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تقديم

تعمل مؤسسة الحق ومنذ تأسيسها يف العام 1979 يف مجال توثيق 
وطورت  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
من أساليبها وتقنياتها وخرباتها املرتاكمة، وأصدرت دليل للتوثيق 
وضعت فيه خالصة تجربتها يف املجال بهدف إفادة كافة املعنيني 

يف توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من أفراد ومؤسسات.

ويأتي هذا الدليل الثاني كي يضيف بعدا متخصصا آخر يف مجال 
الوصول  وأهمية  وطريقة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  التحقيق 
األدلة  من  العديد  عن  الدليل  هذا  يميز  ما  إن  الجريمة.  مرسح  إىل 
التعاطي  وكيفية  الجريمة  مرسح  موضوع  تتناول  التي  األخرى 
واألسلحة  الذخائر  فيها  تستخدم  التي  االنتهاكات  يف  التحقيق  مع 
عمل  مارس  رجل  قبل  من  كتابته  تمت  الدليل  هذا  بأن  النارية 
التحقيق بنفسه وذو خربة عملية عسكرية طويلة وله سمعة مهنية 
مميزة، حيث انه قام بإعداد تقرير «خبري» لصالح منظمة العفو 
يف  الغربية  الضفة  مدن  تعرضت  عندما   2002 العام  يف  الدولية 
حينه إىل عملية عسكرية واسعة من قبل قوات االحتالل تحت اسم 
الفلسطينيني  من  املئات  قتل  عن  أسفرت  والتي  الواقي»  «السور 
نتيجة  باملمتلكات  جسيمة  أرضار  وإلحاق  املباني  مئات  وتدمري 
القصف املدفعي واستخدام صواريخ املروحيات والطائرات املقاتلة 

والرشاشات مختلفة األنواع.
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يف العام 2002 وبعد انتهــاء العملية العسكرية لجيش االحتالل 
نابلس  مدينة  يف  كريس  السيد  التقيت  الغربية،  الضفة  مدن  يف 
املخلفات  وجمع  الصور  بالتقاط  يقوم  كان  حيث  جنني  ومخيم 
التي  واألرضار  استخدمت  التي  األسلحة  عن  تقرير  إعداد  بهدف 
دماغي  يف  حارضا  اسمـه  وبقي  واملمتلكات،  بالسكان  ألحقت 
قطاع  يف  يتواجد  انه  علمت  املقابلة  تلك  من  سنوات  سبع  وبعد 
غزه ليقوم بإعــداد تقرير خبري عسكري ثاني لصــالح منظمة 
جرائم  عن  ناتجة  أرضار  من  غزة  قطاع  لحق  ملا  الدولية  العفو 
القطاع  عىل  عدوانها  خالل  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  الحرب 
يف العملية املسماة «الرصاص املسبوك» وحينها قمت باالتصال به 
تلفونيا وأبدى استعداده للتعاون معنا خاصة وأن تقارير الخرباء 
يتعلق  ملف  ألي  داعمة  هامة  وثائق  تعترب  املختلفة  املجاالت  يف 
الوقت   ذاك  ومنذ  اإلرسائيليني،  الحرب  ملجرمي  الجنائية  باملالحقة 

بدأت عالقتنا مع السيد كريس.

يف العام 2010 قمنا بتنظيم ورشة تدريبية لباحثي الحق امليدانيني 
وملهتمني آخرين من مؤسسات أخرى وقام السيد كريس بعرض ما 
لديه من خربة يف مجال التحقيق والتعرف عىل أنواع األسلحة التي 
تستخدم من قبل الجيوش املختلفة وما تخلفه من أرضار وكيفية 
الناتجة  اآلثار  عىل  التعرف  خالل  من  السالح  نوع  عىل  التعرف 
يتمتع  التي  الخربة  وهذه  التجربة  هذه  تبقى  ال  أن  عنها.ارتأينا 
حبيسة  وتبقى  محددة  مناسبات  عىل  مقترصة  كريس  السيد  بها 
هذا  وضع  عىل  فشجعناه  جعبته  يف  يحملها  التي  وامللفات  الدفاتر 
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الدليل لصالح مؤسسة «الحق» بهدف تعميم هذه الخربة عىل أوسع 
نطاق ممكن.

اقرتحنا عىل السيد كريس أن يذهب إىل امليدان وخاصة إىل قرية النبي 
التظاهرات  االحتالل  قوات  بها  تقمع  التي  الكيفية  ملراقبة  صالح 
واملتضامنني  القرية  سكان  بها  يقوم  التي  السلمية  االحتجاجية 
السكان  حرمان  وسياسة  والتوسع  الضم  جدار  مواجهة  يف  معهم 
لصالح  مصادرتها  لغايات  وأرضهم،  ممتلكاتهم  إىل  الوصول  من 
توسيع املستوطنة املقامة عىل أرايض القرية، (مستوطنة حلميش). 
وفعال توجه السيد كريس إىل عني املكان يف ساعات الصباح الباكر 
قوات  به  تقوم  ما  يراقب  كي  البيوت  احد  يف  له  موقعا  واخذ  جدا، 
االحتالل من ممارسات ويقوم بتحليلها بعني الخبري والتعرف عىل 
مثل هذه املمارسات واألسلحة املستخدمة والكيفية التي تستخدم 
فيها واألرضار التي تلحقها وطبيعة األوامر التي تعطى للجنود يف 

هكذا حاالت.

تميز  التي  الخصوصية  كريس  السيد  يعيش  أن  هدفنا  كان  لقد 
بني  يربط  أن  يستطيع  كي  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  الوضع 
ما يكتبه وبني ما يعاش واقعا. ولكن جاءت كتابته للدليل مختلفة 
بعض اليشء حيث أنه ارتأى، ونحن اتفقنا معه، بأن يضع دليال 
املوثق  عليه  يكون  أن  يجب  ملا  عاما  مرشدا  يكون  بأن  يصلح 

واملحقق امليداني.

إتباعها  الواجب  الخطوات  عن  رشح  يتضمن  دليل  أيدينا  بني  اآلن 
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واألدوات الواجب توافرها عند القيام بالتحقيق ورسوم توضيحية 
تدعم ذلك وصمم بطريقة تحاكي الحالة النموذجية للتحقيق سواء 
واالستعانة  للمكان  الوصول  عىل  والقدرة  األدوات  توافر  حيث  من 
ال  قد  الدليل  هذا  أن  جيدا  نعلم  نحن  ...الخ.  الخطر  عند  يلزم  بما 
ولكنه  املختلفة  األماكن  يف  الحاالت  كافة  عىل  كيل  بشكل  ينطبق 
يؤرش إىل أسس ال بد من مراعاتها يف كافة الظروف وبدونها يصبح 
التحقيق ناقصا وال يفي باملعايري التي يجب أن تتوفر  يف التحقيق 
سيقدم  الذي  التقرير  عىل  تنعكس  وبالتايل  األدلة  وجمع  املهني 

كوثيقة أساسية تخدم العدالة واملساءلة والوقوف عىل الحقيقة.

نحن نؤمن بأنه ال يمكن لوثيقة واحدة أن تحتوي وبشكل شامل 
كل يشء وان تجيب عىل كافة األسئلة التي يمكن أن تربز يف سياق 
التجربة العملية، ولكن بقاء الباب مفتوحا للتطور والتطوير هي 
املنهجية العلمية الوحيدة التي تنقلنا من مستوى إىل مستوى أعىل 
منه وأن عملية البناء هي عملية جماعية وتبادل الخربات ووضعها 
الدليل  هذا  تغني  التي  هي  الرتاكم  عىل  يرتكز  منهاجي  سياق  يف 

وغريه.  

شعوان جبارين 
مدير عام مؤسسة ”الحق“ 
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المقدمة

صغر  مهما  حادثة  كل  يف  تحقيق  إجراء  أهمية  من  الرغم  عىل 
مهني  تحقيق  فريق  نرش  عن  بواقعية  الحديث  أن  إال  حجمها، 
يف  التحقيق  فإن  لذا،  صعباً.  أمراً  يعترب  حادثة  كل  يف  ومدرب 
يستطيع  الذي  الشخص  مسؤولية  يكون  الحاالت  من  الكثري 
وجمع  الفحص،  إلجراء  الحدث  مرسح  إىل  برسعة  الوصول 

وتسجيل أكرب قدر ممكن من املعلومات.

يجب أن تكون املعلومات التي يتم جمعها شاملة، وتقدم وصفاً 
دقيقاً ومفصالً عن الحادثة وظروف وقوعها، ذلك أن املعلومات 
يف  الستخدامها  وتوثيقها،  بها  االحتفاظ  سيتم  جمعها  تم  التي 
أكثر من غرض، من بينها األغراض البحثية، وأغراض التقايض 

عند الرضورة.

وأن  الحادثة،  حول  شامالً  تقريراً  يكتب  أن  املحقق  عىل  يجب 
وصور  العيان  شهود  من  بشهادات  أمكن-  التقرير –إن  يدعم 
عن أية وثائق رسمية أخرى تتعلق بالحادث. كما يمكن للمحقق 
أن يدعم التقرير بكل ما يتوفر من دالئل تفيد يف رسم صورة 
للتقرير  الدقة  من  املزيد  إضافة  سبيل  ويف  حدث.  ملا  دقيقة 
الصور  الستخدام  اللجوء  املحقق  عىل  يجب  وتعزيزه،  النهائي 

واملخططات والخرائط التوضيحية، وأي دليل مادي آخر.

غريه  عىل  ميزة  للمحقق  الحادث  ملكان  املبكر  الوصول  يعطي 
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من املحققني الذين يصلون بعده، ذلك أن الحدث يكون قد وقع 
دقيقة  معلومات  عىل  للحصول  للمحقق  فرصة  يعطي  ما  للتو، 
يف  بادية  تفاصيله  تزال  ال  الذي  الحدث   عن  واضحة  وصورة 
أذهان الشهود. ومن ميزات الوصول املبكر ملكان الحادث أيضاً 
أنه يجنب املحقق الحصول عىل معلومات غري دقيقة ومشوشة 
تستند إىل الذاكرة بعد مرور فرتة طويلة من الزمن عىل الحدث. 
كما أن املحقق، بوصوله مبكراً ملكان الحادث، يتجنب اإلرباك يف 
املعلومات الناتج عن تداول اإلشاعات حول الحدث وما يخالطها 

من تخمينات. 

دالئل  هناك  يكون  مبكراً  الحادث  وقوع  ملكان  الوصول  عند 
مادية تشري إىل وقوعه. قد تشمل هذه الدالئل املادية خرطوش 
العيارات النارية (يف حاالت إطالق النار)، وآثار إطارات السيارة 
التي قد تكون استخدمت يف ارتكاب الجريمة، وبقع الدم الذي 

نزف يف املكان.

بشكل  منظم  تقرير  يف  ويصاغ  دقيقاً  التحقيق  يكون  وعندما 
جيد ومدعم بخرائط ورسومات دقيقة وشهادات شهود ودالئل 
مادية، تصبح هنالك فرصة أكرب لإلسهام يف إجراءات قضائية 

ناجحة.

مالحظة: هذا الدليل عام بطبيعته، وال ينطبق بأكمله عىل 
يرسم  ألنه  املحققون،  ضمنها  يعمل  التي  السياقات  جميع 

إطاراً عاماً للتحقيق ومتطلباته. 



دليل التحقيق الميداني

11

الهدف: 1 .
من  ملساعدة  أساسية  إرشادات  توفري  إىل  الدليل  هذا  يهدف 
عملية  يف  ويساعدهم  امليدان،  يف  العملية  بالتحريات  يقومون 
التحقيق من البداية حتى النهاية. يشمل ذلك تحضري األدوات 
الرضورية للتحقيق، وتحديد مكان التحقيق، واالنطالق ملكان 
التقرير  وكتابة  فيه،  التحقيق  سيجري  الذي  الحادث  وقوع 

الخاص بالتحقيق.

مبادئ مهمة: 2 .
للتحقيق  التخطيط والتحضري: يعترب التخطيط والتحضري  أ)  
كاٍف  وقت  تخصيص  يجب  لذا،  مراحله.  من  مهمة  مرحلة 
االنطالق  قبل  تنفيذه  أو  به  القيام  يجب  ما  لكل  للتخطيط 
إىل مكان الحادث. كما يجب تحضري املوارد الالزمة، واتخاذ 
بوضع  القيام  ثم  ومن  الرضورية،  والسالمة  األمن  إجراءات 

خطة للرشوع بالتحقيق.
البدء بعملية التحقيق بأرسع ما يمكن، وضمن ما تسمح به  ب)  

معايري ومتطلبات السالمة.
التأكد من توثيق أي دليل يفيد يف التحقيق، عىل أن يكون  ج)  
تفصيلية  شهادات  أخذ  يجب  كما  مفصل.  بشكل  ذلك 

ودقيقة من شهود عيان.
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عىل املحقق أن يكون حيادياً، وأن يتمتع بدرجة عالية من  د)  
التوصل  يف  املنهجي  التحليل  عىل  وقدرة  واملهنية،  املعرفة 

ألية إستنتاجات.
يجب أن يكون التقرير النهائي شامالً، ومتوازناً وموضوعياً  ھ)  

لضمان مصداقيته.
مكان  إىل  يذهب  فاملحقق  الشخصية،  السالمة  مراعاة  يجب  و)  
الحادث ليحقق فيه، ال ليصبح نفسه  موضوعاً لتحقيٍق آخر!

المعدات الشخصية:  3 .
قبل االنطالق للتحقيق تأكد من أن لديك األشياء التالية:

دفرت مالحظات وقلم. 1 .

ورشيحة  احتياطية،  وبطارية  فوتوغرافية،  كامريا  2 .
ذاكرة إحتياطية.

كامريا فيديو. 3 .

هاتف نقال، وبطارية إحتياطية.  4 .

خرائط  بينها  من  مختلفة  رسم  بمقاييس  خرائط  5 .
للمنطقة  أصغر  وخرائط  البلد،  كل  تغطي  تفصيلية 
مقياس  يكون  أن  ويفضل  الحادث،  فيها  وقع  التي 

الرسم  1:50،000 .
صور جوية ملنطقة وقوع الحادث إن وجدت، وصور  6 .

. Google Earth مطبوعة من
ورخيصة  بسيطة  تقنية  وهي   ، 7 .GPS ال  برنامج 
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ومتوفرة يف الكثري من الهواتف النقالة، تمّكن املحقق 
من تحديد إحداثيات موقع التحقيق (املوقع الذي وقع 

فيه الحادث).
مناظري. 8 .

بوصلة مغناطيسية. 9 .

) من نوع  10 .Letherman) زرادية متعددة اإلستعماالت
. Gerber

 11 .12 بطول  ومسطرة  مرت   30 بطول  (مرت)  رشيط 
إنش/30سم .

: مصبـاح يثبت عىل الرأس ومصباح  مصابيح عدد 2. 12
يد.

تتطلب  التي  األعمال  يف  الستخدامها  جلدية  قفازات  13 .
وقفازات  قذرة،  أشياء  مع  والتعامل  كبرياً  مجهوداً 
التي  األشياء  مع  التعامل  عند  الستخدامها  مطاطية 
لتفادي  وذلك  التحقيق،  يف  يساعد  دليل  عليها  يتوفر 

إفساد الدليل.
أكياس بالستيكية تقفل بسحاب لحفظ الدليل. 14 .

جروح،  الصقات  عىل  يحتوي  أويل  إسعاف  حقيبة  15 .
وضمادات، ومسكن ألم، ومقص، وغريها.

املأكوالت  وبعض  املاء،  مثل  شخصية:  إحتياجات  16 .
الربد  حاالت  يف  الرتدائها  مالئمة  ومالبس  الخفيفة، 

القارس.
حقيبة تحمل عىل الظهر لزم جميع ما ذكر أعاله. 17 .
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السالمة الشخصية: 4 .
أن  يجب  التي  املهمة  األمور  من  الشخصية  السالمة  تعترب 
تؤخذ بعني االعتبار عند االنطالق إلجراء أي تحقيق. ولكن 
الذي  السياق  خطورة  ملدى  تبعاً  تتفاوت  السالمة  إجراءات 
يعمل فيه املحقق والظروف املحيطة بمكان الحادث. وعىل 
الرغم من تفاوت درجات الخطورة يف أماكن وقوع الحوادث 
يجب أن يحرص املحقق عىل أن يحمل معه األشياء التالية 

عند انطالقه إلجراء تحقيق:
• خوذة

• سرتة واقية
• واقي للعيون

مالحظة: تجنب إرتداء اللون العسكري، ألن ذلك قد يعرضك 
لخطر االستهداف، ألنه قد يشري إىل أنك عسكري.

إذا كان التحقيق سيجري يف مكان معرض لوقوع أعمال شغب 
وإجراءات رشطية لتفريقها، احرص عىل أن تحمل معك كمامة 

أو قناع يقيك من الغاز، وواقي للعيون.

طبياً:
عىل اقنتاء صندوق لإلسعاف األويل، يحتوي عىل  احرص دائماً 
مواد اسعافات رضورية، وتأكد من معرفتك بطريقة إستعماله. 
تيرسِّ  بطريقة  مرتبة  الصندوق  محتويات  تكون  أن  يجب 

الوصول إليها يف أرسع وقت.
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هاتف  اإلتصاالت: يجب أن يتوفر لديك وسيلتي اتصال، مثالً 
متنقل (موبايل) وهاتف ثابت (خط أريض) متاح كبديل.

إذا كنت ذاهباً إىل مكان بعيد، احرص عىل أن تبقى عىل تواصل 
رّتب  أو  مكاملة  بإجراء  قم  بعينه.  شخص  أو  جهة  مع  منتظم 
الستقبال مكاملة من زميل ما أو جهة ما كل 3- 6 ساعات مثالً، 
بهدف االطمئنان، ذلك أن عدم التواصل لفرتة زمنية أطول من 

املعتاد قد يعني أنك تعرضت ملكروه.

يف  زمالءك  إعالم  يتم  األوىل،  مكاملتك  تلقي  يتم  لم  إذا  وعليه 
املنطقة، وإذا لم يتم تلقي مكاملتك الثانية، يجب التحرك إلعالم 

السلطات املحلية/ الرشطة/ العائلة وإطالق عملية بحث.

إجراءات التحقيق:  5 .
البدء  قبل  بها  يقوم  أن  املحقق  عىل  يتعني  إجراءات  هناك 

بالتحقيق، وهي:

التخطيط:أ)  يشمل التخطيط اإلجابة عىل خمسة أسئلة قبل 
االنطالق، وهذه األسئلة هي: 

ماذا:•  يف هذا اإلطار يجب أن يعرف املحقق ما الذي حدث، 
وما إذا كان هناك شهود عيان، وما إذا كان هناك تقرير 
كونه  يعدو  ال  األمر  أن  أم  الحدث،  وقوع  يؤكد  إخباري 

إشاعة. 
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مكان  من  املحقق  يتحقق  أن  يجب  اإلطار  هذا  يف  أين:•  
للوصول  الطرق  أفضل  يقرر  وأن  بدقة،  الحادث  وقوع 
إليه، وما إذا كان الوصول إليه ممكناً أم متعذراً. كما يجب 
صورة  عىل  أو  الخريطة،  عىل  الحادث  موقع  تحديد  عليه 

جوية، أو عىل رسم توضيحي.
وتاريخ  زمان  من  يتحقق  أن  يجب  اإلطار  هذا  يف  متى:•  

وقوع الحادث.
الشهود:•  يف هذا اإلطار يجب تحديد أسماء شهود العيان، 

وأماكن سكنهم أو مكان اللقاء بهم، وأرقام هواتفهم.
أسماء األشخاص الذين  من:•  يف هذا اإلطار يجب تحديد 
كنت  إذا  ما  التحقق  يجب  وهنا  للتحقيق،  سيذهبون 
كان  إذا  وما  آخر،  شخص  أو  شخصياً  أنت  ستذهب 
من  سيتم  التحقيق  أن  أم  سائق،  أو  آخر  زميل  سريافقك 
كذلك  األمر  كان  وإذا  واحد،  شخص  وليس  فريق  قبل 
فكيف سيتم تنظيم عمل الفريق، ومن سيكون املسؤول 

عن االتصال يف املوقع.

كما يتعني عىل املحقق أن يقوم بما ييل:
الوضع  حول  بمعلومات  املحقق  يتزّود  أن  يجب  البحث: 
العام، وبخلفية حول السياق التاريخي والسيايس للموقع 

الذي سيحقق فيه. 
العاملة  السلطات  مع  التواصل  املحقق  عىل  يتعني  كما 
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جيش،  أو  رشطة  قوات  أكانت  سواء  التحقيق  موقع  يف 
الالزمة،  األذون  عىل  والحصول  عمله  تيسري  بهدف  وذلك 
وأجواء  حماية  وتوفري  التحقيق،  عىل  مصداقية  وإضفاء 

آمنه ومساعدة رسيعة له عند الحاجة. 
التاريخ/الوقـت: يتعني عىل املحقـق أن يتحقق من زمن 
إجـراء التحقيـق ومـا إذا كان بحاجـة إلجرائه فـوراً، أو 
بـأرسع وقت ممكن، أو عندما يكون ذلك ممكناً، أو عندما 

يكون آمناً.
النقل  وسيلة  من  املحقق  يتأكد  أن  يجب  النقل:  وسيلة 
التي سيستقلها، وهنا يجب أن يتأكد ما إذا كان سيسافر 

جواً أو برّاً. 
معدات السالمة الشخصية: أنظر الفقرة رقم 4 أعاله.

أو  للمحقق  رضورية  ومستلزمات  وأدوات  معدات 
فريق املحققني: يجب أن يصطحب فريق التحقيق معه 
فيها،  الدالئل  لوضع  وأكياس  املعادن،  عن  كشف  أجهزة 

وأدوات حفر، ومولدات كهرباء، ومصابيح.
وسـائل إتصـاالت: يحمل املحقـق معه هواتـف نقالة، 

وهواتف تعمل عرب األقمار الصناعية.

ب) السفر ملوقع التحقيق: 
يقدر  أن  يجب  الحادث: •  ملكان  للوصول  الالزم  الوقت 

املحقق الوقت الالزم للوصول إىل مكان الحادث. 
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تحديد الوجهة:•  يجب أن يتأكد املحقق من وجود خريطة 
ودليل معه.

املحقق/فريق  أمن  تتهدد  التي  واملخاطر  • السالمة 
التحقيق: الطاقم، البيئة، مرافقة قوة أمنية.

ج) يف املوقع:
يف  العاملة  والسلطات  الشهود،  بمقابلة  املحقق  يقوم  أن  يجب 

املوقع.
يجب أن يحصل عىل معلومات عامة عن الوضع قبل الدخول يف 

تفاصيل التحقيق.
يجب أن يتأكد من املوقع الذي وقع فيه الحادث عىل الخريطة، 

وأن يحصل عىل إحداثيات املوقع عرب تكنولوجيا GPS إن أمكن.

التصوير: يجب أن تكون كامريات التصوير جاهزة، وأن يبدأ 
ملكان  وصوله  فور  الصور  والتقاط  بالتسجيل  فوراً  املحقق 
الحادث، بحيث يكون لديه بعض الصور يف حال اضطر ملغادرة 

املكان عىل عجل.

وقد  مفصلة،  مالحظات  املحقق  يدّون  أن  يجب  املالحظات: 
يستخدم مسجل صوت.

يجب أن يقوم املحقق برسم مخطٍط ملوقع الحادث باليد.
يف حال لزم تحليل تفصييل للموقع يجب أن يكون لدى املحقق 

خطة مدروسة للقيام بذلك.
يجب عىل املحقق أن ينظم فريق العمل و يوزع املهام عليهم.
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لألدلة  كبرياً  اهتماماً  يويل  أن  املحقق  عىل  يجب  املادي:  الدليل 
املادية. من بني هذه األدلة التصوير يف املكان، وتحديد إحداثيات 
وأي  للمكان،  مفصل  رسم    ،GPS تكنولوجيا  بواسطة  املوقع 
شيئ يمكن حمله  مثل (رصاصة، أو قطعة مالبس، أو غريها)، 
وتمييزه  منفصل  كيس  يف  األشياء  هذه  وضع  يجب  ولكن 

بعالمات فارقة .

مالحظات حول تحضري الرسم:  يحتاج املحقق لتحضري رسم 
املمارسة  بعض  يحتاج  وقد  الحادث،  وقوع  ملنطقة  توضيحي 
لكي يتمكن من الرسم بيرس. إذا كانت املنطقة موضوع الرسم 
كبرية،  قد يحتاج املحقق إىل استعمال عدة أوراق بسبب اتساع 
املساحة. ولكن يمكن التغلب عىل هذه املشكلة من خالل وضع 
إشارة عىل الرسم تبني جهة الشمال ومن خالل أخذ قياسات 
باستمرار، بحيث يسهل فيما بعد تجميع األوراق التي تم الرسم 

عليها بحيث تكمل بعضها بعضاً.

د) أخذ شهادات الشهود:
من األفضل مقابلة الشاهد عىل إنفراد، ويف حال تواجد أشخاص 
آخرين أثناء إدالء الشاهد بشهادته، يتعني عىل املحقق أن يطلب 

منهم عدم مقاطعة الشاهد الذي يتحدث وتؤخذ شهادته.
كما يجب عىل املحقق أن يتأكد من قيام الشهود بقراءة شهاداتهم 
والتوقيع عليها مع وضع التاريخ للدقة. باإلضافة للتوقيع، كما 

يجب التوقيع عىل كل صفحة.
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ملوقع  الرجوع  املحقق  عىل  يتعني  الشهود  شهادات  أخذ  بعد 
مع  الشهود  من  سمعه  ما  انطباق  مدى  من  للتحقق  الحادث 

الواقع عىل األرض.

تحديد الوجهة والخرائط: 6 .
من املهم أن يكون املحقق مدركاً ملوقع تواجده، وأن يكون عىل 
أن  الرضوري  من  بهذا الخصوص مع زمالئه. كما أنه  تواصل 
يكون قادراً عىل تسجيل وتوثيق املواقع ألغراض إعداد التقرير 
خريطة  استعمال  عليه  ممكناً،  ذلك  يكن  لم  وإن  أمكن.  إن 
لزم،  إن  صلة  ذات  مواقع  أية  يدوياً  عليها  يحدد  وأن  بسيطة، 

ولكن بأكرب قدر ممكن من الدقة. 

تتفاوت الخرائط يف دقتها وتفاصيلها، ولكن يتعني عىل املحقق 
عىل  مبينه  عادة  تكون  والتي  التالية،  املعلومات  إىل  ينتبه  أن 

الخرائط:
مقياس الرسم: مثالً- 1:50.000•  (الوحدة الواحدة عىل 

الخريطة= 50.000 وحدة عىل األرض).
• الرموز التي تشري للغابات، واألنهار، واملباني...ألخ.

تذكر دائماً أن الشمال•  يكون عىل رأس الخريطة.
األسلوبني املعرتف بهما عاملياً لتحديد املواقع هما:• 

أ. UTM (مستعرض اإلحداثيات العاملي)
ب. اإلحداثيات الجغرافية
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النظام األفضل لتحديد املواقع هو نظام شبكة نقاط UTM، الذي 
يظهر املواقع عادًة عىل شكل عدد مكون من 6 خانات مثل:

278983
وهذا النظام يحدد املواقع بدقة تصل نسبة الخطأ فيها إىل 100 

مرت.

معظم الخرائط تتضمن شبكة توفر اإلطار لنقطة إحداثية.

◘

◙

♣♣
♣

▄♦

▌♣

▄
█

▄
      

دائماً  أوالً.  الرشق  بإحداثيات  الشبكة  إحداثيات  تبدأ  دائماً 
توجد اإلحداثية يف الزاوية اليرسى السفىل أو الزاوية الجنوبية 
الغربية. يف الرسم املوضح أعاله، املبنى املوجود وسط الخريطة 

هو يف املربع رقم 1835.

األفضل لتسجيل املواقع للرجوع إليها مستقبالً هي اإلحداثيات 
الجغرافية التي تكون كما ييل:

”E   33°     55’   42.6 (رشق)
”N 046°     35’   22.1 (شمال)

إتجاه الشمال        37

36

35

34
اتجاه الرشق20         19          18         17
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يجب ترك وضع هذه اإلحداثيات لشخص خبري- غري أن كل ما 
عليك القيام به هو قراءتها عن ال GPS وتسجيل األرقام.

(مستعرض   UTM أرقام  ستجد  أين  أدناه  الخريطة  تبني 
اإلحداثيات العاملي) واإلحداثيات الجغرافية.

إتجاهات  جغرافية-  إحداثيات  السوداء:  الدوائر  يف  األرقام 
الرشق

إتجاهات  جغرافية-  إحداثيات  الزرقاء:  املربعات  يف  األرقام 
الشمال.

 UTM إحداثيات  األصفر:  السدايس  الشكل  يف  األرقام 
(مستعرض اإلحداثيات العاملي)
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خيارات إضافية:
www.earth.google.com؛  اإلنرتنت  عىل   :Google Earth
لدعم  املالحظات  وعمل  معينة  منطقة  لتنزيل  ممتازة  أداة 

التقرير. ويمكن إستخالص اإلحداثيات الجغرافية بسهولة.

الخرائـط عـىل اإلنرتنـت: UNOSAT- موقـع مجاني لألمم 
املتحدة عىل اإلنرتنت.

:( 7 .GPS نظام تحديد المواقع العالمي  (ال
األرقام  من  سلسلة  خالل  من  دقيقاً  تحديداً  النظام  هذا  يوفر 
خريطة  أية  عىل  تحديدها  يمكن  والتي  دولياً  عليها  املتعارف 

جيدة.

وتسجيل  لتحديد  أسايس  ولكنه  مفيدة  أداة  النظام  هذا  يعترب 
املواقع الجغرافية بدقة، يساعد عىل تحديد املواقع بدرجة عالية 

من الدقة.

بجهاز GPS مشحون  لذاـ يتعني عىل املحقق أن يحتفظ دائماً 
بشكٍل كامل ومع بطاريات إحتياطية.

التشغيل:
يحتاج هذا النظام إىل مواجهة السماء دون وجود حواجز تمنع 
ذلك، ولن يعمل داخل سيارة أو منزل، ومع ذلك توجد هوائيات 

بعيدة للجهاز.
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لإلتصال  وقتاً  سيحتاج  الجهاز،  تشغيل  فيها  يتم  مرة  كل  يف 
بالقمر الصناعي، وقد يحتاج ذلك بضع دقائق.

بتحديد  الجهاز  سيقوم  الصناعي،  القمر  مع  اإلتصال  بمجرد 
املوقع. يتعني عىل املحقق فحص الدقة، وهذا سيأخذ إشارة ± 

أو- / + مرت، ويجب أن يصل ذلك إىل 20م عىل األقل.

 “Waypoints” يجب عىل املحقق تخزين املواقع املهمة عىل شكل
أسماء  يعطيها  أن  عليه  ويجب   .GPS ال  جهاز  ذاكرة  عىل 
وإذا  فقط،  كرقم  بتسجيلها  الجهاز  سيقوم  تمييزها.  يستطيع 
املحقق  لدى  يوجد  وال   waypoints ال  من  الكثري  هنالك  كان 
وقت إلعطائها أسماء، يقوم بكتابة األرقام التي يعطيها الجهاز 

كأسماء عىل دفرت وبجانب كل رقم مالحظة.

الواقع  عىل  املهمة  املواقع  يربط  أن  دائماً  املحقق  عىل  يجب 
بخريطة بهدف التأكد من دقة املواقع.

الذي   GPS ال برنامج  عىل  الجوال  هواتف  من  العديد  يحتوي 
يوفر إحداثيات جغرافية.
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كتابة التقرير: 8 .
أمكن،  إن  معني  لنموذج  وقفاً  تقريره  كتابة  املحقق  عىل  يتعني 

وفيما ييل هيكلية مقرتحة للتقرير:

عنوان التقرير
التاريخ: (تاريخ التقرير)

الكاتب: (من كتب التقرير) مع عناوين اإلتصال معه.
مهمة  أو  للقارئ  مفيدة  تكون  قد  مادة  أي  إضافية:  مراجع 
أو رضورية لريجع إليها أثناء قراءة التقرير (أي دليل قانوني، 

تقرير سابق).
لديه  وقت  ال  من  ليقرأه  التقرير  ملجمل  تلخيص  تلخيص: 

لإلطالع عىل كامل التقرير.
الهدف: ملاذا تم إصدار التقرير وما الذي يؤمل تحقيقه.

مقدمة: تحتوي عىل خلفية سياسية ووصف تاريخي للوضع.
فريق التحقيق:  تشكيلة الفريق باإلسم واملؤهالت واألدوار.

والعوامل-اإلضاءة،  الظروف  األحداث،  تسلسل  التحقيق: 
الوقت، الطقس ... ألخ.

النتائج: الحقائق كما وجدها املحقق/الفريق
أنها  املحقق  يعتقد   التي  لألحداث  رسد  األحداث:  تسلسل 
إكتشفها  التي  الحقائق  أساس  وعىل  معرفته  حسب  حدثت 

من تحقيقه.
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من  استخلصه  مما  رأيه  هو  هذا  يكون  أن  يمكن  التحليل: 
شهادات  ومن  شاهدها  التي  واألدلة  الصلة،  ذات  الحقائق 

الشهود.
اإلستنتاج: أية إستخالصات نهائية.

صور،  الشهود،  شهادات  داعمة-  أصلية  مواد  املالحق: 
تقارير طبية، قوائم، خرائط، رسومات، ... ألخ.

قطع  الرصاص،  (خراطيش  مادي  دليل  أي  املرفقات: 
مالبس، شظايا ذخائر، ..ألخ).

أهمية  بقدر  مهمة  تكون  ربما  املالحق  بعض  مالحظة: 
التقرير نفسة. ووثائق مثل شهادات الشهود ستعطي وزناً 
شكل  عىل  الشهود  قدمه  دليل  باعتبارها  التقرير  لنتائج 
يمكن  الطبية  التقارير  أن  كما  بالقسم.  مشفوع  ترصيح 
يقوم  أن  يجب  خرباء.  تقارير  بإعتبارها  حاسمة  تكون  أن 
بالعادة  لها  يرمز  ملحق (املالحق  لكل  رمز  بإعطاء  املحقق 
بحروف أ، ب، ..ألخ)، وتحديد عنوان وتاريخ التقرير  ألنه 

من خالل ذلك يتبني أنها جزء من تقرير الباحث.
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التصوير: 9 .
يمكن للمحقق أن يستفيد من الصور والفيديو كأسلوب لرواية 
أخذ  من  الفيديو  أو  الصور  يرى  من  يتمكن  بحيث  الحدث، 

صورة واضحة عما حدث كما لو أنه عاشه.

الصور: يجب عىل املحقق أن يلتقط صور بانورامية للمنطقة، 
أو  مطلة  منطقة  فوق  من  الصور  هذه  التقــاط  ويستطيع 
أو  التالل  أو  كالشوارع  الصورة  تفاصيل  تكون  لكي  مرشفة 
واضحة. هذا سيساعد أي شخص يقرأ التقرير  الوديان مثـالً 

عىل تصور املشهد.

لوضعهم  اإلهتمام  تثري  بارزة  أشياء  بها  محددة  مناطق  صور 
يف السياق- مثالً، مبنى مدمر/سيارة محرتقة/حفرة قذيفة يف 

األرض.

هذه  يف  الشمال  لجهة  يشري  مؤرش  املحقق  يرسم  أن  يمكن 
الصور.

تسلسلية،  أرقام  أوصاف،  تفصيلية،  لقطات  مقربة،  صورة 
قطع إلكرتونية، ... ألخ. يقوم املحقق بأخذ عدة صور لكل شيئ 
من عدة زوايا- سيكون هناك فرصة أكرب للحصول عىل صور 

جيدة.

يتعني عىل املحقق تبيان الحجم الحقيقي للشيئ الذي يصوره، 
قلم  حتى  أو  مسطرة  استعمال  طرق  عن  ذلك  يتأتى  أن  يمكن 
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هذا  سيساعد  تصويرها.  املراد  األشياء  حجم  عن  فكرة  إلعطاء 
األمر الخرباء الذين يعاينون األشياء يف الصور يف تكوين صورة 

عن الواقع. أنظر الفقرة رقم 16.

جي،  آربي  (دبابة  مبارشة  نارية  ذخرية  تأثري  تصوير  لدى 
ألخ)، يقوم املحقق بالتصوير عىل طول مسار اإلطالق، يف كال 

اإلتجاهني نحو الهدف وبالعكس نحو السالح.

يجب توثيق الصور باسم الحادث، وباملوقع والتاريخ والزمن، 
ويجب أن يقوم املحقق بعمل نسخة إضافية لكل الصور.

الفيديو: عند تصوير مشهد، يجب أن يحافظ املحقق عىل ثبات 
الكامريا لعرش ثواٍن.

اللزوم  عند  العدسة  تقريب  أو  الكامريا  بتحريك  املحقق  يقوم 
بكلتا  يقوم  أن  يجب  وال  ببطء،  ولكن  ما  مشهد  لتوضيح 

الحركتني يف آن واحد.

الفيلم ال يكلف، لذا يفضل التقاط أكرب عدد ممكن من الصور.

املشهد  تصوير  أثناء  شفهية  مالحظات  بتقديم  املحقق  يقوم 
يف  تصويره  يتم  الذي  وما  حدث  الذي  ما  بالضبط  فيها  يصف 

هذه اللحظة.
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األسلحة والذخائر: 10 .
إمتالك  بالتحقيقات  قيامهم  املحتمل  امليدانيني  العاملني  عىل 
بعض املعرفة حول نظم السالح والذخائر، وكيفية استعمالها 
أويل  وصف  ييل  فيما  الحادث.  وقوع  بعد  عنه  البحث  يلزم  وما 

لألسلحة واملصطلحات مع بعض األمثلة.

النريان املبارشة: يف هذه الحالة يكون الهدف مرئي من املنطقة 
التي يتم منها إطالق النار. 

النريان غري املبارشة: يف هذه الحالة ال يكون الهدف مرئي، 
ويمكن رصد موقع الهدف من مراقب يرسل إحداثيات خريطة 

.(UAV) يتعرف عليها الرادار أو طائرة بدون طيار

أي  عيارها،  حسب  والذخائر  األسلحة  تعرف  عادة  مالحظة: 
قطر املاسورة أو الذخرية ؛ مثالً يمكن أن يكون للدبابة سالح 
من  صاروخ  أو  7.62ملم  عيار  وبندقية  120ملم،  عيار  من 

عيار 70ملم.
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الدبابات:
األنـواع: تـي 72 (روسـية)، أبراهامز (أمريكيـة)، مريكافاه 

(إرسائيلية)

سالح بنريان مبارشة
السالح الرئييس: 120ملم، 125ملم.

املدى املؤثر: 1500 مرت
السالح الثانوي (رشاش 7.62ملم) أقىص مدى: 1500 مرت.

الذخرية: شديدة اإلنفجار أو مقذوفات صلبة.

المدفعية:
هي بالعادة سالح لنريان غري مبارشة

ويمكن إستعماله إلطالق النريان املبارشة            

العيارات التقليدية ومداها: 105ملم حتى 17كلم، 155ملم
املدى: حتى 24 كلم

والفسفور  إنارة،  دخانية،  اإلنفجار،  شديد  الذخرية:  أنواع 
األبيض.
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قذيفة مدفعية غري متفجرة                 صواعق وخراطيش قذائف مدفعية

المورتر:
سالح نريان غري مبارشة.

ال توجد قدرة عىل إطالق النريان املبارشة.

العيارات التقليدية: 60ملم، 120 ملم
فسفور  مضيئة،  دخانية،  اإلنفجار،  شديد  الذخرية:  أنواع 

أبيض
الحد  مرت،   600 األدنى  الحد  التقليدية:  والعيارات  املدى 

األقىص 7.2 كلم.
مرت   100 إىل  يصل  منطقة  بمحيط  وشظايا  إنفجار  التأثري: 

من نقطة التأثري.
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الصواريخ: 
نريان غري مبارشة 

أرض-أرض: صواريخ كروز، إكسوسيت، ساغر.
أرض-جو: باتريوت، ستنغر، سام7 (غريل)

جو-جو: سايد ويندر، سباررو.
جو-أرض: هيلفاير، صواريخ 57ملم

التوجيـه: توجيه بأسـالك، توجيه برصي، إطـالق غري متتبع 
(باحث عن الحـرارة)، توجيه من طرف ثالث (ليزر من مصدر 

آخر)
التأثري: إنفجار وشظايا.

 :Rockets الصواريخ الخفيفة
BM-21 سكود وغراد

العيارات التقليدية: 107ملم، 122ملم
كتعريف عام: يغلب عىل الصواريخ كونها موجهة بينما تتبع 

املقذوفات مساراً باليستياً.
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األسلحة الصغيرة:
SLR, AK 47     M 16 البنادق:  بندقية

  
  

املدى: الحد األقىص 400 مرت
العيارات: 5.56ملم، 7.62 ملم

   RPK, RPD, GPMG :أسلحة رشاشة

                  

املدى: الحد األقىص 800-1800 مرت
العيارات: 5.65، 7.62، 12.7ملم (0.5 انش)

الرصاصات  رؤوس  الخراطيش،    :ERW املتفجرة املخلفات 
لغرض تحديد العيار.

أسلحة نصف آلية: عوزي، هكلر، وكوش

  
مدى التأثري: حتى 100 مرت

العيارات التقليدية: 9ملم، 0.45 انش
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Browning, Beretta, Sig, Glok :املسدسات

مدى التأثري: حتى 30 مرت
العيارات: 9ملم، 7.65ملم، 0.45 انش

الطائرات، المروحيات والطائرات بدون طيار 11 .

الطائرات: اف15، اف16، ...ألخ
 

الســالح: قنـــابـل، 500 رطل، 
1000 رطل، سقوط حر، توجيه 

GPS بالليزر أو ال

      
 

جو- جو-جو/  صواريخ  الصواريخ: 
أرض، املدى: حتى 70 كلم.

 /70  :Rockets الخفيفة  الصواريخ 
127 ملم

املدى: حتى 10 كلم
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املخلفات املتفجرة: معدن خفيف، قطع لوحة دائرة 
كهربائية، أجزاء الكرتونية، أسالك.

املدفعية: 20 ملم أو 25 ملم
املدى: +1000 مرت

مخلفات متفجرة: أحياناً قذيفة كاملة و/أو شظايا

املروحيات:

السالح: مقذوفات (صواريخ): 70ملم، أنظر فقرة 16. الصور
املدى: 11.5 كلم

قطع  زعانف،  خفيفة،  معدنية  قطع  متفجرة:  مخلفات 
اليكرتونية.

صواريخ: هيلفاير
املدى: 8000 مرت

املدفع: 30ملم/ 20ملم
املدى: 4.5 كلم

مخلفات متفجرة: كل القذيفة أو شظاياها
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:UAVs طائرات بدون طيار

 

التسليح: صواريخ؛ مثالً هيلفاير
املدى: يرتاوح حسب الصاروخ (هيلفاير- 8كلم)

دائرة  ولوحة  خفيفة  معدنية  قطع  متفجرة:  مخلفات 
كهربائية، قطع الكرتونية، أسالك، زعانف.
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أساليب ضبط النظام العام & األسلحة: 12 .
أو  مظاهرة  أثناء  حدثت  حادثة  يف  للتحقيق  الحاجة  تربز  ربما 
يتم  لم  ربما  الفتاكة  األسلحة  أن  ومع  شغب.  خضم  يف  حتى 

إستعمالها، إال أن القواعد ذاتها تنطبق يف هذه الحالة.
بني املتظاهرين وقوات  وإذا كان الوضع مستمراً، ال تدخل أبداً 

األمن.
إذا كانت هنالك أسبقيات يف إستعمال غاز السيطرة مثل الغاز 

املسيل للدموع، كن جاهزاً وليكن معك قناع ونظارات واقية.

األسلحة:
مدفع املاء: يمكن إستعماله مع ألوان أو مع إضافة رائحة.

إطالق  يمكن  للدموع):  املسيل  (الغاز  التظاهرات  تفريق  غاز 
هذا من بندقية عادية، قاذف قنابل يدوية، قاذف عىل مركبة، أو 

حتى إطالقه باليد من خالل قنبلة تلقى باليد.
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الطلقات املطاطية:
عادة تطلق من قاذف يدوي.

 
 

الطلقات املغلفة باملطاط: 
كرات معدنية بقطر حوايل 15ملم ومغلفة باملطاط وتطلق من 

ملحق عىل البندقية، ومع ذلك يمكن أن تكون فتاكة.

قنابل الصوت:
لتحييد  مصممة  فتاكة  غري  متفجرة  ذخائر  هذه 

وصوت  ساطع  ضوء  بواسطة  مؤقتاً  املهاجمني 
إنفجار.

وهي بالعادة تطلق باليد. هنالك متغريات تشتغل بسلسلة من 
التفجريات.
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تحليل الحفرة والمخلفات المتفجرة: 13 .
يف  تفجرت  منطقة  ألية  الوصول  يف  الحفرة  تحليل  من  الهدف 
الذخائر لغرض جمع أكرب قدر من املعلومات لتعزيز التحقيق.

خالل  من  املقذوف  عن  مهمة  معلومات  عىل  الحصول  ويمكن 
خالل  من  الذخرية  نوع  تحديد  يمكن  ما  كثرياً  الحفرة.  تحليل 
وطريقة  السالح  نوع  معرفة  وبالتايل  آثارها،  وشكل  حجم 
شكل  معرفة  خالل  من  النار  إتجاه  تحديد  يمكن  كما  اإلطالق. 

الحفرة أو من خالل معرفة نمط اإلنفجار.

نوع  معرفة  يمكن  متفجرة،  مخلفات  أية  فحص  خالل  ومن 
خالل  من  وذلك  له  املصنع  البلد  معرفة  وحتى  السالح  وحجم 
الشظايا، والصواعق، والزعانف ومكونات أخرى يتم جمعها من 

املكان.

قنابل الطائرات: 
يف  كبرية  حفرة  تحدث  عمودي؛  شبه  مسار  يف  بالعادة  تسقط 
املناطق الريفيـة، وتحدث تدمرياً كبـرياً يف املدن/املباني. يمكن 
اإلنفجار  تأخري  مثالً  إنفجار،  تأخري  صاعق  للقنابل  يكون  أن 
لحظات ليحدث بعد التأثري األويل للقنبلة. يمكن لذلك أن يقلل 

من التدمري يف املدن.
أدناه صور لحفر خلفتها قنابل طائرات:
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املخلفات املتفجرة: 

     قطع معدنية ثقيلة، زعانف، ذيول ملحقة- أنظر أدناه.
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املدفعية:
األرض (أرض  وطبيعة  القذيفة  عيار  عىل  الحفرة  حجم  يعتمد 
اإلتجاه  تحديد  باإلمكان  يكون  ما  كثرياً  أكرب).  رخوة=حفرة 
عليها  العثور  يمكن  الصاعق  بقايا  القذيفة.  منه  أطلقت  الذي 

بالعادة يف قاع الحفرة.

  
املخلفات املتفجرة: 

شظايا حادة، صواعق، أجزاء من الحزم املوجه (أنظر السهم أدناه).

شظايا قذائف مدفعية            قذيفة مدفعية غري متفجرة
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القذائف:
عادة تسقط القنابل املقذوفة يف مسار منحدر شبه عمودي.  

يمكن مالحظة إتجاه النريان بوضوح من الصورتني أدناه.
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املخلفات املتفجرة: 
الحفر  من  الصاعق  إستخراج  يمكن  صغرية،  فوالذية  شظايا 
يف األرض الرخوة، وعادة ما تبقى الزعنفة ويمكن إستعادتها. 

أنظر أدناه.
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الصواريخ:

         

تحديد  مع  صلبة  أرض  عىل  صاروخ  حفرة  أعاله  الرسم  يبني 
إتجاه التأثري.
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املخلفات غري املتفجرة أعاله هي ملحرك صاروخ هيلفاير، يمكن 
كهربائية،  قطع  وزعانف،  خفيفة  معدنية  شظايا  عىل  العثور 
وصفائح  لليمني)  (أسفل  كهربائية  دائرة  ولوحة  أسالك  قطع 

توجيه مستوية (أسفل لليسار).
         



دليل التحقيق الميداني

47

:(Rockets الصواريخ الخفيفة) املقذوفات
مقارنة  وأثقل  أكرب  علب  يوجد  عادة  املتفجرة:  غري  املخلفات 
بما يوجد كأثر للصواريخ، محركات املقذوفات، زعانف، أجزاء 

محركات، يمكن إستعادتها بالعادة.

الدبابات:
مسار  تتبع  املحقق  يحاول  املدفعية،  نريان  يف  التحقيق  عند 
النريان بشكل معكوس بإتجات مصدر اإلطالق، موقع الدبابة. 

(حالة دراسية رقم 2).

املخلفات غري املتفجرة: 
يمكن  التي  املعلومات  الحظ  لليسار،  أسفل  قذيفة،  خرطوشة 
الحصول عليها من القاعدة؛ شظية منفصلة عن أرضية الدبابة، 

أدناه لليمني.
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اآلر بي جي: 
عىل  مميزاً  ما ترتك نمطاً  قنبلة يدوية محمولة بصاروخ، غالباً 

الجدار أو املبنى.

        

املخلفات غري املتفجرة: بعد التفجري يمكن بالعادة العثور عىل 
قطع صغرية خفيفة وعادة معها زعنفة الذيل.
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القنابل اليدوية: 
عادة ما ترتك حفرة صغرية مستديرة ذات شكل منتظم.

املخلفات غري املتفجرة: 
أحياناً يمكن العثور عىل الصاعق، غري أن الشظايا يغلب عليها 
الصغر بشكل كبري، يجب أن يبحث املحقق عن دبوس السحب 

مع الحلقـة يف املنطقـة التي ربمـا أُلقيت القنبلة منها.

آثار طلقات/ذخائر األسلحة الصغرية: 
يجب أن يتذكر املحقق أن األسلحة الصغرية هي أسحلة نريان 
مبارشة، مطلق النار يمكنه مشاهدة الهدف. غالباً ما يمكن تتبع 

مسار النريان من أثر الطلقة رجوعاً بإتجاه موقع اإلطالق.
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املخلفات الغري متفجرة: 
خراطيش، رؤوس طلقات، يعرف منها النوع والعيار.

املطلوب عمله للمخلفات غري املتفجرة: 
يقوم املحقق بتصوير األشياء يف مكانها، ويحدد املكان، ويجمع 
الدالئل إن كان ذلك آمناً ومرشوعاً (أنظر املالحظة أدناه). صور 

آثار الطلقة.

بالحسبان  تأخذ  أن  يجب  التحقيقات،  جميع  يف  مالحظة: 
قارن  آخر؛  لتحقيق  تخضع  أن  يمكن  بارزة  حادثة  أية  أن 
املجازفة إذا حركت أي دليل من مكانه األمر الذي قد يؤثر 
عىل تحقيق آخر واملجازفة ببقاء الدليل وضياعه إن لم يكن 

محمياً.
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: حالة دراسية 1. 14

عرب  الجيش  إنسحاب  بتغطية  تلفزيوني  فريق  قيام  أثناء 
وقتل  دبابة  من  الفريق  سيارة  أصيبت  الدولية،  الحدود 
حدث  الذي  ما  ليحدد  محقق  مع  التعاقد  وتم  السائق. 

بالضبط.

كان  فقد  للمنطقة،  فوراً  اإلنتقال  ممكناً  يكن  لم  أنه  بما 
العمل األويل هو الحصول عىل تقارير من الشهود عن طريق 
الهاتف ومشاهدة صور الحادث التي تم نرشها، حيث كان 
لدى العديد من وسائل اإلعالم الكثري من الصور املفيدة التي 

لم تنرش وكانت متاحة للمحقق.

منها  أطلقت  التي  املنطقة  بزيارة  املحقق  قام  ذلك  بعد 
لم  أنه  مع  الحادث،  تسلسل  عن  معقولة  فكرة  ولديه  النار 
يتمكن من عبور الحدود إىل منطقة السيارة. وقد تم إعداد 
رسم دقيق بشكل معقول وذلك باإلستعانة بخريطة جيدة 

وتصوير فيديو.
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األمر األساس يف هذا التحقيق كان العديد من مقاطع تصوير 
نقطة  يف  األخبار  فرق  من  العديد  صورها  للحادث  فيديو 
مقاطع  عىل  والحصول  الفرق  تلك  تحديد  تم  حيث  املراقبة، 
ذلك  صور  الذي  الفيديو  تصوير  مراجعة  وتمت  الفيديو. 
اليوم وكذلك مراجعة املواد اإلعالمية التي وجدت ذلك اليوم، 
برتكيب  سمح  مما  اليوم  لذلك  التصوير  كل  تحليل  وبالتايل 
التسلسل الزمني الدقيق لألحداث ( عىل املحقق ضبط ساعة 
الكامريا سلفاً). الفريق الذي كان قد غادر لتوه السيارة كان 
ووفر  كذلك  متاحاً  كان  الفيديو  وبالتايل  بالتصوير،  بدأ  قد 
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دليالً إضافياً مهماً. ومن خالل تحرير مقاطع تصويرية من 
أطلقت  الذي  املكان  واضحاً  أصبح  مختلفة،  مصادر  سبعة 

منه الطلقة ومن أية دبابة أطلقت الطلقة القاتلة.

باإلمكان  يكن  ولم  شهود  أي  هنالك  يكن  لم  الحالة  هذه  يف 
الحصول عىل أي دليل مادي، غري أن مزيج الفيلم وشهادات 
قد  خبري  محقق  وفره  الذي  والدليل  التلفزيون  طاقم  أفراد 
اإلعرتاف  إىل  أدى  األمر  وهذا  شامالً.  حالً  القضية  لحل  أدى 

باملسؤولية وبالتايل تعويض عائلة السائق.



54

: حالة دراسية 2. 15

حدث إنفجار يف مجمع للشقق السكنية حيث قتل عدد من 
عنها  نتج  له  الواسعة  والتغطية  املأساوي  الوضع  األطفال. 

آراء مختلفة وإتهامات وتبادل لإلتهامات يف اإلعالم.

بالوصول إىل موقع الشقة، تم التعرف عليها فوراً من الشارع 
بسبب الرضر الذي أصاب الرشفة (أنظر الصورة أدناه).

        

كانت الشقة قد ترضرت بشكٍل كبري، وكانت هنالك غرفة قد 
مع الرشفة والجدار األمامي بسبب اإلنفجار.  تدمرت تماماً 
يكن  لم  حيث  أفقي  بشكٍل  فقط  الدخول  أمكنها  القذيفة 

هنالك الكثري من الرضر للسقف أو األرضية.

كان  وبالتايل  الجانبي،  للجدار  الرضر  بعض  ظهر  وكذلك 
من املنطقي االفرتاض أن القذيفة دخلت من خالل الرشفة 
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وخرجت من خالل ذلك الجدار الجانبي. عزز من ذلك شكل 
الحفر واآلثار عىل الجدار الخارجي للعمارة.

الذي  إحتماالً  األكثر  للمســار  تصور  وضـع  طريق  وعن 
من  كان  الرضر،  ضـوء  يف  سلكته  قد  القذيفــة  تكون  قد 
اإلطالق.  نقطة  ملوقـع  تقريبية  فكرة  عىل  الحصول  املمكن 
(أنظر الصور أعاله). ويف مقابل املستوى التقريبي للعمــارة، 
الجـزء  ذلك  عىل  تطل  كلم  بعد 3  عىل  نقطـة  هنالك  كانت 

من البـلدة.

تلك النقطة كانت موجودة عىل الخريطة، ومن داخل الشقة، 
عىل  من  لإلطالق  احتماالً  األكثر  املواقع  من  عدد  تحديد  تم 
بني  فجوات  خرائط،  مفتوحة،  أرض  املقابلة،  النقطة  تلك 

املباني، وغري ذلك.
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وتصويرها.  وفحصها  جمعها  تم  قد  القذيفة  شظايا  كانت 
ووجد أنها متوافقة مع نوع الشظايا التي وجدت يف مكان 

آثار أخرى لقذائف الدبابات (أنظر الصورة أعاله لليسار).

عىل  السيارة  وقدنا  املطلة  النقطة  بزيارة  ذلك  بعد  قمنا 
طول املسافة املرئية من الشقة، وتوقفنا يف مواقع حددناها 
كمناطق محتملة إلطالق النار. ثالثة من هذه املواقع كانت 
مخلفات  فيها  وانترشت  الدبابات  جنازيز  آثار  عليها  تظهر 
زرناه،  موقع  كل  ويف  التموينية.  الحصص  وبقايا  الذخائر 
عاينا الشقة باملناظري لنرى إن كان هنالك أثر لإلصابة يتفق 

مع املسار الذي كنا نبحث عنه.

املواقع  معظم  من  واضحان  األمامي  والجدار  الرشفة  كانت 
ضوء  رأينا  واحد  موقع  هنالك  كان  أنه  غري  زرناها،  التي 
الشمس من خالل الثقب يف الجدار الجانبي للشقة من حيث 
الجدار  عىل  اآلثار  كانت  لذلك،  وباإلضافة  القذيفة.  خرجت 
قذيفة  منها  دخلت  التي  الزاوية  مع  متوافقة  الخارجي 
الدبابة إىل الشقة (أنظر الصورة أعاله لليمني). وقد تم اإلستنتاج 
أن الرضر يف الشقة قد سببته قذيفة دبابة، كما تم تحديد 

موقع الدبابة التي أطلقت تلك القذيفة.
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صور مرجعية إضافية: 16 .
        

قنابل مورتر

ذخائر دبابة
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مقذوفات صاروخية   

لغم مضاد للدبابات
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شظايا قذيفة مدفعية

ألغام أرضية مضادة لألفراد

صاروخ جو أرض 57 ملم

دليل التحقيق الميداني
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قنبلة يدوية روسية قنبلة يدوية مرصية  

خرطوشة قذيفة مدفعية وحافظتها – عيار 106 ملم
       



6161

أسلحة Spigot املضادة للدبابات       اللغم الصيني 72 املضاد للدبابات

خرطوشة مورتر نوع MAT أنابيب Milan مضادة للدبابات
عيار 120ملم
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مؤسسة الحق
مؤسسة  ”الحق“ – القانون من أجل اإلنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غري 
حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام الله – الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل 
مجموعة من املحامني الفلسطينيني بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز وصون 

حقوق اإلنسان واحرتامها يف األرض الفلسطينية املحتلة. 

 وتتمتع ”الحق“ بالصفة االستشارية لدى املجلس االقتصادي االجتماعي يف األمم املتحدة، 
وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق اإلنسان، واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب، 

والتحالف الدويل للموئل، وهي فرع لجنة  ”الحقوقيني الدوليني – جنيف“.

والجماعية  الفردية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  رصد  عىل  ”الحق“  عمل  ينصب 
يف األرض الفلسطينية املحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات 
الجرائم  مرتكبي  تقديم  عىل  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها  التوعية  طريق  عن  والجرائم 
الدولية للقضاء سواء الوطني منه أو الدويل. وتقوم ”الحق“ بإعداد األبحاث والدراسات 
املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  اإلنسان  حقوق  بأوضاع  املتعلقة  القانونية  واملداخالت 

باالستناد إىل القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. 

حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعاملية  محلية  حمالت  تنظيم  عىل  ”الحق“  تعمل 
اإلنسان، واالتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات األمم املتحدة 

الخاصة بهذا الشأن. 

ومؤسسات  الفلسطيني،  املدني  املجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون  ”الحق“  تقوم  كما 
القوانني  يف  الدولية  اإلنسان  حقوق  معايري  إدماج  عىل  بالعمل  العالقة،  ذات  السلطة 

والترشيعات والسياسات الفلسطينية. 

لنشطاء/ القدرات  بناء  يف  ليساعد  الدويل،  للقانون  تطبيقيا  مركزا  ”الحق“  وأسست 
املحيل  املستويني  عىل  واملحامني/ات،  والصحفيني/ات  اإلنسان  حقوق  ناشطات 
القانونية  واملعرفة  الخربات  لتبادل  يهدف  الدويل  البعد  يف  عمل  وبرنامج  واإلقليمي، 
وبني  املحليني  واألكاديميني  النشطاء  بني  تجمع  املختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطا 

الدوليني إضافة إىل حلقات النقاش املتخصصة.

لدى ”الحق“ مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثني وللجمهور املهتم يف مجال 
القانون الدويل وحقوق اإلنسان.    


