
واحـــدة من سیاســـات املركز ھـــي الطلب من منســـقي التوثيق 

لکتابـــة التأمالت ما بعـــد املقابلة. بعـــد التفاعل مـــع الضحية / 

الشـــاهد، من الطبيعـــي أن يرتك انطباعات قوية عـــن املقابلة. قد 

تشـــعر بالتحرك بشـــكل خـــاص، وقد يكـــون قد قال شـــيئا تريد 

التحقـــق منه، أو قد يكون لديك شـــكوك شـــاملة حـــول حقيقة 

ترصيحاتهـــم. وكلام كنـــت أكتب االنطباعـــات أرسع ومبارشة بعد 

املقابلـــة، كلام كانـــت أدق وال تزال حارضة يف عقلـــك. انطباعاتك 

ميكـــن أن تكـــون مبثابة تذكري لنفســـك يف وقت الحـــق، ميكن أن 

تســـاعد اآلخريـــن عىل اكتســـاب نظـــرة ثاقبة عـــن املقابلة من 

خالل هـــذه االنطباعات بعـــد املقابلة، وميكن أن تســـهم يف قدرة 

املركز الســـوري للعدالة واملســـاءلة لتقييم موثوقيـــة الوثائق.

تقييـــم املصداقيـــة: يعترب االتســـاق أحـــد أهم جوانـــب تقييم 

املصداقيـــة وينبغي تســـجيله فيا نطباعات ما بعد إجـــراء املقابلة. 

هناك ثالثـــة أنواع من االتســـاق يجب عليك أخذهـــا يف االعتبار.

يشـــر االتســـاق الداخيل: إىل ما إذا كان الضحية / الشـــاهد قدم 

وقائع متســـقة طوال املقابلة. )عىل ســـبيل املثال، إذا قال الشخص 

الـــذي أجريت معه املقابلـــة يف بداية األمـــر أن الحادثة وقعت يف 

الحبس االنفـــرادي، وبعد ذلك قـــال إن ثالثـــة محتجزين آخرين 

كانوا موجودين(، فإن هناك مشـــكلة يف االتســـاق الداخيل.

يشـــر االتســـاق الخارجي: إىل ما إذا كانت حقائق الشـــخص الذي 

تتم مقابلتـــه تتطابق مـــع الحقائق املعروفة التـــي ميكن التحقق 

منها، مثـــل التقاريـــر اإلخباريـــة. )عىل ســـبيل املثـــال، إذا قال 

الشـــخص الذي أجريـــت معه املقابلـــة إن الحادث وقـــع يف يوم 

مشـــمس، ولكن تقارير الطقس تشـــري إىل وجـــود عاصفة ثلجية 

كبرية يف ذلـــك الوقت، فهناك مشـــكلة اتســـاق خارجية(.

تشـــر الواقعيـــة أو الوقائع الظاهـــرة: إىل إحساســـك الخاص مبا 

إذا كانت الشـــهادة تبـــدو معقولة بناًء عـــىل معرفتك وخربتك يف 

إجراء املقابـــالت حول مواضيـــع مامثلة. )عىل ســـبيل املثال ، إذا 

قال الشـــخص الذي متت مقابلتـــه إن ضابطًا يابانيًـــا أعطى أوامر 

يف املنشـــأة بتعذيـــب املعتقلني ، فقـــد تبدو هـــذه الحقيقة غري 

قابلة للتصديـــق إذا مل يـــرصح أي ممن أجريت معهـــم مقابالت 

أو تقاريـــر إعالميـــة عىل اإلطالق بـــأن اليابان منخرطـــة يف النزاع.

مــا نــوع املعلومــات التــي يجــب أن أركــز 
عليهــا؟

 باإلضافـــة إىل التناســـقات الداخليـــة والخارجيـــة املوضحة أعاله، 

يجـــب عليك أيضـــا الرتكيز عىل ما يـــيل أثناء كتابـــة انطباعات ما 

املقابلة  بعد 

مســـتوى التفاصيل - بشـــكل عام ، يجـــب أن يكـــون الضحية / 

الشـــاهد قـــادًرا عىل تقديـــم تفاصيـــل جوهرية حـــول التجارب 

املبـــارشة. إذا مل يتمكن مـــن ذلك ، حتى عندمـــا تضغط للحصول 

عـــىل مزيد مـــن املعلومـــات ، فهـــذا يشء للتفكري فيه. 

األســـئلة الصعبـــة - كيـــف يرد الضحية / الشـــاهد عىل األســـئلة 

الصعبـــة وهل تبقى متســـقة حتـــى عندما تطرح أســـئلة مامثلة 

بطـــرق مختلفة؟ 

التحيـــزات - كل شـــخص لديه تحيـــزات ، ولكن بعـــض التحيزات 

قـــد تتســـبب يف أن يبالغ أحدهـــم يف الرضر الذي عـــاىن منه. إذا 

شـــعرت بتحيـــز واضح أثنـــاء املقابلـــة ، فمن املهم أن نشـــري إىل 

ذلـــك يف التفكري 

ar.syriaaccountability.org - facebook.com/syriaaccountability.org

إنطباعات مابعد 
املقابلة



ar.syriaaccountability.org - facebook.com/syriaaccountability.org

الثقـــة - يجب تضمـــني مـــا إذا كان يجيب عىل األســـئلة بثقة يف 

التفكري 

التأکیـــد - إذا کان الضحیة / الشـــاهد قادرا علی تأکید الشـــھادة 

مـــع الصور أو أرشطة الفیدیو أو املســـتندات أو أســـامء الشـــھود 

اآلخریـــن الذین یمکـــن مقابلتھم، یمکن أن یکـــون ذلك عامال يف 

املقابلة..  بعـــد  ما  انطباعات 

االســـتجابات العاطفيـــة - يجب أال تتوقـــع من الجميـــع البكاء 

عندما يصفـــون التعذيـــب، ولكن النـــاس عادة مـــا تظهر بعض 

االســـتجابات العاطفية، ســـواء كان ذلك هو الحـــزن والغضب، أو 

الفكاهـــة الداكنة. ســـجل هذه الـــردود، مبا يف ذلك مـــا إذا كنت 

تعتقـــد أن اســـتجاباتهم العاطفيـــة كانـــت خارج عـــن املألوف. 

إذا كنـــت تجـــري املقابلـــة عرب مكاملـــة، قد ال تتمكـــن من رؤية 

وجـــه املدعى عليـــه، ولكن ميكنـــك التعليق عىل طبقـــة الصوت 

وارتجافهـــا او اي تأثري صـــويت ملفت.

اليقـــن مســـتحيل - وظيفتك هي رشح ملاذا صدقـــت أو مل تصدق 

روايـــة الضحية لألحـــداث. وظيفتك ليســـت إلعطـــاء حكم نهايئ 

حـــول مـــا إذا كان يشء ما صحيًحـــا. اليقني أمر مســـتحيل، واألمر 

مـــرتوك للقايض يف النهاية التخـــاذ القرار النهـــايئ. ال تعني املقابلة 

غري املتســـقة مـــع مســـتوى التفاصيـــل املنخفض بالـــرضورة أن 

الضحية / الشـــاهد كان يكذب عن قصد. هناك تفســـريات أخرى. 

: فمثال

قـــد يكـــون الضحايا قد تعرضـــوا لصدمات كبـــرة: ميكن أن 	 

يـــرتك التعذيب والعنـــف الجنيس ووفـــاة أو معاناة اآلخرين 

عالمات عـــىل ذاكرة الشـــخص ويســـبب صعوبـــة يف تذكر 

التفاصيل أو التسلســـل الزمني املناســـب. ميكـــن الخلط بني 

فجـــوات الذاكـــرة واالرتباك بســـهولة يف الكـــذب. من خالل 

الخـــربة والتدريـــب، يجـــب أن تكون قـــادًرا عـــىل تحديد 

عالمات الصدمـــة، ولكن ال يزال من الصعب تحديد الســـبب 

لدقيق. ا

عـــادة، نعطي مصداقيـــة أکرب لألشـــخاص الذیـــن یعربون 	 

عن أنفســـھم بثقـــة. وعادة ما تكـــون هـــذه عالمات عىل 

أن الشـــخص يقول الحقيقة. ومع ذلك، بســـبب ديناميكيات 

الجنـــدر أو الصدمـــة، قد يكـــون الضحية / الشـــاهد خجوال 

أو مـــرتددا. قد يكـــون صوتهـــم مهتز، وقد يشـــعرون بعدم 

االرتياح. ومـــن املهم أن نالحظ هذه العالمـــات، ولكن يجب 

أن ال تســـتخدم كأســـاس للحكـــم عـــىل الصـــدق أو بطالن 

دة. لشها ا

إن تذكـــر الضحايـــا / الشـــهود لألحـــداث غـــر موثوق به 	 

بطبيعتـــه. حتى لو كان شـــخص ما ال يكـــذب، فمن الطبيعة 

البرشيـــة أن ننىس تفاصيل األحداث، وخاصـــة إذا كان حدث 

منذ فـــرتة طويلـــة. ويظهر العلـــم أن أدمغتنـــا غالبا ما متأل 

الفجوات للذاكـــرة املفقودة، مام يؤدي الناس إىل ســـوء فهم 

و تشـــويه الحقائق حتى األساســـية. وهذا هو الســـبب أيضا 

يف أهمية عدم طرح أســـئلة إســـتداللية. الذكريـــات موحية 

بشـــكل ال يصـــدق، والضحية / الشـــاهد قد تســـتخدم دون 

وعي نســـخة من الحقائـــق املذكورة يف الســـؤال ليحل محل 

ذكرياتهـــم املفقودة.

وظيفتـــك هي تقديـــم انطباعاتك عن ســـبب تصديقـــك أو عدم 

تصديقـــك لحســـاب الضحية. إذا تم اســـتخدام املقابلـــة يف قضية 

قضائية، فســـيكون من اختصـــاص القايض تحديـــد دقتها.

توقيت ومدة االنطباعات:
كلام قمـــت بتدوين انطباعاتـــك بشـــكل أرسع ، كان ذلك أفضل. 

إذا كان لديـــك وقـــت يف غرفـــة املقابلة ، بعد مغـــادرة الضحية / 

الشـــاهد ، فاقيض بضـــع دقائق يف التفكـــري. إذا مل يكن األمر كذلك 

، فتأكـــد من كتابـــة انطباعاتك يف وقت الحـــق يف املنزل ، يف نفس 

يـــوم املقابلة. يجب أال تقيض أكـــر من 30 دقيقـــة يف كتابتها ، و 

كتابـــة خمس إىل ســـت جمل كافيـــة. ولكن قد ترغـــب يف كتابة 

املزيـــد إذا كان لديك العديـــد من االنطباعـــات و / أو كان هناك 

الشـــهادة.  يف  التناقضات  من  العديد 

يجب عليك كتابـــة انطباعاتك يف أقرب وقت ممكـــن بعد االنتهاء 

املقابلة. من 


