب ختصهم، ولذا جيب توفري البديل.. 4
للمقارنة بني أقوال شهود العيان والضحية وحتديد أي الشهود أكثر دقة.. 5
عدم أخذ إفادات الشهود أمام بعضهم البعض بل بشكل منفصل.. 6

اخلطوات الالزمة للحصول على اإلفادة:
مجع معلومات عامة عن احلدث قبل أخذ اإلفادة. . 1

وكيف . 2 وأهميتها  اإلفادة  وفكرة عن  معها،  يعمل  اليت  واجلهة  امليداني  الباحث  فكرة عن هوية  بإعطائه  الشاهد،  تهيئة 
ستستخدم وما هي الغاية من أخذها. 

مواقع . 3 الطبيعة،  على  املوقع  جغرافية  بنفسه  امليداني  الباحث  لريى  العيان  شاهد  أو  الضحية  مع  احلدث  موقع  زيارة 
الضحية، شهود العيان واجلناة يف املوقع، معاينة أو العثور على األدلة واآلثار اليت خلفها احلدث.

حتضري وحتديد طبيعة األسئلة املتعلقة باإلفادة.. 4

اختيار الوقت املناسب للمقابلة بالتنسيق مع  معطي اإلفادة.. 5

3-4 الرصد واملراقبة
كما أسلفنا فإن الرصد واملراقبة خطوات تسبق التوثيق، هلذا على منظمات حقوق اإلنسان أن تبقي عينيها يقظة على امليدان خاصة 

خالل النزاعات املسلحة، أو يف األماكن أو األوقات اليت قد متارس فيها االنتهاكات أكثر من غريها مثل:

احملاكم: مراقبة سري وإجراءات احملاكم والقرارات الناجتة عنها.. 1

يف . 2 ألقاربهم  أسئلة  توجيه  زيارتهم  قبل  املعتقلني  ذوي  من  الطلب  ميكن  حيث  واملخافر:  التوقيف  ومراكز  السجون 
السجون عن املعلومات اليت تهم املنظمة احلقوقية، أو من خالل الزيارات املباشرة إن أمكن.

باالقرتاع  . 3 ومرورا  االنتخابية  الدعاية  إىل  والرتشح  التسجيل  مرحلة  من  االنتخابات  مراحل  كافة  مراقبة  االنتخابات: 
وصوال إىل الفرز وإعالن النتائج.

متابعة وسائل اإلعالم من الصحف والتلفاز واإلذاعات.. 4
أقوال وتصرحيات اجلهات الرمسية.. 5
مراقبة مباشرة للميدان، مثل مراقبة حتركات أو انتهاكات لألجهزة األمنية، املستوطنني...اخل.. 6
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4-4  الوثائق الداعمة
ومن  أمكن،  إذا  الوثائق  كبرية احلصول على هذه  املفيد بصورة  ومن  منه،  أو جزء  وتوضح طبيعته  االنتهاك  وقوع  تثبت  وثائق    هي 

الوثائق الداعمة األمور التالية:

تقارير طبية: وهي تقارير قد تكون مؤقتة أو نهائية، وقد تصدر عن جهات حكومية أو خاصة. . 1

قرارات حماكم: ومن املهم أن تكون باللغة اليت صدرت بها مع إمكانية الرتمجة.. 2

القرارات واألوامر العسكرية.. 3

الفيديو. . 4 الصور وتسجيالت 

الصحافة فيجب . 5 إذا أخذت من  أما  ومرئيا،  تكون مسجلة تسجيال صوتيا  أن  ويفضل  تصرحيات ملسئولني رمسيني: 
ذكر إسم الصحيفة وتارخيها، مع إرفاق نسخة منها

تربيرات املنتهك أو اعرتافات مرتكب االنتهاك: من اجليد إرفاق االدعاء أو التربير ملرتكب االنتهاك أو اإلعرتاف يف . 6
حال توفره.

تقرير التشريح الطيب: مع توضيح إذا كان قد أجري التشريح مبوافقة األهل أو رغما عن إرادتهم، أو إذا مّثل األسرة . 7
طبيب من طرفهم أم ال. 

تصرحيات ووثائق حمايدة: وقد تكون هذه صادره عن دولة أو منظمة دولية حمايدة.. 8

 خرائط وتقارير منشورة: وهنا جيب ذكر مصدرها وكيف مت احلصول عليها.. 9

رسم باليد من شاهد العيان أو الضحية: وهي رسم توضيحي ملكان وقوع احلدث.. 10

5-4   التوثيق املرئي
الفيديو: وهو التصوير احلي لالنتهاك، مثل أن يتم تصوير جندي يطلق النار على شاب مقيد، أو تصوير جرافة عسكرية . 1

تقتلع أشجار مثمرة أو تهدم بيتا، مع الرتكيز على حماولة تصوير رقم اجلرافة ونوعيتها )إسم الشركة املصنعة(.  كما 

قوية، حبيث  اإلفادة  هذه  أن  امليداني  الباحث  إذا شعر  املسجل،  أو  الفيديو  كامريا  بواسطة  كاملة  إفادة  توثيق  ميكن 
تصبح يف متناول اليد عند احلاجة إليها الحقا.

دليال . 2 تكون  قد  فهي  مستويات،  بثالث  أدلة  تعتد  وهي  االنتهاك،  على  تدل  اليت  الثابتة  الصور  بها  واملقصود  الصور: 
مباشرًا مثل )صورة جلرافة عسكرية تهدم منزل(، أو قد تكون دليل غري مباشر مثل )أن يظهر بالصورة جندي بزيه 
العسكري وبالقرب منه شاب ممدد على األرض وهو ينزف(، أما النوع الثالث من الصور فهو ما يظهر من آثار االعتداء 
وميكن إضافته للتوثيق كنوع من الوثائق املرفقة لتدعيم اإلفادة أو االستمارة أو التقرير، مثل )صور الكدمات واجلروح 

الناجتة عن التعرض للتعذيب، صور األشجار اليت تعرضت لالعتداء واخللع أو احلرق، صور تشريح جثة ضحية(.

مالحظات ختامية
جيب على الباحث امليداني محل آلة التصوير بشكل دائم.. 1
إستخدام دفرت لتدوين ما مت إجنازه.. 2
إفادة ألن اإلفادة جيب أن تكتب بنفس اخلط، لذلك . 3 إذا كان يكتب  واللون، خصوصًا  النوع  إستخدام أقالم من نفس 

يتطلب من الباحث امليداني محل أقالم إضافية من نفس النوع دائما
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6-4  املقابلة
    جيب على الباحث امليداني اإلملام بكيفية إجراء املقابلة، ذلك أنها من أكثر وسائل مجع املعلومات استخدامًا، حيث تتكون من ثالثة 

كالتالي: مراحل 
اإلعداد للمقابلة من خالل:. 1

اجليد. التحضري  •	
  ويتمثل بفهم واستيعاب ودراسة االنتهاك قيد التوثيق، عرب اإلطالع اجليد على اإلفادات واالستمارات املرتبطة باملوضوع، 
فذلك يساعد على حتديد املعلومات اليت يريد احلصول عليها وحتديد األسئلة اليت سيتم توجيهها ملن ستجري معه املقابلة، 

وعليه فإنه من املهم اإلطالع على كل ما يتعلق باحلدث موضوع املقابلة مثل ما مت نشره يف وسائل اإلعالم واالنرتنت. 

• التأكد من مالئمة الوقت للشخص الذي تقابله.	

 من املهم االتفاق مع الشخص الذي ستجرى معه املقابلة على الوقت املالئم، ذلك أن عدم مالئمة الوقت له قد تؤدي إىل 
استعجاله يف املقابلة ما قد يضيع معلومات مهمة، أو يضيع وقت الباحث امليداني الذي يتوجه ملقابلته ليكتشف أن الوقت 

الذي سيعطيه الشخص ال يسمح بإجراء املقابلة كما يريد الباحث .

•  أهمية أن تكون املقابلة فرديه	

من املهم احلرص قدر اإلمكان على أن تتم املقابلة بني الباحث امليداني وبني الشاهد أو الضحية بصورة فردية، دون أي 
تواجد ألشخاص آخرين يف مكان إجراء املقابلة، و ذلك لتجنب:

تأثري اآلخرين على الشاهد.. 1
 ملنع شعور الشاهد باحلرج أمام اآلخرين، فليس من السهل على ضحايا التعذيب واالعتداء أو التحرش اجلنسي، احلديث . 2

عن جتربتهم عالنية.
جتنب تشويش ذهن الشاهد أو الضحية مما قد يعيق قدرته على التسلسل يف سرد األحداث وحتديد األوقات واألوصاف . 3

الدقيقة املتعلقة مبوضوع االنتهاك، أو حتى تغيري أقواله.
   قد جيد الباحث امليداني نفسه يف أحيان كثرية مضطرًا للقبول بوجود شخص آخر يف مكان املقابلة وخاصة إذا كان جيري 
املتواجد  الطلب من الشخص  املقابلة، هنا عليه  بالتواجد يف موقع  أقربائها  أو أحد  ابنها  أو  املقابلة مع سيده ويرغب زوجها 

االستماع وعدم التدخل بشكل مطلق. 

أثناء املقابلة 	.2
 بناء الثقة وإبداء االحرتام للوقت الذييخصصه الشاهد أو الضحية.. 1

الذي خصصه إلجراء  الوقت  على  له  الشكر  وتقديم  التحية  وطرح  بد من مصافحته  ال  الضحية  أو  الشاهد  إلتقاء  فور    
املقابلة، ثم إبراز البطاقة الشخصية  اليت تبني أسم الباحث امليداني ومهنته واجلهة احلقوقية اليت يعمل معها، ومن املهم 
خماطبة الشاهد بإمسه والنظر إليه مباشره فكل ذلك سيشعره بالطمأنينة ويبين الثقة بني الباحث امليداني وبني الضحية 

أو الشاهد، كما ميكن تبادل أي حديث بهدف خلق الثقة والتواصل .

مقدمه مرحية للشخص الذي تقابله .. 2

الباحث امليداني طبيعة عمله واملؤسسة اليت يعمل لديها وعن أهدافها وما هي   من الضروري إعطاء مقدمة يشرح فيها 
أنشطتها يف اجملتمع وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان. 

 توضيح اهلدف من مجع املعلومات. . 3

املعلومات اليت سيأخذها، ملاذا وكيف  الكيفية اليت سيتم فيها استخدام  نبذة عن  امليداني  الباحث  املهم أن يعطي    من 
ستستخدم هذه املعلومات، مع إبراز أهمية ذلك يف جمال احلماية والدفاع عن حقوق اإلنسان.

موازنة الباحث ما بني مشاعره واملعلومات الدقيقة.. 4

خلف  ينجرف  فال  وصحيحة،  دقيقة  معلومات  على  احلصول  هو  عمله  من  اهلدف  أن  تذكر  دوما  امليداني  الباحث  على    
قدرته  يفقد  ال  كي  انتهاك،  من  له  تعرضوا  عما  احلديث  مشاعرهم خالل  تتدفق  الذين  الضحايا  مقابلة  عواطفه خالل 
على تقييم األمور وحيافظ على التوازن ما بني الوصول إىل احلقائق من جهة واحلرص على إبداء التعاطف والتفاعل مع 

الضحايا .

 مثال من الواقع)11(
القرى  إحدى  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  جنود  يد  على  فلسطينية  طفلة  قتل  حالة  ميداني  باحث  توثيق  خالل   
الفلسطينية، وعند شروعه بإجراء املقابلة مع والدة ووالد الطفلة يف منزهلما، بدأت والدة الطفلة تبكي وهي تتحدث 

عن حياة ابنتها وكيف قتلت دون ذنب. 

 تأثر الباحث امليداني كثريا هلذه القصة اإلنسانية لدرجة أنه فقد السيطرة على مشاعره فبدأ يبكي مع األبوين ومل 
يستطع إجراء املقابلة ما دفعه إىل إلغاء املقابلة وقرر املغادرة بعد احلصول على موعد الحق.

عينيه  نصب  يضع  أن  عليه  ولكن   اإلنسانية،  مشاعره  من  التجرد  امليداني  الباحث  من  مطلوبا  ليس  احلال  بطبيعة 
مهمته اإلنسانية كمدافع عن حقوق اإلنسان وأنه جيب أن ينجزها بكل مهنية، مع إبداء تعاطفه مع الضحايا بصورة 

ال متس عمله.

التأكد من أن معلومات الضحية أو الشاهد هي نتيجة جتربه حقيقية. . 5

  وذلك من خالل تركيز الباحث امليداني على رواية الضحية أو الشاهد، واملراقبة اجليدة لطريقة سرد القصة واالنتباه للغة 
جسده، فيما ميكن القيام بطرح بعض األسئلة عن نفس النقطة من وقت آلخر، وعموما تلعب خربة الباحث دورا كبرًيا يف 
حكمه على مدى صحة الرواية من عدمه. إضافة إىل عدم االجنراف وراء التخمينات، جيب البعد عن طرح فرضيات على 
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الضحية، على الباحث امليداني أن يتذكر دائمًا أن املعلومات اليت يرويها الشاهد أو الضحية هي ملخص لتجربة إنسانية 
مر بها وبالتالي عليه أن يرتك اجملال ملعطي املعلومة أن يرويها كما حصلت.

عدم إظهار أي نوع من احلكم خالل اجللسة . 6

  جيب على الباحث امليداني خالل املقابلة شهود العيان أو الضحايا، جتنب إظهار أي نوع من األحكام سواء االجيابية أو 
السلبية على ما يقدمونه من معلومات، كي ال يفقد ثقتهم ويدفعهم بذلك إلنهاء املقابلة بأقصى سرعة ممكنه أو إلغائها،  
فال جيب أن يقول الباحث عبارات من نوع: » صح أو خطأ «،  » مش معقول «،  »هل أنت متأكد مما تقول «، »هذا مبالغ به 
«،  » هذا كالم مستحيل..«،  فمثل هذه العبارات تعرب عن أحكام صادره من قبل  الباحث على أقوال الشاهد أو الضحية 
الذي سيظن أن الباحث يتهمه بالكذب. ويف حال شكك الباحث امليداني يف معلومة معينة، فعليه أن يتأكد منها بطريقة ال 
املعلومة من شخص آخر بطريقة مغايرة، هنا  بأنه مسع  التظاهر  الشاهد. فمثال ميكن  أو  للضحية  بعدم تصديقه  توحي 
إما أن يعزز الضحية أو الشاهد ويؤكد على املعلومة، أو أن يغريها ويعدهلا. وبذلك يصل الباحث إىل احلقيقة دون جتريح 

أو التشكيك يف أقوال الضحايا أو الشهود. 

 االستماع اجليد واالنتباه للغة اجلسد. 7

  يتوجب على الباحث امليداني أثناء إجراء املقابلة أن يكون مستمعا جيدًا لكل ما يصدر عن الشاهد أو الضحية من أقوال 
من  ما حيتاج  وهو  الصوت،  نربة  وكذلك  األيدي  وحركات  اجللوس  والوجه، طريقة  العيون  كتعابري  اجلسد،  للغة  واالنتباه 

الباحث استخدام مجيع حواسه ملراقبة ذلك.

  خالل إجراء املقابلة قد يتوقف الشاهد أو الضحية عن الكالم ويقوم حبركات يعرب من خالهلا عما يف داخله، أو يقوم 
بتصرفات تعرب عن عدم قدرته على التعبري أو عدم قدرته على االستمرار يف احلديث لرغبته يف البكاء أو اخلجل من ذكر 
معلومة حمددة كاحلديث عن أحد أشكال التعذيب اجلسدي أو اجلنسي، وهنا جيب على الباحث مساعدته للتعبري عنها من 

خالل قيامه بتوجيه األسئلة احملددة أو إيقاف املقابلة حسب ما يتطلبه املوقف.

   كما وعلى الباحث امليداني أن يدرك أن الشاهد أو الضحية مير يف  حلظات حرجة وحساسة، إثر خوضه لتجربة قاسية 
أو مريرة، لذلك جيب على الباحث امليداني إظهار أنه مستمع جيد ومتفهم ملا يرويه الشاهد أم الضحية.

  مثال من الواقع)12(
 يف مقابلة مع شاهد عيان على مقتل شابني برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي جبوار منزله، أراد الشاهد وصف 
اللحظة اليت جري فيها إطالق النار على الشابني أمام عينيه، وهنا توقف الشاهد عن الكالم ووضع يديه على وجهه 
استكمال  من  ليتمكن  هدوئه  استعادة  على  وساعده  األسئلة  توجيه  عن  وتوقف  امليداني  الباحث  تنبه  بالبكاء،  واخذ 

املقابلة.

إىل  للوصول  إسرائيلي  عسكري  حاجز  عرب  املرور  من  منعها  جراء  زوجته  استشهدت  رجل  مع  أخرى  مقابله  يف    
املستشفى لتلقي العالج، قام الزوج بوضع صورة زوجته بني يديه وتوقف عن الكالم وصار يبكي وهو ينظر إىل صورة 
زوجته تارة وحنو الباحث امليداني تارة أخرى، كأنه يطلب منه النظر إىل الصورة، فما كان بإمكان الباحث امليداني 

إال االستجابة والتوقف عن إجراء املقابلة جتاوبا مع حالة الشاهد.

ال تعطي الوعود. 8

    جيب عدم إعطاء أي وعود للشهود أو لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، فال يعد الباحث امليداني بأنه سيعمل على تقديم 
تلك  أن مثل  للقضاء، ذلك  االنتهاكات  تقديم مرتكيب  أو  تعويضات  نتائج فوريه مثل احلصول على  أو حتقيق  مساعدة ما 
الوعود ستضعه الحقا حتت ضغوط مستمرة من قبل شهود العيان والضحايا، بل ويف حال مل تتحقق تلك الوعود فإن هذا 

سيفقد الشاهد أو الضحية الثقة باملؤسسة وعملها.

التدخل الذي ميكن أن تقوم به املؤسسة، ويوضح  الباحث امليداني أن يكون واضحا فيبني ويشرح مدى وشكل    لذا على 
اهلدف من املقابلة، والطرق واألساليب اليت سيتم استخدام مثل هذه املعلومات.  

 جتنب السرعة يف اإلنتهاء من املقابلة . 9

   على الباحث امليداني أن ال ينهي املقابلة بشكل سريع ألي سبب كان، أو أن يبدأ بالنظر إىل ساعته كي ال يشعر الشاهد 
أو الضحية أن الباحث امليداني على عجلة من أمره، كي ال يفقد أي معلومات مهمة. كما أن إنهاء املقابلة بشكل سريع قد 

يشعر الشاهد أو الضحية الذي خصص الوقت هلذه املقابلة بعدم احرتام  الباحث امليداني له أو ملا قدمه من معلومات.

استخدم لغة مفهومة. 10

منهم،  الباحث  بقرب  يشعرهم  ذلك  كان  إذا  والضحايا،  العيان  مع شهود  احلديث  العامية خالل  اللغة  استخدام  مثل     
مما يسهل ذلك عملية التواصل معهم، ومن اجليد أن يطلب الباحث امليداني من األشخاص الذين جيري معهم املقابلة أن 
يتحدثوا العامية إذا حتدثوا العربية الفصحى وظهر للباحث انهم ال يتقنونها، كي ال تبدو املقابلة مصطنعة وركيكة، خاصة 

إذا ما كان يتم تسجيل املقابلة بكامريا فيديو.

 طلب اإلذن باستخدام االسم . 11

   يف نهاية املقابلة على الباحث امليداني أن يسأل الشاهد ما إذا كان يريد حجب هويته أم ال، ويف حال طلب عدم الكشف 
عن هويته، على الباحث امليداني أن يؤكد له أنه لن يكشف عن هويته، وأنه سيتم استخدام املعلومات الواردة على لسانه 

دون استخدام امسه .
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3. ما بعد املقابلة
كتابة معلومات أساسيه، املكان والزمان، وأية معلومات يرغب يف إضافتها حول الشخص الذي أجريت معه املقابلة:   . 1

   هذه النقطة على قدر كبري من األهمية وميكن القيام بها يف بداية املقابلة مع إمكانية تأجيلها إىل ما بعد املقابلة، ومن 
أو الضحية  املقابلة، واإلشارة ملكان سكن الشاهد  الرباعي للشخص الذي جترى معه  املعلومات إضافة االسم  ضمن هذه 
إضافة إىل رقم هاتف خاص به أو قريب منه للتواصل معه إذا ما اقتضى األمر ذلك الحقا، مثل احلاجة إىل معرفة املزيد 

من املعلومات أو التأكد جمددا من مدى دقة معلومات وأدلة ووقائع قدمها الشاهد.

  على الباحث امليداني دائما التأكد من دقة العنوان وصحة أرقام اهلواتف، كما جيب التأكد من صحة أمساء الشهود عرب 
التدقيق يف بطاقات اهلوية الشخصية لنقل األمساء بشكل حريف وتسجيل أرقام البطاقات الشخصية وعناوين الشهود وأي 

معلومات إضافية مطلوبة.

  كما جيب على الباحث امليداني ما أمكن إجراء املقابالت يف منازل الشهود أو الضحايا )بعد زيارة موقع احلدث واخذ 
الرواية األولية منهم( أو قرب منازهلم على األقل للتأكد من دقة العناوين وكل ذلك يساعد على العودة إليهم جمددًا، يف 

أي وقت وزمان، إذا ما تطلب األمر ذلك.

   فيما جيب تسجيل تاريخ إجراء املقابالت يف املوقع املخصص هلا وبشكل واضح ال لبس فيه، هذا وميكن إرفاق املقابلة 
قام  الذي  الشخص  حول  ذكرها  الضروري  من  أنه  يرى  إضافية  معلومات  أي  حول  امليداني  الباحث  يعده  إضايف  بتقرير 
الشاهد  لعنوان  إضايف  توضيح  أو  اهلواتف  أرقام  تصحيح  مثل  األمور  بعض  توضيح  بهدف   وذلك  معه،  املقابلة  بإجراء 
املثال قد  فعلى سبيل  املقابلة،  يتمكن من تسجيلها خالل  املقابلة ومل  وقعت خالل  اليت  األحداث  أو ذكر بعض  والضحية 
يضع الشاهد بصمته بدل التوقيع على أقواله، وهنا من املفيد ذكر سبب ذلك وهو أن الشاهد ال يعرف القراءة والكتابة 
أو ألنه إنسان ضرير أو مصاب بعجز جسدي حيول دون قدرته على التوقيع، كما يفضل أن يتم أخذ بصمة مقدم اإلفادة 
حبضور شخص آخر، ويقوم الباحث امليداني بأخذ توقيعه مفيدا بأن أخذ البصمة جرى أمامه بعد أن وافق معطي اإلفادة 

على ما جاء فيها

   قد يفضل الشاهد عدم ذكر بعض التفاصيل اليت قد يرويها خالل املقابلة، فيطلب عدم تسجيلها يف حمضر املقابلة. 
على سبيل املثال وخالل مقابلة باحث ميداني لشخص تعرض لعملية احتجاز غري قانوني وتعرض  للتعذيب على يد أحد 
األجهزة األمنية الفلسطينية رفض ذلك الشخص ذكر سبب إقدام ذلك اجلهاز األمين على معاملته بتلك الصورة املذكورة 
يف مضمون حمضر املقابلة »اإلفادة«، يف حني أخرب الباحث بأن تلك املعاملة اليت تلقاها تعود جراء انتمائه السياسي دون 

السماح له بتسجيل ذلك ضمن حمضر املقابلة. 

قراءة حمتوى املقابلة للتأكد من دقتها وسالمتها. 2

   وهي من النقاط اهلامة اليت تعرب عن مدى مصداقية ومهنية الباحث امليداني الذي يقوم بإجراء املقابالت، كما أنها 
قاله بشكل شبه  وكتابة ما  امليداني عمل على تسجيل  الباحث  أن  أدرك  إذا  املقابلة،  الذي جترى معه  الشخص  ثقة  تزيد 
حريف دون أي إضافات أو تعديل، مما يدفعه إىل التوقيع على أقواله دون أي توجس أو شعور باخلوف، لذلك على كل باحث 
املقابلة  الضحية يف حمضر  أو  الشاهد  ونقله على لسان  كتبه  يعيد قراءة ما  أن  العيان  ميداني جيري مقابالت مع شهود 
وبشكل واضح ومتأني أمام الشخص الذي تنفذ معه املقابلة مع إمكانية قبول أي تعديل وتصحيح معلومات يرغب الشاهد 

 « املقابلة  للحفاظ على شكل حمضر  املقابلة جمددا  إعادة تسجيل  لو أضطر إىل  أو إضافتها حتى  الضحية يف حذفها  أو 
اإلفادة« دون حذف وإضافة قد جتعل من احملضر سيئ املظهر، أو تشكك يف مدى قانونية اإلفادة، ويف حال أشار الشاهد 

أو الضحية باملوافقة على ما مت تسجيله يطلب الباحث امليداني منه التوقيع على أقواله. 

كتابة قائمه بأمساء شهود آخرين أو وثائق ذكرت أثناء املقابلة ملتابعتها الحقا.. 3

خالصة
• للوصول إىل معلومات تتمتع بدقة ومصداقية إىل أقصى درجة ممكنة من خالل املقابلة ميكن مراعاة التالي :	

• استخدام أسئلة دقيقة وحمددة.	

• تناول اإلفادة أو التقرير بالرتتيب الزمين لألحداث؛ حبيث يسهل مالحظة أي تضارب كي يتم تداركه.	

• الواضح من عدة زوايا، بإعادة صياغة األسئلة إذا اقتضى األمر، ذلك أن الشخص 	 التناقض  النظر يف  إعادة 
الذي جتري املقابلة معه قد يرتبك أو قد ال يفهم السؤال.

• التأكد مما إذا كان هناك شهود على احلادثة موضوع اإلدعاء، أو أي وثائق مساندة مثل تقرير طيب، فالوثائق 	
املساندة ميكن أن تساعد يف تقوية اإلدعاء. 

• يكون 	 أن  جيب  السياق،  هذا  وفى  يستخدمها،  اليت  واجلسد  اإلشارة  ولغة  الشخص،  سلوك  ومالحظة  متابعة 
الباحث امليداني على وعي ودراية بتأثري عوامل الثقافة واجلنس واحلالة النفسية. 

• إذا أشار الشخص يف حديثة إىل وجود دليل مساند حمتمل، جيب أن حياول الباحث احلصول على هذا الدليل 	
إذا أمكن ذلك.



مشاكل ومعيقات التوثيق

53

A L -HAQ

52

خامسًا: مشاكل ومعيقات التوثيق

الدولي  والقانون  اإلنسان  حبقوق  مرتبطة  انتهاكات  توثيق  عملية  أّي  ختلو  ال    
بأداء  الباحث  قيام  دون  أن حتول  اليت ميكن  واملعيقات  الصعوبات  من  اإلنساني، 
عمله بصورة طبيعية وفعالة، حيث تتعلق هذه املعيقات إما بشخص الباحث امليداني 
نفسه أو بالضحية أو الشاهد أو مكان احلدث أو طبيعة املعلومات املتوفرة ، ناهيك 
طبيعية  غري  ظروفا  العادة  يف  تكون  واليت  احلدث  فيها  جرى  اليت  الظروف  عن 
الطوارئ  وأوضاع  األمنية  اإلجراءات  أو  املسلحة  النزاعات  أو  احلرب  كحاالت 

وغريها.

 فيما يلي استعراض لتلك املعيقات والصعوبات من واقع التجربة العملية يف امليدان، 
إىل جانب بعض االقرتاحات واحللول.  

1-5 صعوبة الوصول إىل مكان احلدث )االنتهاك(
أي  بدون  احلدث  ملكان  الوصول  امليداني  الباحث  يستطيع  الطبيعي  الوضع  يف    
تشوبه  الذي  الطبيعي  غري  الوضع  يف  تكمن  املشكلة  أن  غري  معيقات،  أو  مشاكل 
الباحث  وسالمة  بأمن  متس  قد  خماطر  جانب  إىل  واالضطراب،  التوتر  حالة 
امليداني أو الضحايا والشهود وحتى املعلومات اليت حصل عليها الباحث امليداني، 
العمليات  أو  املسلحة  النزاعات  أو  احلرب  حاالت  يف  عادة  تتمثل  الظروف  وهذه 

اجلماهريية..اخل. واالحتجاجات  املظاهرات  وكذلك  التجول،  ومنع  العسكرية 

ملنطقة  للدخول  حيتاج  أو  عسكرية  حواجز  امليداني  الباحث  يواجه  قد  فمثال    
حتت نظام منع التجول، أو عدم وجود مواصالت، أو أن يكون املكان الذي يريد 

إليه خارج تغطية االتصاالت اخللوية وال يوجد اتصاالت أرضية. الوصول 

على  عربها،  املرور  متنع  عسكرية  حواجز  وجود  أو  التجول  منع  حاالت  ويف    
تشكل  ال  بطريقة  جانبية،  أخرى  طرق  خالل  من  ذلك  جتاوز  امليداني  الباحث 
خطرًا على حياته، وإذا مل يستطع فعليه حماولة التواصل مع الضحايا أو الشهود 
تستطيع  دولية  هيئات  طواقم  مع  للمكان  الوصول  حماولة  أو  مثال،  اهلاتف  عرب 

احلركة خالل منع التجول أو املرور عرب تلك احلواجز .

الباحث امليداني على معلومات مهمة، ولكن قد تكون  يف حاالت كثرية قد حيصل 
ومليشيات  مجاعات  أو  عسكرية  حواجز  هنالك  يكون  كأن  خطرة  عودته  طريق 
نفسه  بتعريض  املغامرة  عدم  عليه  هنا   ، منهم  للتفتيش  معرضا  ويكون  مسلحة 
تأمني  على  والعمل  كانت،  جهة  أي  من  ومصادرتها  املعلومات  فقدان  أو  للخطر 

املكتب بطريق أخرى. إيصاهلا إىل 
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بعملية  للقيام  احلدث  مكان  إىل  الوصول  امليداني  الباحث  على  أحيانا  يصعب  فقد  داخلية،  أحداث  توثيق  لعملية  بالنسبة  أما    
التوثيق، نتيجة إجراءات تفرضها السلطات احمللية أو األجهزة األمنية، مثل منع السلطات احمللية موظفي وحمامي مؤسسات حقوق 
العمل على إطالق  داخلها. يف مثل هذه احلاالت ميكن  والوقوف على حقيقة ما جيري  املعتقلني  ملقابلة  السجون  زيارة  اإلنسان من 
تلك  السلطات من أجل جتاوز  يتم الضغط على  للمؤسسة حمليا ودوليا كي  الدعم واحلماية  تفعيل مظلة  أو  محلة من أجل الضغط 

أمكن. إن  العقبات 

 مثال من الواقع )13(
  خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف نهاية العام 2008 واليت أطلق عليها جيش االحتالل اإلسرائيلي اسم 

)عملية الرصاص املصبوب(، سقط خالل 22 يوما )1411( شهيدا بينهم )355( طفال و)111( امرأة.
  خالل ذلك العدوان قام اجليش اإلسرائيلي بتقسيم قطاع غزة إىل ثالث مناطق )مشال – وسط – جنوب( حيث 
قامت الدبابات اإلسرائيلية باجتياح مناطق واسعة من قطاع غزة وخاصة يف حمافظيت غزة ومشال غزة، وذلك حتت 
غطاء جوي من الطائرات احلربية، وحصار حبري من البارجات احلربية، وقصف من املدفعية املتمركزة على حدود 
قطاع غزة، حبيث تعرضت املراكز األمنية والشرطية الفلسطينية واملناطق احلدودية لعمليات قصف مكثف من اجلو 

والرب والبحر.
  وقد قام اجليش اإلسرائيلي خالل ذلك بإجبار املواطنني على ترك منازهلم حتت النريان والقصف املستمر، معلنا 
مناطق متركزه مناطق عسكرية مغلقة، حبيث ال يسمح للناس أو اإلسعافات أو حتى الصليب األمحر بالتواجد فيها.  
   يف ظل تلك الظروف كان لزاما على الباحث امليداني، تزويد احلق مبعلومات دقيقة وصحيحة عما جيري على األرض 
من أحداث مثل أعداد الضحايا واجلرحى، املنازل املهدمة واألماكن املستهدفة بالقصف، أعداد النازحني عن أماكن 

االشتباكات وأماكن نزوحهم، أنواع األسلحة املستخدمة ونوعية اإلصابات، صفة الضحايا وخاصة املدنيني.
  وبطبيعة احلال كان من الصعب على الباحث امليداني التواجد يف كافة املناطق والوصول إىل أماكن األحداث، وإجراء 
امليداني،   الباحث  حياة  على  كبرية  خماطرة  على  ينطوي  امليدان  إىل  اخلروج  جمرد  كان  حيث  ميدانية  حتقيقات 
تأهب  حالة  يف  كان  حيث  اليت مجعها،  باملعلومات  املؤسسة  تزويد  من  ليتمكن  القيام مبغامرات حمسوبة  كرر  الذي 
دائمة ليصل إىل األماكن اليت غادرها اجليش اإلسرائيلي، التواجد باستمرار يف املستشفيات ملعرفة أعداد الضحايا 
األمحر،  الصليب  وطواقم  اإلسعاف  رجال  مثل  املستهدفة،  املناطق  من  القادمني  والنازحني  العيان  شهود  ومقابلة 
التواصل الدائم مع طواقم الشرطة والدفاع املدني، التواصل الدائم مع كافة الزمالء من الباحثني امليدانيني وموظفي 

املؤسسات احلقوقية واإلنسانية احمللية والدولية، للوقوف على األحداث أوال بأول.
  

الباحث امليداني عمران الرشق اثناء اعتقالة من قبل السلطات االسرائيلية 
خالل تغطيته ألحداث ميدانية يف مدينة القدس.      نقاًل عن )أ.ف.ب(

 2-5 أمن وسالمة الباحث امليداني
أولويات  من  تعد  امليداني  الباحث  أمن وسالمة  على  احلفاظ  إن    
للباحث  بالنسبة  كذلك  تكون  أن  وجيب  املؤسسة،  على  القائمني 
اإلحتياطات  من  جمموعة  اختاذ  منه  يتوقع  لذلك  نفسه،  امليداني 

منها: 
• التأكد دائما من أن املشرف امليداني أو املدير املباشر على 	

علم مبكان تواجد الباحث امليداني يف امليدان. 
• اليت 	 املؤسسة  اسم   اليت حتمل  بالبطاقة  دائما  االحتفاظ 

بارز  البطاقة يف مكان  ووضع  امليداني،  الباحث  فيها  يعمل 
أو  اجليب  وعدم وضعها يف  باستخدام مشبك  الصدر  على 

احلقيبة. 
• أن يتذكر الباحث امليداني دائما أن سالمته أكثر أهمية من عملية التوثيق.	
• بعملية 	 القيام  أو  املقابالت  إلجراء  املناسب  الوقت  اختيار  على  دائما  واحلرص  مشبوهة  أو  أماكن خطرة  يف  التواجد  جتنب 

التوثيق. 
• عدم محل مبلغ كبري من املال أو أشياء مثينة بشكل يلفت االنتباه مما قد يعرض حياة الباحث/ الباحثة امليدانية للخطر 	

3-5 معلومات متناقضة 
  من املعيقات الكربى اليت تواجه الباحث امليداني خالل عمله تناقض املعلومات حول حدث أو انتهاك ما، لذلك ينبغي عليه حتديد 
املعلومات املتناقضة اليت توصل إليها سواء من الضحية أو شهود العيان، ومن ثم العمل على احلصول على معلومات أخرى من شهود 

عيان آخرين، ثم يقوم بتحليل كل ما مجعه من معلومات كي يربر أو يزيل التناقض املوجود.

4-5 مبالغة، إخفاء معلومات أو كذب
  قد يواجه الباحث امليداني خالل عملية التوثيق أشخاصا) شهود أو ضحايا( مييلون إىل املبالغة يف وصف ما تعرضوا له من انتهاك، 
أو حياولون إخفاء معلومات ألي سبب كان أو حتى يكذبون بالكامل، لذا على الباحث امليداني أن يؤكد للشاهد أو الضحية يف البداية 
على أهمية التصريح املشفوع بالقسم، وعلى أن املعلومات اليت يصرح بها جيب أن تكون صحيحة وصادقة وإال عرض نفسه للمساءلة 
القانونية بصورة واضحة ولكن بطريقة لبقة وذكية حبيث ال خيشى من إعطاء اإلفادة، وأن يشرح أهمية أن تكون املعلومات صحيحة 
ودقيقة سواء يف قضيته أو قضايا اآلخرين، ذلك أنه ميكن أن يطوى ملف قضية كاملة وقعت بالفعل، إذا مت الطعن بصدقية املعلومات 

كلها أو بعض منها. 

5-5 اخلوف من إعطاء معلومات
    قد ميتنع الشاهد أو الضحية عن إعطاء معلومات للباحث امليداني، نتيجة اخلوف من اجلهة اليت اعتدت عليه، أو عدم معرفته التامة 

باملؤسسة اليت ميثلها الباحث امليداني أو عدم ثقته وإميانه بقضية حقوق اإلنسان، وللتغلب على تلك الصعاب ميكن القيام بالتالي:

يواجه ذلك . 1 وأن  التعذيب  الضحية، خاصة مع ضحايا  أو  الشاهد  بلباقة مع مقاومة  التعامل  امليداني  الباحث  يتوجب على 
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من  معلومات  على  امليدانيني يف حماولة احلصول  الباحثني  معظم  يقابل  طبيعي  املقاومة شيء  من  النوع  هذا  بكياسة ألن 
الناس. 

أما فيما يتعلق بالضحايا أو الشهود الذين ال يعريون اهتمامًا أو ال يعون أهمية رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، خاصة . 2
إذا كانت االنتهاكات واسعة ومتكررة ومل يسبق حدوث مساءلة ملرتكيب تلك االنتهاكات،  يف هذه احلالة يتوجب على الباحث 
امليداني أن يقدم شرحًا موجزًا عن أهمية حقوق اإلنسان مع تقديم نفسه للشاهد والتعريف باملؤسسة من خالل توضيح 
اهلدف العام من عملية التوثيق، واالجنازات اليت مت حتقيقها نتيجة مثل هذه املعلومات ، دون أن يقع يف فخ إعطاء الوعود 

غري احلقيقية ملا يستطيع أن يفعله من أجل الضحية.

قد خياف بعض الشهود من البوح بأسرار قد يرتتب عليها مسئوليات، مثل أن يكون ضابطًا عسكريًا أو أمنيًا شاهد جرمية قتل . 3
أو تعذيب، وهنا على الباحث أن يعمل على إقناع الشاهد بأهمية املعلومات والتأكيد على سريتها، فإذا أصر على عدم إعطاء 
إفادة فإن الباحث امليداني قد يطلب من الشاهد أن خيربه بها، دون أخذ امسه أو معلوماته الشخصية، حيث ميكن للباحث أن 

يستفيد من تلك املعلومات بطريقة أخرى.

6-5 نقص يف مصادر املعلومات
     كثريا ما يواجه الباحث امليداني نقصا يف مصادر املعلومات خالل توثيق انتهاك أو حدث ما، فمثال ميكن أن حيصل الباحث امليداني 
على معلومات من معتقل سابق أو أحد أفراد جهاز أمين، تفيد بتعرض معتقل للتعذيب، إال أن تلك اجلهة األمنية ترفض السماح بزيارة 

ذلك املعتقل.

   قد تصبح القضية هنا شبه مغلقة، وهو ما حيتِّم على الباحث عدم انتظار مصادر معلومات جديدة فقط، بل جيب عليه أحيانا خلق 
بزيارة هذا  السماح  على  تلك اجلهة  إعالمية إلجبار  الباحث حبملة  لديها  يعمل  اليت  املؤسسة  تقوم  أن  فمثال ميكن  أخرى،  مصادر 

املعتقل.

  وقد يكون التحدي األكرب واألكثر صعوبة عندما يتم العثور على جثة ملقاة يف حقل أو مكان ما، وال يوجد شاهد يقدم معلومات حول 
هذا احلدث. 

  جيدر اإلشارة إىل أن بعض امللفات تبقى مفتوحة لفرتة طويلة حتى يتسنى اجلزم فيها .

مثال من الواقع)14(
  تناقلت وسائل اإلعالم احمللية صباح اخلميس 2011/1/20م خربًا مفاده أن شابا فلسطينيا أصيب على حاجز بوابة دوتان 
ألحد  السماح  ويرفضون  احلاجز  منطقة  أغلقوا  اإلسرائيليني  اجلنود  وأن  جنني  مدينة  جنوب  الواقع  اإلسرائيلي  العسكري 

باالقرتاب من منطقة احلاجز.

اعتقاله يف سجون  قد سبق  املذكور  الشاب  أن  له  فتبني  املنطقة،  تلك  اتصاالته اخلاصة يف  وأجرى  امليداني  الباحث   حترك 
أن  فيه  ذكر  االلكرتوني  موقعه  على  عسكريا  بيانا  أصدر  والذي  الفلسطينية،  الفصائل  بأحد  التحاقه  خلفية  على  االحتالل 
الشهيد ينتمي جلناحه العسكري وأنه اشتبك مع اجلنود وقتل، كما رجع إىل  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اليت ذكرت أن الشاب 
)س.س( وصل إىل منطقة احلاجز وأخرج سالحا وأطلق منه الرصاص على جنود احلاجز ما دفعهم إىل الرد على مصدر 

أطالق النار ما نتج عنه مقتل الشاب املذكور.

  بدأ الباحث امليداني البحث عن شهود العيان،  إال أنه مل يعثر على شهود عيان،  لكنه عثر على مواطن أشار إلي أنه وبعد 
عبوره للحاجز بعدة ثوان، مسع صوت إطالق كثيف للرصاص لفرتة زمنية قصرية، مرجحا أن إطالق النار كان على األغلب 
من طرف واحد،  وبعد عملية حتقيق واسعة بدأ الباحث يذهب إىل نتيجة مفادها أن الضحية وصل إىل احلاجز وعندما أصبح 
أن  إال  الرصاص،   وأطلقوا عليه  الذين رصدوه  النار حنو اجلنود اإلسرائيليني  واستعد إلطالق  مقابل اجلنود أخرج سالحه 

ملف القضية بقى مفتوحا دون أن جتزم »احلق« فيه بصورة حامسة.

 7-5 عدم قدرة الشاهد على التعبري
انتهاك، مثل  التعبري عن أنفسهم وما تعرضوا له من  التوثيق أشخاصًا ال يستطيعون  القيام بعملية  الباحث امليداني عند    قد يواجه 
ضحايا التعذيب أو إساءة املعاملة أو ضحايا االعتداء اجلنسي، وهنا على الباحث امليداني اجليد تقديم نفسه ومؤسسته بطريقة بسيطة 
وبلغة متواضعة يفهمها الشاهد أو الضحية، وأن حيرص على إشاعة جو من األلفة بينه وبني الشاهد أو الضحية لكي يكسب ثقته، وعلى 

تشجيع الضحية أو الشاهد على احلديث واستعمال لغة الشاهد ما أمكن.

  ومع هذا فإن التعامل مع تلك الفئات يستوجب توفر خلفية علمية وعملية ومهارات خاصة لدي الباحث امليداني، ويف حال عدم توفرها 
ميكن أن يستعني مبن له تلك القدرات، فمن املمكن أن يكون الضحية أو شاهد العيان أصم أو أبكم، هنا يتم االستعانة مبن يتحدث 
لغة اإلشارة، ويف مثل هذه احلالة جيب أن يذكر الباحث امليداني بأنه استعان مبن جييد لغة اإلشارة يف تقريره، وأن يرفق مع اإلفادة 
شهادة تثبت قدرته على التحدث بلغة اإلشارة إن وجدت، ومن اجليد أن حيرر هذا الشخص رسالة تفيد أنه قام بالعمل على الرتمجة 

ويوقع عليها.

8-5 طبيعة األسئلة املوجهة إىل الشاهد أو الضحية
  ال جيب أن تكون طبيعة األسئلة اليت يوجهها الباحث امليداني للضحية أو الشاهد على هيئة استجواب أو حتقيق أو استفهام، بل جيب 

أن تكون ذات طبيعة استيضاحية.

 فقد يشعر الشاهد باحلرج أو اخلوف من اإلجابة على بعض األسئلة اليت قد تشعره بأنه حتت االستجواب أو التحقيق، لذلك ينبغي 
على الباحث امليداني أن يكون حذرًا يف اختيار وتوجيه األسئلة للشاهد أو الضحية خالل املقابلة، وأن يعطيه الوقت الكايف لإلجابة عن 
األسئلة،  لذا يفضل أن يقوم  بطرح األسئلة ببطء ووضوح وبلغة بسيطة عند كتابة اإلفادة ضمن التسلسل املوجود )واحملافظة على 
تسلسل املعلومات(، وإعطاء الشاهد فرتة زمنية كافية لإلجابة عن األسئلة، فمثال عوض أن يوجه الباحث امليداني سؤااًل من قبيل: 

أذكر الوقت واملكان بالتحديد؟ ميكنه أن يوجهه بطريقة أخرى مثل: هل ميكنك تذكر الوقت واملكان؟
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التقارير سادسًا: 

  تقديم التقارير هو عنصر ضروري وأساسي لعمل حقوق اإلنسان، على أن يتالءم وجمال عمل واهتمامات املؤسسة 
أداة فعالة داخل أي مؤسسة حترص على  ديناميكية عمل وتواصل  التقارير  الراصد واملوثق، حيث تعد  ونطاق عمل 

فعالنّي، يف حني تتعدد أنواع أو أشكال التقارير املتعلقة بالرصد والتوثيق كما يلي:

1-6 تقارير داخلية: 
وهي التقارير اليت يقوم بكتابتها الراصد أو املوثق من اجل استخدامها داخليًا يف إطار املؤسسة، وهي تتكون من عدة 

أنواع:

• تقارير دورية: توثق العمل املنجز، وتكون دورية انسجامًا مع موضوعها، فقد تكون أسبوعية، شهرية، ربعيه، 	
نصفية، ومن الضروري أن تعكس مجيع أبعاد العمل الذي مت اجنازه.

• تقارير طارئة: وهي تقارير تقدم بشكل سريع لتنبيه الرؤساء يف العمل إىل حدث ما أو إىل ضرورة التحرك، 	
كــأن يشري التقرير إىل ممارسة منط جديد النتهاكات حقوق اإلنسان للعمل على وقف ممارسته، أو تعرض 

حياة فرد أو مجاعة للخطر، مما يستدعي العمل بسرعة من اجل محايتهم.

• تقارير عن مقابلة: وهي من أجل حتليل النتائج املرتتبة عن إجراء املقابلة دون إرفاق منت املقابلة، حبيث 	
يضع الباحث وجهة نظره الشخصية حول احلدث، أو يعمل على توضيح وجود فجوات أو تناقضات يف أقوال 

الشخص الذي مت إجراء املقابلة معه، وذلك من أجل تقديم صورة متكاملة ومتسلسلة عن احلدث.

• تقارير حول أحداث حمددة: وهنا يأتي التقرير لعرض نتائج حتقيق يف انتهاك ما مثل عملية اغتيال أو أحداث 	
يلفها الغموض، وكذلك الستعراض قضية حمددة يف شأن من شئون حقوق اإلنسان.

2-6 تقارير خارجية:
 وهي تقارير يقوم بكتابتها الباحثون أو احملامون املختصون يف املؤسسة وهي تعتمد باألساس على املعلومات الواردة يف 
التقارير الداخلية، حيث من املهم أن حتتوي على كافة التفاصيل، وأن تستخدم مصطلحات موحدة، وتلتزم منهجية 

موحدة يف استعراض وحتليل األحداث والتعاطي مع القضايا، حبيث تتنوع أغراض تلك التقارير كالتالي:

• تقارير من أجل خماطبة السلطات أو اجلهات الرمسية يف شأن من شئون حقوق اإلنسان للعمل على محايتها 	
أو حتسينها.

• اإلنسان من 	 تنتهك حقوق  للتأثري بسياسات معينة  أو محلة ضغط  قانونية  تكتب من أجل دعم محلة  تقارير 
أجل وقفها أو احلد من ممارستها من السلطة أو اجلهة املسيطرة.

• التقارير املطلوبة يف إطار منظمة األمم املتحدة.	

• التقارير املوجهة لوسائل اإلعالم.	
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3-6 مبادئ أساسية يف كتابة التقارير الداخلية:

• التأكد من دقة وصحة املعلومات مع سردها بالتفصيل.	

  جيب أن يتوفر يف التقرير عنصر الدقة يف سرد احلدث، كون التقارير من الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسة يف عملها بشكل جوهري، 
حيث يتم التحليل والتكييف القانوني استنادًا إىل تلك املعلومات، حبث تعزز من مصداقية ومهنية املؤسسة. أو لتسهيل عملية املتابعة 
الباحث  على  يسهل  حبيث  التقرير،  كتابة  يف  والتكامل  التسلسل  هو  املهم  اآلخر  العنصر  لذلك.  الضرورة  احتاجت  ما  إذا  الفورية 

القانوني الوصول إىل التفاصيل بشكل سهل ويتفادى العودة إىل الباحث امليداني من أجل مزيد من التفاصيل.

• السرعة وعدم اإلبطاء	

   جيب أن تتم كتابة التقارير عن األوضاع أو األحداث بسرعة لتواكب التقارير احلدث، فال يعقل أن يكتب تقرير من أجل العمل على 
التدخل من احلكومة أو جهات دولية بعد فرتة طويلة جدًا من وقوع انتهاك ما، حبيث يستحيل التدخل بشأنها بعد ذلك. كذلك إصدار 

التقرير مباشرة وبسرعة من أجل إبقاء القضية حية.

• بسيطة: 	 مقدمة 

  يتم يف مقدمة التقرير عرض بسيط ملوقع احلدث، فإذا كنا نتحدث عن قرية معينة، من املفيد تقديم عرض بسيط عن موقع القرية، 
عدد سكانها، طبيعة عملهم، وماذا حييط بالقرية من مواقع عسكرية أو مستوطنات كما هو يف احلالة الفلسطينية. أما إذا كنا نتحدث 
عن انتهاك وقع يف منطقة خارج حدود املدينة أو القرية، أيضا يتطلب أن تشمل املقدمة حتديد هذا املوقع وبعده أو قربه بالكيلو مرت 
عن اقرب موقع معروف، وصف لطبيعة املكان، هل هو جبلي أم صحراوي، أو أيه ميزات خاصة به تساعد وتقرب فهم تفاصيل احلدث، 

التطرق لتاريخ وزمن وقوع احلدث، طبيعة االنتهاك أو احلدث، من هو الضحية ومن هو اجلاني وذكر شهود العيان من عدمه. 

• عرض لوضع حقوق اإلنسان واألمناط : 	

  ال بد أن يتطرق التقرير الداخلي ألوضاع وظروف حقوق اإلنسان يف املنطقة املستهدفة بالتقرير، حبيث مير ما مت رصده من انتهاكات 
وأمناط االنتهاكات املمارسة، فمن خالل حتديدها وحصرها ميكن معرفة إن كان هناك منط جديد قد ظهر أو إذا كان هناك منط ما 
قد توقف أو ما يزال مستمرًا، وعليه إذا كان موضوع التقرير يدور حول انتهاك مثل االغتيال، فيجب املرور على أوضاع حقوق اإلنسان 
أم حمدود،   واسع  نطاق  على  منتشرًا  قدميا،  أو  كان منطا جديدًا  إذا  وحتديد  التقرير،  موضوع  االنتهاك  فيها  وقع  اليت  املنطقة  يف 

وربطه بأحداث وانتهاكات أخرى.

•  عرض لألمناط األساسية سواء كانت اجيابية أو سلبية:	

من  انه  غري  اإلنسان،  حقوق  احرتام  على  املسئولة  األطراف  إلزام  على  للعمل  وذلك  بديهي،  أمر  االنتهاكات  ألمناط  التطرق  إن   
الضروري أيضا استعراض أمناط املمارسات  االجيابية اليت تقوم بها اجلهات الرمسية من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، ، ذلك 
املمارسات،  تلك  االستمرار يف  قد يشجع على  تقييم اجيابي  وإعطاء  السلطات،  اليت متارسها  آليات احلماية  الضوء على   تركيز  إن 
والتعذيب،  االعتقال  متعلقا مبوضوع  املثال  التقرير على سبيل  كان  فإذا  باإلبداعية.  تتصف  كونها  منها يف حالة  يستفاد  أن  بل ميكن 
فمن الطبيعي الرتكيز على أمناط  وأساليب التعذيب املمارسة يف منطقة ما، غري انه إذا تبني للباحث امليداني أن اجلهات اليت تقوم 
باالعتقال والتحقيق مع األفراد املعتقلني تلتزم بقواعد ومبادئ حقوق اإلنسان يف التعاطي مع املعتقلني، ومتارس أمناطا ميكن وصفها 

باالجيابية، فيجب ذكرها.

• وجهة نظر الراصد أو املوثق يف احلدث واستنتاجاته:	

تتخذ،  اليت قد  الرغم من مجيع االحتياطات  الصعوبة، على  أمر يف غاية  املعلومات  ودقة  التأكد من صحة  يكون   يف بعض األحداث 
يدور حول  التقرير  موضوع  كان  فإذا  برمتها،  التحقيق  عملية  تقييم  يف  أساسية  ركيزة  تغدو  امليداني  الباحث  نظر  وجهة  فان  ولذلك 
عملية قتل يف ظروف غامضة، ووجد الباحث امليداني نفسه بعد قيامه بعملية حتقيق متكاملة متحفظا على النتائج اليت وصل إليها، 
فانه هنا سيلجأ إىل خربته املاضية وقدرته على احلكم والتقدير السليم الذي اكتسبه من خالل جتربته، حبيث يضع تقديره وحتليله 

وحدسه الشخصي حتى لو خالفت هذه االستنتاجات ما تشري إليه املعلومات اليت توصل إليها خالل التحقيق.

مثال من الواقع)15(
  يف حادثة مقتل صيدلي يف صيدليته وسط إحدى املدن، مجع الباحث امليداني ملؤسسة »احلق« عدة تصاريح مشفوعة 
بالقسم من أشخاص قالوا أنهم شهود عيان، غري أن الباحث امليداني عندما أّعد تقريره كتب خبط يده:«  أعتقد أن 
كافة شهود العيان الذين حصلت على تصريح منهم مل يكونوا حتى يف املنطقة وال يقولون احلقيقة«، وبالفعل بعد أقل 
العيان وقال للمؤسسة أنه مل يكن حتى يف املنطقة وأن أفراد عائلة هذا الصيدلي قد  من ساعتني حضر أحد شهود 
طلبوا منه اإلدالء بإفادة، وتبني  حينها أن الصيدلي قد قتل على خلفية جنائية حبته تتعلق برفضه صرف دواء خمدر 

دون وصفة طبية ملدمن خمدرات.

• حتديد مصدر املعلومات:	

إذا كان  الثقة بهذا املصدر، خاصة  الرأي أحيانا يف مدى  وإبداء  املعلومات،  تقرير داخلي من الضروري اإلشارة إىل مصدر   يف أي 
موضوع التقرير حول انتهاكات مل يتم التأكد من صحة وقوعها. باإلضافة إىل أن ذكر مصدر أي معلومة يف أي تقرير يكتب من أسس 

املهنية.

• اخلامتة:	

 يقوم الباحث امليداني هنا باستعراض موضوع التقرير بصورة موجزة، واضعا توصياته حول املوضوع وكيفية التعامل معه، فإذا كان 
التقرير ملف عن قضية قتل مثال، فإن توصيات الباحث قد تكون باجتاه التأكيد على نتائج التحقيق ومباشرة العمل على القضية، وقد 

تكون يف إبقاء امللف مفتوحا يف انتظار معلومات أخرى، أو قد تكون التوصيات باجتاه تقييم مصدر املعلومات بكونه غري موثوق مثال.

• مرفقات لكل الوثائق اليت مت عمل عليها:	

 من الضروري تزويد التقرير بكل ما يلزم من وثائق مثل تقارير طبية، تقرير التشريح، صور، خرائط، وذلك من أجل إعطاء صورة 
كاملة عن موضوع التقرير.



63

دليل التوثيق 

62

4-6 أمور جيب مراعاتها عند كتابة التقارير

• الوضوح يف اللغة:	

  وهي مسألة يف غاية األهمية، ذلك أن التقرير سيعترب وثيقة قد يبنى عليها مداخالت قانونية أو قد يتم اللجوء هلا بعد فرتة زمنية 
املفردات  كون  إىل  إضافة  العامية،  اللغة  جتنب  مع  غامضة  غري  واضحة  اللغة  تكون  أن  جيب  ولذلك  آخرين،  أشخاص  ومن  الحقة 
املستخدمة جيب أن تراعي عملية الرتمجة إىل لغات أخرى، لذلك يفضل استخدام مفردات مفهومة للجميع وليس يف منطقة معينة.  
فمثال إذا استخدم الباحث كلمة »أمسر البشرة« لوصف شخص ما، فإن هذه الكلمة ستشكل عقبة أمام الرتمجة إىل اللغة االجنليزية 
ذلك أنها ال تعين أسود اللون، فيما جيب أن تكون املفردات املستخدمة موحدة تنطلق من لغة حقوق اإلنسان والقانون الدولي املتفق 

عليها .

• استخدام االقتباس عند الضرورة، ففي كثري من احلاالت حيتاج التقرير إىل إدراج اقتباس من أقوال الضحية أو الشاهد ما 	
جيعل التقرير أكثر قوة، ويؤكد حياديته من خالل نقله أقوال وليس الظهور كمصدر لألحكام

• ذكر االجيابيات إذا وجدت يف حاالت التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان، وقد مت التطرق إليها بالتفصيل سابقًا.	

• أن يقدم التقرير يف وقته وحسب الضرورة واملوضوع، إذ يصبح من غري اجملدي التأخري يف حاالت كثرية، فقد يكون موضوع 	
التقرير حيتاج إىل تدخل سريع من قبل املؤسسة اليت يعمل فيها الباحث امليداني، يف هذه احلالة تأخريه يعيق العمل، ويصبح 

التدخل غري فعال وال ضرورة له.

A L -HAQ
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سابعًا: محاية املؤسسة والعاملني فيها وحفظ املعلومات وسريتها

1-7  العمل يف ظل حالة طوارئ
تتعرض  حني  للحماية  غطاء  هلا  تؤمن  ودولية،  حملية  أمان  شبكة  توفري  عن  تغفل  ال  أن  إنسان  حقوق  مؤسسة  أي  على  جيب     

كانت  سواء  السلطات  من  لالعتداء 
تلك  تطلق  أو غري رمسية، حبيث  رمسية 
ودولي  حملي  ودعم  ضغط  محلة  الشبكة 
املؤسسة،  تلك  على  االعتداء  وقف  أو  ملنع 
محاية  شبكة   من  احلق  استفادت  ولقد 
االحتالل  سنوات  مر  على  واسعة  وأمان 

اإلسرائيلي.

مقرا  توفر  أن  الشبكة  لتلك  وميكن  هذا   
املستهدفة  للمؤسسة  مؤقتا  أو  طارئا 
يف  أو  اإلغالق  أو  والتخريب  باملداهمة 
ميّكن  مما  املسلحة،   النزاعات  أوقات 
األمر  العمل،  مواصلة  من  املؤسسة  أفراد 
الرصد  عملية  استمرار  يف  يساهم  الذي 
يف  بدائل  توفري  فان  وعليه  والتوثيق، 
األهمية،  غاية  يف  أمر  الطوارئ  حاالت 
األحداث،  مع  تواصل  على  املؤسسة  لتبقى 

فحني كانت األراضي الفلسطينية احملتلة  ختضع لنظام منع التجول وتتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة يف العام 2002، كانت 
باحثوا  اليت اقرتفتها قوات االحتالل، فقد كان  الواسعة  االنتهاكات  توثيق  تتوقف عملية  بعملها بصورة فعالة ومل  تقوم  مؤسسة احلق 
احلق يف امليدان وعلى تواصل مع غرفة عمليات الطوارئ اليت أقامتها احلق مع مؤسسات زميلة تقع مكاتبها يف مدينة القدس، يف الوقت 
الذي كان مقر احلق يتعرض لالقتحام من قوات االحتالل اإلسرائيلي يف رام اهلل. لقد كان توفري مقر طوارئ آمن وبعيد عن أيدي 

قوات االحتالل حينها عامال حامسا يف استمرار عمل احلق وتوفري األمن  واحلماية للمعلومات. 

2-7 سالمة وأمّن الباحث
  من البديهي أن تكون سالمة الباحث هي األهم يف أّي عملية توثيق،  وهلذا جيب أن تتخذ املؤسسة كافة االحتياطات اليت تضمن أمن 
وسالمة باحثها، حيث جيب احلرص على سالمته حتى لو كلف ذلك عدم احلصول على املعلومات املطلوبة يف الوقت احملدد إذا كان 
امليدان خطرًا، وأن حيدد شخص يف املكتب ينسق العمل ويتواصل مع الباحثني امليدانيني دوما، فيعرف يوميا كافة حتركاتهم وأماكن 
تواجدهم خاصة يف حاالت التوتر، وذلك من اجل تدخل املؤسسة يف حال تعرض الباحث للخطر، فعلى سبيل املثال كثريًا ما يتم احتجاز 
الباحثني امليدانيني على احلواجز العسكرية اإلسرائيلية كغريهم من املواطنني، وهنا يقوم املكتب بالتدخل مع مؤسسات وحمامني لدي 

اجلهات اإلسرائيلية املعنية للتدخل كي يطلق سراحهم.

الباحث امليداني زياد محيدان يف معتقل النقب الصحراوي حيث أمضى عامني حتت االعتقال االداري 
دون حماكمة )2005-2007(، وقد أطلقت مؤسسة احلق محلة من أجل إطالق سراحه بالتعاون مع 

منظمات حقوق إنسان دولية أخرى.

 إن حفظ أمن وسالمة الباحث امليداني ليس واجبًا على املؤسسة فقط، بل هو أمر واجب عليه هو  أيضا، فإذا قّدر الباحث امليداني 
أن نزوله للميدان لتغطية قضية ما يتضمن خماطرة كبرية على أمنه الشخصي، فعليه أن حياول إجياد سبل ومصادر معلومات أخرى 
بديلة، حلني توفر إمكانية وصوله للميدان،  كذلك عدم التواجد يف أماكن خطرة، مثل شوارع تشهد اشتباكات مسلحة، أو التواجد يف 
آماكن قد تتعرض للقصف اجلوي أو املدفعي، أو العمل يف مناطق تعتد خطرة ليال، كما جيب عليه تبليغ املقر عن حتركاته دوما، كما 

وجيب على الباحث امليداني كشف هويته للجميع  دوما إال إذا لزم األمر غري ذلك.

  جيب على الباحث امليداني أن يكون حذرًا يف إيصال املعلومات اليت حبوزته إن كانت تعتد »سرية« بطريقة ال تعرضه للخطر أو تعرض 
املعلومات للضياع أو املصادرة، فلو قام بتوثيق حالة ما ومن ثم كان عليه عبور حاجز عسكري، فقد يتعرض هو واملعلومات والضحايا 
أو الشهود للخطر إذا ما مت تفتيشه، وهلذا عليه أن يقوم بتأمني توصيل املعلومات إىل مقر مؤسسته بطريقة ما، مثل بعثها عرب الربيد 

املستعجل إن كانت وثائق وسجالت. 

3-7 سالمة وأمّن الضحايا والشهود
التوثيق  سرية  على  احلفاظ  مع  احلالة  توثيق  لذا جيب  الشاهد،  أو  الضحية  على  األحيان خطرًا  بعض  يف  التوثيق  عملية  تشكل  قد    
واحلرص على عدم كشف هوية معطي املعلومات، وهنا جيب على الباحث امليداني أن يتأكد من أن لقاءه بهم سيتم يف مكان آمن وبعيدا 
عن األنظار، ما يساعد على تأمني عدم كشف هويتهم، فيعمل على ترتيب اللقاء بهم يف مكان ليس مراقبًا على سبيل املثال من اجلهات 
اليت قامت باالنتهاك، فإذا كان املوضوع يتعلق بضحية انتهاك من السلطات اليت تراقب الضحية وتهدده، جيب على الباحث امليداني 

الرتتيب مع أقرب األشخاص الذين هم حمل ثقة الضحية، متجنبا استخدام اهلواتف والرسائل االلكرتونية.

  ويف مثل احلاالت السابقة الذكر، يفضل أن يقوم الضحية بتحديد مكان اللقاء، كونه يعلم أكثر ما هي األماكن اآلمنة له، باإلضافة 
إىل أن ذلك يساهم يف أن يكون هو مطمئنا ومرتاحا أثناء إجراء اللقاء.  كما يلجأ الباحث لعدم كتابة ما يشري إىل هوية الضحية أو 
الشاهد على الوثائق مما يساهم يف احلفاظ على سرية هوية معطي املعلومات،  ثم يقوم الباحث بتأمني وصول الوثائق إىل املؤسسة 

اليت بدورها تتابع املوضوع. 

4-7 ترميز الوثائق والسجالت
 يف احلاالت اليت يتوجب فيها احلفاظ على سرية هوية الشهود والضحايا ملنع تعريضهم للخطر، جيب احلرص على السرية من خالل 
التوثيق وبعدها، وهو ما يدعو إىل تصميم طريقة حلفظ املعلومات دون إضاعة هوية مقدم  أثناء عملية  حجب هوية مقدم املعلومات 
املعلومات، ففي اإلفادات احملجوبة عن النشر، تأخذ اإلفادة من الضحية أو الشاهد مع عدم كتابة ما يشري إىل شخصيته، بل توثق 
يشري هلوية  مكان خمصص هلا، وحتتفظ مبا  باإلفادة يف  بدورها حتتفظ  اليت  للمؤسسة،  إرساهلا  دفرت مالحظات صغري، حلني  يف 
ويكون  املؤسسة  وأرقام تصممه  رموز  نظام  اإلفادة من خالل  اإلفادة مبقدم  ربط  يتم  آخر، حبيث  اإلفادة يف مكان خمصص  مقدم 
أحد املوظفني على دراية كاملة بهذا النظام، وهو ما حيمي الضحية أو الشاهد يف حال وقوع اإلفادة يف األيدي اخلطأ ألي سبب كان. 

5-7 أمن املكاتب
يف  املخزنة  املعلومات  جبانب  املكتب،  يف  حمفوظة  تكون  اليت  والسجالت   الوثائق  ألهمية  نظرا  كبرية  بأهمية  املكاتب  أمن  يتسم    
احلواسيب،  واليت قد تتعرض للضياع بسبب السرقة أو التدمري أو املصادرة أو حدوث خلل يف أجهزة احلواسيب أو نشوب حريق، حيث 
عليها  أماكن  بالوثائق يف  باالحتفاظ  يوَصى  وعليه  عملها،   متابعة  إلمكانية  املؤسسة  فقدان  أو  عرقلة  إىل  املعلومات  يؤدي ضياع 
أقفال واستعمال كلمات السر يف نظم احلواسيب وعمل نسخ احتياطية، وأن يتم إخراج الوثائق ذات األهمية بعد إجراء املسح 
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االلكرتوني عليها إىل خارج املكتب يف مكان آمن يعرفه شخص أو اثنني على األكثر من املؤسسة.

  فيما يتعلق باملقر أو املكتب جيب وضع أقفال على مجيع األبواب اخلارجية للمبنى وعلى عدة أبواب داخلية، وأن تتمتع تلك األبواب 
بدرجة عالية من الصالبة واجلودة، ومما ال شك فيه أنه إذا كان هناك أشخاص يريدون اقتحام املبنى فمن احملتمل أنهم سيستطيعون 
كسر أي أقفال تواجههم، غري أن اهلدف هو تأخريهم إىل أطول فرتة ممكنة، ذلك إن وجود  أقفال خارج و داخل املبنى ميكن أن 
يساعد على تأخري املقتحمني وإتاحة مزيد من الوقت لوصول املساعدة، هذا ومن املهم أن تزود املكاتب بنظام إنذار ضد السرقة 

واحلريق وكذلك بنظام كامريات.

  أما إذا كان من ينفذ االقتحام جهة رمسية تقوم بعملية االقتحام يف وضح النهار وبأمر » قضائي أو قانوني«، فهنا تلعب درجة احلرص 
ومنع  املعلومات  الدور األكرب يف محاية  تريد كشفها  اليت ال  السرية  املؤسسة مع قاعدة معلوماتها  فيها  تتعامل  اليت  والكيفية  واحلذر 

وقوعها يف يد اجلهات اليت تبغي الوصول إليها، من خالل إجراءات أمن املعلومات الالحقة الذكر.

  كما وينبغي القيام بصورة منتظمة برتحيل امللفات السرية  املخزنة يف أجهزة احلاسوب املوجودة يف املكتب ووضعها يف مكان 
مأمون بصورة أكرب، ـوأن يكون ذلك حتت مسئولية شخص أو اثنني فقط من أفراد املؤسسة املوثوق بهم، حبيث حيتفظون بتلك النسخ 
يف أماكن ال يعرفها إال هم كأن يضعوها يف قبو بنك، وبالنسبة للسجالت والوثائق اهلامة، ميكن مسحها الكرتونيا »سكانينج« مما يوفر 

عنها نسخا ميكن حفظها بسهولة هي األخرى. 

6-7 أمن وسرية املعلومات   
املعلومات  هذه  تنقسم  حيث  منها،  نشاطاتها  غالبية  تنطلق  الذي  املصدر  تشكل  معلومات  قاعدة  إنسان  حقوق  مؤسسة  أي  متتلك    
لقسمني: »معلومات علنية« ال يشكل كشفها خطرًا على أحد، بل اهلدف من مجعها هو نشرها عرب طرق عدة من أجل محاية حقوق 
»باملعلومات  واملتعلق  الثاني  القسم  أما  املعلومات.  قاعدة  من  األعظم  السواد  العادة  يف  املعلومات  هذه  تشكل  عام  وبشكل  اإلنسان، 
النجاح يف  والشهود واملؤسسة ذاتها، وحتى من أجل  السرية« فهي معلومات جيب احلفاظ على سريتها من املؤسسة حلماية الضحايا 
استكمال ملف تلك املعلومات السرية، فخالل العمل على بناء ملف جرائم حرب يف منطقة نزاع مسلح ما، من املهم احلفاظ على سرية 

هوية الضحايا إذا ما كان النزاع مستمرًا.

  وعليه فإنه من املهم توفري احلماية للمعلومات السرية من املخاطر اليت تهددها ومن أنشطة االعتداء عليها، لذا ميكن القول أن  أمن 
املعلومات من األخطار اليت قد تهدد سالمة سريتها ووجودها«،  الوسائل واإلجراءات الالزم توفريها لضمان محاية  املعلومات:« هو 

وعليه جيب توافر العناصر التالية ألي معلومات يراد توفري احلماية الكافية هلا:

السرية:  وهي التأكد من أن املعلومات ال تكشف وال يطلع عليها من جهة أشخاص غري خمولني بذلك.

التكامل وسالمة احملتوى: التأكد من أن حمتوى املعلومات صحيح ومل يتم تعديله أو العبث به أو االنتقاص منه، يف 
أّي مرحلة من مراحل عملية التوثيق، مراحل املعاجلة من حتليل وتصنيف وإدخال وفرز، وصوال إىل عملية احلفظ يف 

األرشيف.

القدرة على الوصول إىل  التأكد من استمرار عمل نظام أرشيف املعلومات، واستمرار  استمرارية توفر املعلومات: 
املعلومات، أي أن يكون نظام األرشيف آمنا يف ما يتعلق حبفظ املعلومات وعدم فقدانها ألي سبب كان، أي أن يكون 

النظام فعاال. 

   من الواجب على أي مؤسسة تعمل على قضايا حتتاج إىل السرية من أجل محاية الضحايا أو الشهود أو حتى طاقم املؤسسة نفسها، 
احلذر يف التعاطي مع املوظفني واملتطوعني اجلدد الذين يوجب عملهم الولوج  لقاعدة املعلومات السرية  إذا مل يكونوا معروفني مسبقا، 
كما ال جيب الدخول لقاعدة املعلومات السرية ملن هو غري خمول باإلطالع على تلك البيانات، إن اخلربة تلعب دورًا كبريًا يف مقدرة 
أفراد املؤسسة املخضرمني على احلكم أو تقييم أي فرد جديد ينتسب للمؤسسة، كي ال يتم اخرتاق معلومات تلك املؤسسة من جهات 

أخرى.

  وهلذا يفضل أن يتم اختيار أشخاص معروفني مسبقا إذا كان عملهم يتعلق جبمع أو تصنيف أو أرشفة املعلومات السرية، فان مل 
أو طلب معرفني موثوقني  السؤال عنهم  ويتم هذا من خالل  والتأكد من خلفياتهم،  تتم معرفتهم بصورة كبرية  أن  يتوفر ذلك جيب 
هلم، وأن يتم التأكد من حقيقة سريتهم الذاتية، فهل هم من الذين عملوا مع مؤسسات حقوقية معروفة يف املاضي فعال؟ فإن صح 
ذلك وجب التأكد من تلك املؤسسات بطلب شهادة توصية مثال، ومن ثم إخضاعهم لفرتة عمل جتريبية لثالث أو ست شهور، حيث أن 

احلياة اليومية هي احملك احلقيقي، حيتاج األمر فقط لالنتباه من شخص متمرس دقيق املالحظة ومرهف احلس.

7-7 التخلص واحملو اآلمن من املعلومات والبيانات 
الوثائق  تلك  من  التخلص  سريتها، جيب  على محاية  حريصة  تبقى  ولكن  والوثائق،  السجالت  ببعض  معنية  املؤسسة  تعود  ال    حني 
والسجالت بطريقة أمنة، أي أن يقوم الشخص املخول بالتخلص من تلك السجالت بتمزيقها بواسطة آلة متزيق الوثائق مثال، ال أن 

يتم رميها يف النفايات كما هي، لتقع يف األيدي اخلطأ.

بيانات  انه ميكن اسرتجاع أي  البيانات عرب  احملٍو اآلمٍن، ذلك  التخلص من تلك  للبيانات االلكرتونية فيجب أن يكون  بالنسبة  أما   
بكتابة  حموها  املراد  البيانات  طمس  يعين  والذي  اآلمن  احملو  إىل  اللجوء  ميكن  ولذلك  حموها،  مت  قد  كان  احلاسوب  أجهزة  على 
بيانات أخرى فوقها، و	بهذا ال يعود باإلمكان اسرتجاع البيانات اليت مت حموها، و	مع أن طمس البيانات بهذه الطريقة يجُصعِّب جدا 
التقنية  حسب  تتفاوت  منها  أجزاء  اسرتجاع  مكلفة  متخصصة  و	أجهزة  متقدمة  تقنيات  باستخدام  ميكن  قد  أنه  إال  اسرتجاعها، 

و	اخلربة، و	عموما كلما زادت مرات الطمس بتكرار كتابة بيانات بديلة خمتلفة قلت للغاية إمكانية اسرتجاع البيانات املطموسة.

املتطورة  والتواصل  العقدين املاضيني، فقد أصبح اجلميع يلجأ إىل استخدام كافة وسائل االتصال  التكنولوجي خالل  للتقدم    نظرًا 
الفيديو كتفرنس، نظم االتصال عرب األقمار الصناعية، وكذلك األمر  الرسائل االلكرتونية واالنرتنت،  النقالة،  احلالية مثل اهلواتف 
بالنسبة للمعلومات فيتم تسجيلها ونقلها وحفظها بواسطة الوسائل الرقمية مثل احلاسوبات واملسح الضوئي واألقراص املرنة والفيديو.

  وبقدر ما تعتد تلك التقنيات متطورة يف التعامل مع البيانات، إال أنها  تواجه خماطر كبرية عند حماولة أرشفتها أو	نقلها، ذلك إن 
يف  العمل  من  املؤسسة حصيلة سنوات  لتفقد  واحدة،  ويف حلظة  بكل سهولة  قد حتدث  عليها  و	التصنت  أو	سرقتها  أو	ضياعها  تلفها 
حلظة، نتيجة سرقة، أو	إهمال حلظي، أو	املصادرة، أو	بسبب قصور يف تقنيات ختزين البيانات، فبالرغم من بدائية التقنيات البشرية 
القدمية واملتمثلة بالنقش على احلجر	أو الكتابة على أوراق الربدّي، إال أنها ما تزال باقية إىل اليوم رغم مرور آالف السنوات، بينما 
تتلف مشغالت األقراص الصلبة، كما ميكن	خلدش بسيط أن يتلف األقراص املدجمة لتضيع معلومات هائلة يف حلظة، بل ميكن أن 
تنكشف أسرار مهمة فقط من خالل التصنت على اهلواتف أو الرسائل االلكرتونية أو اخرتاق نظم املعلومات عرب االنرتنت، لذا من 
البيانات املفقودة  التقنيات اليت تساعد على اسرتجاع  األفضل أن يتم االحتياط هلذه اللحظة، حبفظ نسخ أخرى إضافة إىل توفري 

حني ميكن ذلك، غري أن األهم هو يف  االحتفاظ بنسخ ورقية عن تلك املعلومات قدر اإلمكان. 
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  كذلك فإن العمل على محاية البيانات من حماوالت االخرتاق والتصنت مهمة جدًا، فال جيب االحتفاظ بالبيانات املهمة والسرية على 
أجهزة كمبيوتر موصولة بأجهزة الكمبيوتر األخرى يف املقر واليت تتصل باإلنرتنت، وذلك حلماية البيانات من عمليات االخرتاق والسرقة.

 كما جيب أن يكون األفراد أو الشركات املتخصصة يف جمال التقنيات االلكرتونية موثوقني بالنسبة للمؤسسة، فال يتم تسريب معلوماتها 
من خالل أحد ما، ولذلك يفضل أن يكون لدي املؤسسة موظف متخصص وموثوق عوضا عن التعامل مع من هم من خارج الطاقم.

مثال من الواقع )16(
  تعرض مكتب مؤسسة » احلق« لالقتحام عدة مرات من قوات االحتالل اإلسرائيلي، كان آخرها يف العام 2002 خالل 
العملية العسكرية الواسعة اليت شنها جيش االحتالل اإلسرائيلي على املدن الفلسطينية، حيث عاث اجلنود فسادًا يف 
املكتب دون أن يسجل فقدان ألي نوع من املعلومات، ذلك أن » احلق« تستخدم تقنيات األمن واحلماية بصورة فاعلة.
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ثامنًا:  ملحق جتارب من الواقع

جتربة توثيق جمزرة احلرم اإلبراهيمي كما يرويها الباحث امليداني الذي قام بعملية توثيقها.. 1
  وقعت جمزرة احلرم اإلبراهيمي الشريف فجر يوم اجلمعة املوافق 1994/2/24م املوافق 15 رمضان، على يد الضابط واملستوطن 
اإلسرائيلي باروخ  غولدشتاين، الذي جنح يف التسلل لداخل احلرم اإلبراهيمي عند حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا على الرغم 
من وجود  جنود إسرائيليني يقومون حبراسة الباب الرئيسي للحرم، حيث دخل إىل مصلى احلرم اإلبراهيمي فاحتا النار من بندقية 
استمر  وقد  اليدوية،  القنابل  استخدم عددا من  ثم  الصالة،   أثناء  كانوا ساجدين  الذين  الفلسطينيني  املصلني  املئات من  على  آلية 

بإطالق النار حتى متكن بعض املصلني منه عندما كان يغري خمزن بندقيته وقتلوه يف إحدى زوايا احلرم اإلبراهيمي.

الفلسطينية  واألرض  اخلليل  مدينة  يف  األحداث  تصاعدت  يف حني  اجلرحى،  وعشرات  شهيدا   29 اجملزرة  هذه  يف  وقد سقط  هذا    
بأكملها يف ظل مظاهرات عارمة ومت  التجوال املشدد على مدينة اخلليل  احملتلة، حيث فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي نظام منع 
إغالق مشدد على مداخل  املدينة ووضع احلواجز العديدة على الطرق املختلفة املؤدية حملافظة اخلليل، و يف نفس اليوم سقط عشرة 

شهداء من أحداث املظاهرات وازداد عدد اجلرحى ليصل إىل املئات مبدينة اخلليل لوحدها.

  ومع وصول أخبار اجملزرة بادرت عند السادسة صباحا باالتصال على عدد من أهالي مدينة اخلليل وخاصة سكان البلدة القدمية 
للمدينة، حيث أكدوا وقوع جمزرة كبرية يف احلرم دون معرفة تفاصيل أخرى،  لذا حاولت الوصول عرب طرق ترابية إال أنين فشلت، 
وكدت أتعرض إلطالق نار من جنود االحتالل عندما كررت احملاولة، فقمت بالتوجه إىل مستشفى احلسني احلكومي  يف مدينة بيت  
حلم،  ألنين شاهدت العديد من سيارات اإلسعاف تتجه بذلك االجتاه، وهناك حتدثت مع احد اجلرحى والذي كان مصابا بعيار ناري 

يف الفخذ، كما مسح أحد األطباء لي بالدخول إىل مبنى الطوارئ ورأيت عملية إسعاف املصابني مباشرة. 

  أكد لي الشاب اجلريح أنه شاهد مستوطنا مسلحا يطلق النار على املصلني بصورة عشوائية، كما أكد لي أيضا انه شاهد عشرات 
وانه شاهد أشخاص يسقطون على  بكثافة خارج احلرم  النار  أكد حدوث إطالق  املصابني داخل احلرم وخارجه، كما  ومئات  اجلثث 

مدخل احلرم، وقد متكنت من اخذ إفادته يف اقل من 7 دقائق قبل ان يدخل إىل غرفة العمليات.

 على إثر ذلك حتدثت مع مسئول البحث امليداني يف حينه، وكانت الساعة السابعة والربع صباحا وبدوره طلب مين إرسال فاكس مبا 
لدي من معلومات بالسرعة املمكنة .

احلكومي حيث  بيت جاال  ثم عدت ملستشفى  ومن  احلدث،  أولي عن  وتقرير  عليها  اليت حصلت  باإلفادة  فاكس  إرسال  من    متكنت 
قابلت العديد من املواطنني ممن رافقوا املصابني وبعض املصابني الذين كانوا حبالة تسمح هلم باحلديث، وقد أكدوا مجيعا تفاصيل 
احلدث، فبقيت على تواصل مع مكتب املؤسسة إىل ما بعد ساعات الظهرية، وذلك بواسطة اهلاتف األرضي، ففي ذلك الوقت مل تكن 

اهلواتف النقالة متاحة، حيث زودتهم بكل ما مجعته من معلومات، وأصدرت احلق عددا من البيانات واملذكرات للجهات املختصة.

  حاولت الوصول إىل مدينة اخلليل للوقوف عن كثب على تفاصيل األحداث،  إال أنين مل أمتكن من ذلك يومها،  لكين متكنت من 
العديد من  وقمنا مبقابلة  األهلي،  املستشفى  الوصول إىل  آخر، وجنحنا يف  زميل  وبرفقيت  التالي  اليوم  اخلليل يف  التسلل إىل مدينة 
اجلرحى الذين كانوا من شهود العيان، وحصلنا منهم على عدد من  اإلفادات ، اليت أكدت مرة أخرى ما توصلت إليه من حقائق يف 

اليوم األول للمجزرة.

على  كنت احصل  كما  أوضح،  تفيد يف رسم صورة  واضحة  معلومات  لديه  إفادة ممن  واخذ  لكل شهيد  استمارة  بتعبئة  وباشرت  ثم   
إفادات أخرى لتأكيد احلدث، خصوصا يف حاالت مشاهدة إطالق النار داخل وخارج احلرم.

ملدة شهر  اخلليل  مدينة  على  التجول  منع  نظام  استمر  للغاية، حيث  آنذاك يف ظل ظروف خطرة  امليدانية  التوثيق  استمرت عملية    
تقريبا، ومع هذا متكنت من تعبئة االستمارات واخذ اإلفادات الكافية عن اجملزرة داخل وخارج احلرم. 

  كنت حينها استخدم سيارتي اخلاصة أذكر أنين تعرضت أكثر من مرة إلطالق نار من دوريات اجليش اإلسرائيلي، ويف مرة أخرى 
منها  هروبي  وخالل  القدمية،  بالبلدة  اجلعربي  حارة  يف  سيارتي  أقود  وأنا  مبطاردتي  قامت  عسكرية  حدود  حرس  سيارة  أن  أذكر 
باشتعال  خاطرت  وقد  بالسيارة،  والنريان  السواتر  تلك  عن  للمرور  فاضطررت  املشتعلة،  واإلطارات  احلجارة  من  سواتر  واجهتين 
معلومات  لدي من  ما  كل  إضافة خلطر مصادرة  الرمحة،  يعرفون  ال  بأنهم  املعروفني  أن ميسكين جنود حرس احلدود  على  السيارة 
ومنها ما هو حمجوب عن النشر، لكين جنوت بأعجوبة من تلك احلادثة، أما سيارتي فقد تضررت عدة مرات حيث اذكر  أن عددا 

من اجلنود وجدوا سيارتي متوقفة يف فناء منزل، فقاموا بتحطيم زجاجها دون أي سبب. 

  كانت جتربة العمل يف ظروف جمزرة احلرم اإلبراهيمي األقوى واألكثر رعبا وأملا يف حياتي كباحث ميداني حتى ذلك التاريخ،  فهي 
مؤملة جدا بسبب صدمة الضحايا الذين قابلتهم، وهي خطرة أيضا ألنين قمت بالتوثيق أثناء منع التجول وعدم وجود مواصالت عامة 

، فكنت أعمل  سريا على األقدام أو استخدم سيارتي اخلاصة.

  ومن صعوبات احلصول على املعلومات يف تلك التجربة هو مقتل غولدشتاين نفسه داخل احلرم من املصليني الذين جنوا من القتل، 
يدافع عن نفسه  الفلسطيين حني  أنها تالحق  التعامل، حيث   املعروف عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي االزدواجية يف  أنه من  ذلك 
وتطلق سراح اجملرم اإلسرائيلي عندما يعتدي على الفلسطينيني، وهلذا كان الكثري من شهود العيان يرفضون اإلدالء مبعلومات خوفًا 

من أن تلصق تهمة القتل بهم.



ملحق جتارب من الواقع دليل التوثيق 

73 72

A L -HAQ AL -HAQ

إىل . 2  2008/12/27 من  املصبوب�  الرصاص  غزة..�عملية  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  توثيق  جتربة 
2009/1/18. يرويها الباحث امليداني الذي قام بعملية توثيقها.

استهدفت  اليت  املتتالية  االنفجارات  دوي  وفور مساعي    2008/12/27 املوافق  السبت  يوم  من صباح   11:00 الساعة  حوالي  عند    
أماكن  إىل  مسرعا  توجهت  غزة-  مدينة  غرب  منطقة سكين  معظمها يف حميط  يرتكز   - غزة  قطاع  يف  واحلكومية  األمنية  املقرات 
تلك االنفجارات الستطالع األمر، خاصة وأن عمليات قصف املقرات األمنية واحلكومية جاءت فجأة ودون إعالن مسبق من اجليش 

اإلسرائيلي.

  قمت مبعاينة املقرات األمنية اليت مت استهدافها يف مدينة غزة، حيث شاهدت بعيين عشرات القتلى واجلرحى الذين سقطوا جراء 
عمليات القصف، وقمت بالتقاط عدد كبري من الصور للقتلى واجلرحى واملقرات املدمرة، على الرغم من إصابيت حبالة من الرعب 
واإلرباك كباقي املواطنني يف غزة، خاصة وأن عدد الضحايا كان كبريًا جدا والقصف ما يزال مستمر، فكنت أساعد املواطنني وعناصر 
الشرطة يف محل املصابني والقتلى والتوجه بهم مشيا على األقدام إىل مستشفى الشفاء القريب من املكان،  فكنت أتوجه إىل املستشفى 
الثالجات  اكتظاظ  بسبب  املوتى  لثالجات  املقابلة  الساحة  يف  القتلى  وضع مجيع  عددهم، حيث مت  إحصاء  الضحايا وحماولة  ملعاينة 

بالقتلى جراء عمليات القصف.

  ثم توجهت إىل حمافظة مشال غزة ملعاينة املقرات األمنية اليت مت استهدافها والتقاط بعض الصور، وكذلك إىل مستشفى كمال 
عدوان يف بيت الهيا إلحصاء عدد الضحايا.

 كان من الصعب وسط تلك الظروف التفكري يف اجناز أعمال توثيق يف ظل اخلوف الشديد واالنشغال يف تأمني عائليت وضمان مغادرتها 
املنزل، ومع هذا قمت بواجيب جتاه عملي وقمت بتوثيق عمليات القصف وأعداد الضحايا، علما بأنه كان من املستحيل آنذاك احلصول 
ونزوح عشرات  املستشفيات  داخل  املواطنني  آالف  ووجود  الفوضى  بسبب حالة  للضحايا  أو أمساء  أرقام  املستشفيات على  إدارة  من 
العائالت لإلقامة داخل املستشفيات هربا من القصف اإلسرائيلي، األمر الذي دفعين إىل إحصاء الضحايا من خالل التعرف على كل 
شخص بتفقد جثته داخل غرف الثالجات ويف الساحة املقابلة، ومن ثم معرفة تفاصيل احلادث من عائلته أو أقاربه أو من يتعرف عليه 
يف وقت الحق، كما كنت على اتصال مباشر يوميا مع  رئيسة الدائرة يف املؤسسة نينا عطا اهلل لتزويدها بكافة املعلومات والبيانات 

الالزمة أوال بأول على اهلاتف بسبب انقطاع التيار الكهربي عن قطاع غزة بالكامل منذ بداية احلرب.

     وبسبب تصاعد وترية القصف واستهداف مناطق كثرية ومساجد ومدارس ومنازل املواطنني يف حمافظيت غزة ومشال غزة، كنت 
اعمل على مدار الساعة ما بني احملافظتني للقيام بأعمال التوثيق يف أماكن القصف وداخل املستشفيات ومقابلة الضحايا واملواطنني 

النازحني من أماكن سكنهم قرب احلدود أوال بأول، وأقوم مبتابعة كافة األحداث مع رئيسة الدائرة  باستمرار.

 ويف ظل استمرار القصف اجلوي لقطاع غزة بالكامل، مل يكن باإلمكان احلصول على تصاريح مشفوعة بالقسم أو القيام بعملية توثيق 
كاملة ألي ملف، غري أن كافة األحداث اجلارية كانت تصل إىل املؤسسة عرب اهلاتف بعد التحقق منها ومعرفة تفاصيلها.

  وعقب بداية العملية الربية بتاريخ 2009/1/3، تصاعدت حدة عمليات القصف وإطالق النار واستهداف املنازل السكنية، فزاد عدد 
الضحايا بشكل غري مسبوق، وتقطعت الطرق بني احملافظات ووصل اجليش اإلسرائيلي إىل عمق احملافظات خالل توغله على األرض، 
على  احلفاظ  مع  منها  والتحقق  بني احملافظتني  إليها  الوصول  من  أمتكن  اليت  املناطق  يف  اجلارية  األحداث  كافة  بتوثيق  أقوم  فكنت 
تواصل دائم مع كافة الباحثني امليدانيني يف املؤسسات األخرى، وكذلك رجال اإلسعاف والطواقم الطبية والصليب األمحر والصحفيني 
للتحقق من األنباء واملعلومات اليت تصلن من املناطق اليت كان يعلنها اجليش اإلسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة، هذا باإلضافة إىل 
التواجد باستمرار يف  املستشفيات ملعرفة عدد الضحايا الذين يصلون ومقابلة املواطنني الذين يصلون مع الضحايا للوقوف على كل 

حادث على حدا على مدار الساعة. 

 وبسبب تعذر الوصول إىل كافة املناطق اليت جتري فيها العمليات اإلسرائيلية، كان لزاما توزيع اجلهد بشكل فعال لكي أمتكن مبفردي 
لتوثيقه  أتوجه مباشرة  إليه  الوصول  بوقوع حدث ما ميكنين  اعلم  وكلما كنت  لذا  توثيق اكرب عدد ممكن من األحداث اجلارية،  من 

وخاصة عمليات االغتيال  وقصف املدنيني .

 وقد كنت أتواجد من حني آلخر يف مراكز اإليواء اليت فتحتها وكالة الغوث إليواء النازحني واملشردين من مناطق التوغل واالشتباكات، 
ملعرفة أعداد النازحني وأماكن سكناهم واخلدمات املقدمة هلم، إضافة إىل التواصل مع غرفة عمليات الوكالة،  وكنت أقوم بالتقاط 
صور ملراكز اإليواء وتصوير حياة النازحني بداخلها واحلصول على بعض التصاريح املشفوعة بالقسم واإلفادات املصورة اليت تصور 

ما حدث معهم من حلظة مغادرة منازهلم هربا من القصف واالجتياح. 

أذكر أنين استقبلت يف منزلي عند بداية احلرب أعداد كبرية من األقارب الذين هربوا من منازهلم بسبب توغل اجليش اإلسرائيلي 
وعمليات القصف، لكنين اضطررت مع أسرتي وبقية األقارب إىل ترك املنزل واللجوء إىل منازل أقارب آخرين لنا بسبب نفاذ املياه 

والغاز والطعام وكذلك بسبب اجتياح املنطقة اليت اسكن فيها.

توثيق  بعملية  أقوم  بدأت   ،2009/1/18 يوم  غزة، صباح  قطاع  على  العسكرية  العملية  نهاية  عن  اإلسرائيلي  اجليش  إعالن  وعقب    
كاملة ملا جرى من أحداث مروعة يف مناطق حمافظيت غزة ومشال غزة، فحصلت على عدد كبري من اإلفادات املشفوعة بالقسم اليت 
تتطرق ملعاناة املواطنني وقصص الضحايا خالل احلرب جراء أعمال القتل والقصف العشوائي وهدم وتدمري املنازل وأخذ املواطنني 

كدروع بشرية وأعمال التجريف لألراضي واملنازل واملزارع واملصانع.

املتنوعة  االستمارات  وتعبئة  واملنازل  القتلى  توثيق  عملية  يف  اإلنسان  حلقوق  أخرى  مؤسسات  مع  عمل  فريق  ضمن  اخنرطت  وقد    
إلحصاء الضحايا واملنازل، ثم اخنرطت ضمن فريق عمل مكون من حمامني وباحثني ومتخصصني من مؤسسات حقوقية أخرى للعمل 
على إعداد ملفات جرائم احلرب اليت ارتكبها اجليش اإلسرائيلي خالل احلرب على غزة، بعد أن أوكلت لي مهمة اإلعداد واإلشراف 

على إعداد تلك امللفات. 
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جتارب توثيق قضايا حمددة كما يرويها الباحثني امليدانيني الذين وثقوها. 3

 احلالة األوىل:  جتربة توثيق حالة وفاة بسبب التعذيب يف السجون
بأنهما من جهاز  الضحية ) س-19 عاما(  لوالد  نفسيهما  بالتعريف عن  املوافق 2009/3/5، قام شخصان  يوم اخلميس   يف صباح 
املباحث العامة يف احلكومة املقالة يف قطاع غزة، حيث اعتقال الضحية ) س( وشقيقه )و - 15 عام( بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد 
اجلريان، وخالل االعتقال قام عنصرا املباحث باالعتداء على الضحية وشقيقه يف الشارع بالضرب املربح أمام والدهما، بعدها اقتيد 
الضحية إىل مركز الشرطة ، ليحتجز ملدة أسبوعني خضع خالهلما للتعذيب اجلسدي القاسي حسب إفادة والده الذي روى رؤيته آلثار 
تعذيب واضحة على جسد ابنه حني زاره لعدة دقائق، كما علم من ابنه بأنه خيضع لتعذيب شديد وضرب مربح باستمرار على أيدي 
عناصر الشرطة، وبعد عدة أيام من تلك الزيارة حضر جيب شرطة إىل منزل الضحية واخرب عناصر الشرطة والده بأنه موجود يف 
وعالمات  موت سريري  حالة  ابنه يف  وجد  للمستشفى  الضحية  والد  وصول  وعند  البنه،  وطعام  والده جبلب غطاء  وأمروا  املستشفى 
تعذيب وضرب مربح على جسمه وهو حتت حراسة عناصر الشرطة، حيث تويف بعد ساعات، وقامت النيابة باستدعاء عائلته حلضور 

مراسم الدفن، كما ورفضت استخراج شهادة وفاة للضحية رغم إصرار األهل«.

كيفية توثيق احلالة:

  فور مساعي خرب وفاة فتى كان حمتجزا لدى جهاز الشرطة يف أحد املستشفيات جراء تعرضه للتعذيب توجهت فورا إىل املستشفى 
مزودا بكامريا للتحقق من صدقية اخلرب ومن ثم توثيق احلالة، حيث قابلت عائلة الضحية يف املستشفى ملعرفة امسه وعمره وتفاصيل 
اعتقاله، ثم علمت بوجود جثة الضحية يف قسم الطب الشرعي، لكين مل أمتكن من تصوير جثة الضحية أو مشاهدتها، بسبب منعي 

من ذلك من قبل عناصر األمن. 

مراحل توثيق احلالة:

   كانت البداية بالتوجه للميدان..، أي إىل املستشفى حيث جثة الضحية حسبما جاء يف املعلومات اليت وصلتين، ويف املستشفى وعند 
مقابلة عائلة الضحية تأكدت من صحة املعلومة األولية ثم مجعت منهم كافة التفاصيل الالزمة مثل متى مت احتجازه؟ وعلى يد من؟ 

وكيف وأين مت احتجازه؟ وسبب االحتجاز؟ وهل يعاني من أي أمراض يف السابق....اخل.

   بعد ذلك توجهت إىل قسم االستقبال يف املستشفى للتحقق من ساعة وتاريخ دخول الضحية للمستشفى وسبب دخوله، ثم قابلت بعض 
الشهود اللذين رؤوا الضحية يف غرفة العناية املركزة يف املستشفى، كما قابلت األطباء الذين أشرفوا على تقديم العالج للضحية، وبعد 

ذلك حاولت دخول قسم الطب الشرعي أللتقط بعض الصور للجثة أو على األقل إلقاء نظرة عليها، ولكن الشرطة منعتين من ذلك.

  فيما بعد توجهت إىل منزل الضحية وقابلت والديه فعلمت منهما بأن ابنهم قد دفن مبعرفة النيابة حيث حصلت على تصريح مشفوع 
بالقسم من والد الضحية ، ثم قمت بتعبئة استمارة للضحية وحصلت على صور شخصية له، وعندما طلبت من والده نسخة عن التقرير 
الطيب وشهادة الوفاة، أخربني بأن إدارة املستشفى رفضت إعطاؤه تقرير طيب وشهادة وفاة بأمر من النيابة، وبعد مراجعة النيابة 
مت رفض منح والد الضحية تقرير طيب وشهادة وفاة دون إبداء أي أسباب، حيث علمنا أن النيابة قامت بتشريح اجلثة دون معرفة 

األهل، وبعد ذلك قمت بإعداد تقرير بنتائج التحقيق وأرسلته إىل إدارة املؤسسة.

الصعوبات اليت واجهت توثيق احلالة:

حول . 1 معلومات  أي  تقديم  املستشفى  وإدارة  الشرعي  الطب  وقسم  العامة  والنيابة  الشرطة  أجهزة  رفض  هي  الصعوبات  أول  إن 
الواقعة والتعتيم الشديد على احلادث.

منع الشرطة لكافة الباحثني امليدانيني أو الصحفيني من الوصول إىل مكان الضحية.. 2

التناقض وإخفاء املعلومات بسبب خوف شهود العيان يف املستشفى.. 3

حالة ارتباك عائلة الضحية بسبب فظاعة مصابهم وعدم القدرة على احلديث.. 4

عدم إمكانية فضح االنتهاك والتدخل القانوني بسبب الوضع القائم يف قطاع غزة.. 5
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احلالة الثانية:  جتربة توثيق إبعاد مواطن من الضفة الغربية إىل قطاع غزة تنفيذا لقرار سلطات االحتالل رقم 
. 1650

ولديه  40 عاما وهو متزوج  العمر  البالغ من  املواطن )أ.س. ص(  بإبعاد  بتاريخ 2010/4/21  قامت  سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ولد عمره 10 سنوات، ويعمل ضابط يف جهاز البحرية يف السلطة الوطنية الفلسطينية، ويسكن مع زوجته وابنه يف قرية ذنابة قضاء 

طولكرم، وهو من الفلسطينيني  الذين عادوا إىل أرض الوطن عرب معابر غزة خالل العام 1994 ضمن اتفاقيات أوسلو.

ملخص الواقعة:  اعتقل املواطن )أ. س. ص( لدى اجليش اإلسرائيلي بتاريخ 2001/11/1 وصدر حبقه حكم من حمكمة إسرائيلية 
بالسجن 9 سنوات، وقضى مدة حمكومتيه يف عدد من السجون اإلسرائيلية يف مشال الضفة الغربية، وبتاريخ 2010/4/21 انتهت مدة 
حمكومتيه، وبعد حتقق إدارة السجن من أوراقه الثبوتية وإمتام إجراءات اإلفراج عنه، وبينما كان يستعد لصعود احلافلة لكي تقله إىل 
أبلغه أحد الضباط من إدارة السجن بأن لديه أوامر بإبعاده إىل  حاجز الظاهرية جنوب الضفة الغربية حيث تنتظره زوجته وابنه، 
قطاع غزة تنفيذا للقرار 1650 الصادر عن احلكومة اإلسرائيلية، وذلك حبجة أن رقمه الوطين صدر يف غزة عندما عاد إىل الوطن 

عام 1994 قادما من اليمن.

  وبعد أن رفض املواطن )أ .س. ص( هذا القرار ورفض الصعود إىل احلافلة وحتاور مع إدارة السجن وأبلغهم بأنه يقيم وعائلته يف 
طولكرم يف الضفة الغربية وليس له عائلة أو بيت أو أقارب يف غزة، ساومه بعض الضباط من إدارة السجن كي يقوم بالتوقيع على 
تعهد يقبل فيه أن ميضي فرتة 6 أشهر إضافية داخل السجن ويتحمل خالهلا مسئولية أية قرارات تصدر عن إدارة السجن أو اجليش 

اإلسرائيلي حبقه، أو قبوله بقرار اإلبعاد إىل غزة، فرفض التوقيع على التعهد فقام اجليش اإلسرائيلي بإبعاده إىل قطاع غزة.

الواقعة: كيفية توثيق 

  علمت خبرب إبعاد املواطن )أ. س. ص( من مصادري اخلاصة، كما علمت بتواجد املواطن )أ. س. ص( باستمرار يف خيمة اعتصام 
قرب معرب آيرز مشال قطاع غزة، فتوجهت إىل خيمة االعتصام إلجراء مقابلة معه بهدف التعرف على تفاصيل احلدث، ثم أعددت 

تقريرا عن احلالة. 

مراحل توثيق احلالة:

   بعد إجراء مقابلة مع الضحية، مت االتصال مع منسق البحث امليداني يف املؤسسة وتزويدهم بعنوان وأرقام هواتف عائلة املواطن أ. 
س. ص لكي يتمكن باحث املؤسسة امليداني يف منطقة طولكرم يف الضفة الغربية من زيارة عائلته ومقابلتهم الستكمال عملية التوثيق، 
كما حصلت من الضحية على تصريح مشفوع بالقسم حول اإلجراءات اليت ختللت قرار إبعاده إىل غزة، وكيف تضرر من قرار سلطات 
االحتالل 1650، ثم قمت بتوثيق اعتصام الضحية يف خيمة قرب معرب آيرز احتجاجا على قرار إبعاده، الذي ختلله عمليات إطالق نار 
متكررة من اجليش اإلسرائيلي عليه كلما حاول االقرتاب من املعرب، وبعدها قمت بإعداد قائمة بكافة األشخاص الذين مت إبعادهم 

من داخل اخلط األخضر إىل قطاع غزة، وأعددت تقريرا مفصال زودت به  دائرة التوثيق يف املؤسسة.

الصعوبات اليت واجهت عملية التوثيق:

صعوبة الوصول إىل مكان الضحية بسبب تواجده  يف مكان قريب من احلدود وتكرار إطالق النار عليه.. 1

صعوبة مقابلة الضحية بسبب انشغاله املستمر مع وسائل اإلعالم املختلفة اليت تابعت احلدث.. 2

تردد الضحية يف التصريح للباحث حول تفاصيل احلدث بسبب توقيعه لوكالة مبتابعة املوضوع ملؤسسة داخل اخلط األخضر.. 3

احلالة الثالة: توثيق استفزازات اجلنود على احد احلواجز العسكرية
  بعد وصول سيدة فلسطينية برفقة والدها وزوجها إىل حاجز بوابة برطعه حيث هم من سكان القرية، وفور مرور السيدة عرب أآلت 
فحص املعادن املوجودة على احلاجز املذكور، أرغمت على اخلضوع للتفتيش العاري داخل غرف خاصة بذلك بعد أن أشارت أآلت كشف 

املعادن إىل وجود معادن يف مالبس السيدة.

  ورغم حماوالت السيدة جتنب ذلك التفتيش وحماوالت زوجها ووالدها ثيّن عناصر شركة األمن اإلسرائيلية العاملة على احلاجز عن 
ذلك إال أنهم أصروا ودفعوا بها إىل إحدى غرف التفتيش، وهنا وقع عراك باأليدي مع زوجها وأرغم والدها على مغادرة احلاجز حنو 
برطعه، حيث مت اعتقال زوج السيدة من اجليش اإلسرائيلي الذي تدخل فور وقوع العراك لصاحل عناصر شركة األمن، أما السيدة فقد 

أرغمت على التفتيش شبه العاري من قبل سيدات يعملن يف شركة األمن اإلسرائيلية.

يشاهدها عناصر  كمبيوتر  أجهزة  إىل  تبث  التفتيش  تصوير يف غرف  كامريات  وجود  برطعه عن خشيتهم من  وقد عرب سكان   هذا 
شركة األمن الرجال يف غرف خاصة.

 كيفية توثيق احلالة 

  فور علمي باحلالة من  مصادري اخلاصة يف قرية برطعة، عملت على احلصول على أرقام هواتف أسرة السيدة وأجريت معهم اتصاال  
أستطيع  ال  ألني  برطعة  خارج  مقابليت  السيدة  والد  من  طلبت  ثم    ، احلادث  وعامه حول  أوليه  معلومات  على  هاتفيا، حيث حصلت 
دخوهلا، وهو ما مت فعال حيث أنين قابلته يف مقهى عام يف مدينة جنني، وعرفته على نفسي وعملي ومؤسسة احلق بشكل جيد وواضح 
وأطلعته على هدف هذه املقابلة، ثم حصلت منه على تصريح مشفوع بالقسم بالتفصيل الدقيق واملوسع لكل ما وقع مع ابنته وزوجها.

الصعوبات اليت واجهت عملية التوثيق

السيدة ما يعين نقص يف مصادر . 1 والتوسع ملقابلة  الضم  الدخول إىل قرية برطعه بسبب وجودها خلف جدار  القدرة على  عدم 
املعلومات.

عدم موافقة والد السيدة على اصطحابها إىل خارج برطعه إلجراء املقابلة، ما يعكس صعوبة القدرة على مقابله السيدات اللواتي . 2
يتعرضن النتهاكات إسرائيلية بسبب التقاليد االجتماعية السائدة يف املنطقة.

عدم قدرتي على الدخول إىل حاجز بوابة برطعه لالطالع على مراحل وإجراءات التفتيش هناك لتحقيق الوصف الدقيق لتلك . 3
العملية
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احلالة الرابعة: إطالق النار على مواطن فلسطيين وقتله داخل منزله.
  اقتحمت قوه عسكرية إسرائيلية راجلة يف منتصف ليله 2010/9/17م خميم نور مشس الواقع قرب مدينة طولكرم، حيث شن اجلنود 
شلبايه   أبو  إياد  منزل شقيقه  إىل  إرشادهم  منه  اجلنود  وطلب  شلبايه،  أبو  منزل حممد  ومنها  املواطنني  ملنازل  وتفتيش  دهم  محلة 
الواقع داخل املخيم، وفور وصول القوة إىل حميط منزل إياد عملوا على حماصرته بشكل حمكم ثم اقتحم عدد منهم منزل إياد عرب 
النار عليه بشكل مباشر  بإطالق  قام اجلنود  نائما يف فراشه حيث  كان  الذي  إياد  نوم  واقتحموا غرفة  الرئيسية  املنزل  بوابة  تفجري 
ليصاب بثالث رصاصات من مسافة ال تتجاوز املرتين وتويف على الفور، ثم اخذ اجلنود جثته معهم إىل خارج املخيم وسلموه للهالل 

األمحر الفلسطيين يف مدينة طولكرم الحقا.

كيفية توثيق احلالة

  فور ورود أنباء لي حول احلادث توجهت مسرعا إىل  خميم نور مشس ملقابلة شهود العيان ومعاينة مسرح احلادث ومجع األدلة املادية 
للوصول إىل رواية وتفاصيل دقيقه حول اجلرمية.

صعوبات توثيق احلالة

حاولت الوصول سريعا إىل مكان احلادث فور علمي به إال أن مداخل مدينة طولكرم أغلقت باحلواجز العسكرية مما أعاق الوصول . 1
لساعتني على األقل وهي فرته مهمة جلمع األدلة املادية من مسرح احلادث.

توفر  شهود عيان من بداية العملية العسكرية وحتى حلظة صعود اجلنود إىل منزل إياد، يف حني مل يتوفر الشهود حلظة اقتحام . 2
غرفة نوم إياد وإطالق النار حنوه وقتله بشكل مباشر، حيث تواجد إياد وحده يف املنزل يف تلك الليلة، لذلك كان االعتماد على 
األدلة املادية امليدانية، معاينة مسرح احلادث، أقوال شهود العيان، ربط تلك املعلومات باألدلة امليدانية واملادية ملسرح احلادث 

وحتليلها.

أبو . 3 إياد  نوم  غرفة  داخل  مسعوها  اليت  النارية  الطلقات  عدد  حول  العيان  شهود  اختالف  مع  كبري،  بشكل  املعلومات  تطابقت 
التناقض عرب معاينه  وقد مت جتاوز  انه مسع ثالث رصاصات،  ومنهم ذكره  انه مسع صوت رصاصه  شلبايه، فمنهم من ذكر 
مسرح احلادث، حيث عثر داخل غرفة نوم إياد على ثالث رصاصات فارغة مما يعين إطالق ثالث رصاصات حنو جسد إياد 
مدينة طولكرم  احلكومي( يف  ثابت  )ثابت  الصادر من مستشفى  الطيب  التقرير  أيضا  أكده  الذي  األمر  واحده،  وليس رصاصه 

الذي نقلت إليه جثة الضحية الحقا.

أمثلة على انتهاكات مزعومة كشفتها وحدة البحث امليداني 

 كثرية هي األمثلة عن انتهاكات متكن أفراد وحدة البحث امليداني من اكتشاف أنها مزعومة، وأنه ال يوجد لالحتالل أيه صلة بها، 
نذكر منها: 

 وثق الباحث امليداني للحق حادثة اقتالع عني سيدة أدخلت إىل مستشفى يف مشال الضفة الغربية، وذكر التقرير أن سبب اقتالع . 1
العني هو رصاص مطاطي، ويف حتقيقات الباحث تبني أنه مل يكن يف املنطقة أي تواجد للجيش اإلسرائيلي وعندما توجه إىل قرية 

املواطنة املذكورة لالستفسار تبني له أن زوجها كان ضربها مستخدمًا آله حادة أصابت العني أثناء عملية الضرب.

كثري . 2 يف  وتبني  االحتالل،  سلطات  مع  بالتعامل  اتهامهن  خلفية  على  فلسطينيات  نساء  قتل  حاالت  من  كبري  عدد  الوحدة  وثقت 
من حتقيقات »احلق« أن بعضهن بريئات وليس هلن أية عالقة ال من قريب أو بعيد بتعامل مع االحتالل، وأن كل ما يف األمر أن 
قتلهن جاء من قبل أقارب هلن اغتصبوهن وملا تكورت بطونهن جراء احلمل قتلوهن بأنفسهم حتت ذريعة التعامل مع االحتالل.

يف حادثتني  منفصلتني وجدت فيهما جثتني كل معلقة ) يف مواقع خمتلفة( على شجرة زيتون وبعد أن استكملت »احلق« حتقيقاتها . 3
وبضمنها تشريح اجلثة تبني أن احلادثة هي انتحار وكانت »احلق« قد توصلت عرب حترياتها إىل أسباب كل حادثة انتحار وبلغت 

العائالت املعنية بذلك وتركت هلذه العائالت حرية اإلفصاح عن احلقيقة.

قتل . 4 قد  أنه  التقارير  وذكرت  غّزة،  قطاع  مناطق  إحدى  بالسالح يف  يعبثون  كانوا  الذين  ايدي زمالءه  على  فلسطيين  قتل شاب 
بأيدي اجليش اإلسرائيلي، لكن الباحث امليداني شك يف الرواية وثبت من خالل حترياته أنه مل يكن هناك أية تواجد للجيش يف 
املنطقة، وعندما تفقد اجلثة تبني له أن املسافة اليت أطلقت منها الرصاصة قريبة جدا وقام بتوثيق احلالة وطلب حفظها جانبا 
مداهمة  أثناء  عليه  قد حصل  كان  فيديو  اإلسرائيلي شريط  التلفزيون  أظهر  تقريبا  أشهر  أربعة  وبعد  احلقيقة.  تبيان  إىل حني 
إحدى املنازل وأثناء عرض الفيديو تبني أن القتيل كان يصور بالفيديو جمموعة من أصدقاءه ومجيعهم ينتمون لفصيل فلسطيين 
مسلح عندما مازحه أحد األصدقاء قائال أنه سيطلق النار عليه، وبالفعل صوب سالحه الذي كان يظن أنه غري حمشو وضغط 

على الزناد لتخرج رصاصة وخترتق رأس زميله.
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