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 رسالن   أنور محاكمة 

 كوبلنتس، ألمانیا  –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 16التقریر 

 2020األول/أكتوبر  –من المحاكمة  38,40,39الیوم 
 

ً  ادات الشھ بعض  تتضمن   تحذیر:   .للتعذیب  أوصافا
  

 
 

 2020األول/أكتوبر  تشرین 27 –من المحاكمة  38الیوم 

ً  11صباحاً بحضور   9:45بدأت الجلسة في الساعة  وعملت السیدة كولر مترجمة من الفرنسیة   1  من الصحافة. ممثلین  5و شخصا
 بالفرنسیة.  ابشھادتھ ، غارونس لو كین، التي أدلتةإلى األلمانیة للشاھد

في    بتضار ] للمرة الثانیة. ولم یستطع اإلدالء بشھاداتھ أمام المحكمة بسبب ُحجب االسمقالت القاضي كیربر إن المحكمة استدعت [ 
موكلھ لعدم الحضور ھذه المرة. قال بانز إنھ واجھ  التي دعت سباب  األ ]، بانز، عن ُحجب االسم[  محامي. سألت كیربر المواعید

في السوید.  أنھ  یُزعم  الذيود مكان إقامتھ حالیاً، لم یرغب موكلھ في تحدی ورقمھ.  ر ی قام بتغی صعوبات في الوصول إلى موكلھ الذي  
  بأالألنھ یخاطر  نوفمبر/تشرین الثاني  12و  11قال بانز كذلك إنھ طلب من موكلھ الرد على االستدعاء والمثول أمام المحكمة یومي 

 د لھ جلسة استماع على االطالق. عقَ تُ 

جائحة  نوفمبر ستُلغى بالتالي ألن الشاھد لن یحضر، وكذلك بسبب ال 12و  11قالت كیربر إن جلسات االستماع المقرر عقدھا في 
 الحالیة. 

 

 لو كین غارونسشھادة 

" حول  في قلب آلة الموت السوریةكتاب "عملیة قیصر:    كاتبة لو كین ةالفرنسی  ةعلى الصحفی  تذكرة من باب النصحتمت تالوة 
 .حقھا في رفض تقدیم أدلة لحمایة مصادرھا الصحفیة ب بحقوقھا كشاھدة خبیرة و حیث أُبلغت"ملفات قیصر". 

 القاضي كیربر استجواب من قبل  

طلبت منھا  ف بملفات قیصر، وقیصر نفسھ، وأصدقاء قیصر.  كانت على اتصال  لو كین، وكیف أرادت القاضي كیربر معرفة من ھي
عملت دائماً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. سألت عن  أنھا ھا صحفیة مستقلة وقالت لو كین إن كیربر أن تحكي قصتھا.  

 .أن تقدمھا ینبغيالتفاصیل التي  مقدار

ھا  قالت لو كین إن عملھا.   محور ، وما إذا كانت تتحدث العربیة، وعن األوسطسألتھا كیربر عن عدد المرات التي زارت فیھا الشرق 
مع زوجھا المستقبلي. قالت إنھا عاشت في مصر وفلسطین   ،بعد أن أنھت تعلیمھا  1992ذھبت إلى مصر كصحفیة مستقلة في عام 

ھا قامت بجولة  قالت لو كین إن . وسطألنھا كانت دائماً مھتمة بالشرق األ   ،تحدثت بالفعل بعض العربیة قبل ذلكلكنھا  األوسطوالشرق 
بدأت   2012في عام وسنوات.  10وكتبت عن األطفال المھاجرین في الضواحي الفرنسیة لمدة   2000في الشرق األدنى في عام 

وذھبت إلى تونس "بعد محمد البوعزیزي" الذي بدأ الربیع العربي في تونس ولیبیا الفرنسیة   ""نشدیما دو  جورنال صحیفة العمل في 
باسم مزیف على جواز   2012من باریس وذھبت إلى دمشق في عام  2011ھا شاھدت الثورة في عام قالت لو كین إن وسوریا. 
.  2014/2013توجھت إلى "المناطق المحررة" شمال سوریا كما أطلق علیھا الثوار. ثم سافرت إلى حلب عدة مرات في وسفرھا.  

 "ثم جاء قیصر". 

ھا كانت ھناك في  قالت لو كین إن . 2011/2012خاللھا لو كین إلى سوریا في   تأراد القاضي فیدنیر معرفة األشھر التي سافر 
د كصحفیة غربیة لكنھا تمكنت من الدخول باسم مزیف  كان من الصعب دخول البلو. 2012 في عام فبرایرشباط/ ینایر وكانون الثّاني/

 .جواز سفرھا  على

 

 ن بالعربیة الحصول على الترجمة. ین ناطق یأي صحفی مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یطلب 1
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تم فیھ   2014في أیار/مایو   دولي صحفي ھ كان ھناك مؤتمرقالت لو كین إن سألت القاضي كیربر كیف تواصلت لو كین مع قیصر.  
اتصل بھا ناشرھا في الیوم التالي  ولو كین مقابلة في تلك المناسبة.   ت أجر وأعضاء مجموعة ملفات قیصر وعرضوا الصور.   تقدیم

الذي كان على األرجح خطأ في   ،"ثانیةقیصر "مرة   ةقابلم : ةالمترجم  ت إذا كانت على استعداد لمقابلة قیصر [قالعّما  لیسألھا
مع قیصر یمكن أن یكون  ٍء لقاإجراء وبدا لھا أن  حتى اآلنبالوضع في سوریا لعدة سنوات  ھا كانت مھتمةقالت لو كین إن فالترجمة].  

 ً ھذا   سبب  ن تفھممدمرة فقط أثناء زیاراتھا إلى سوریا، وبمساعدة قیصر، أرادت أ دلیالً على ما یحدث ھناك. قالت إنھا شاھدت مدنا
ما  مدمرة، لكن ھذه الصور   ائل اإلعالم ألشخاص یعانون ومدن ھ كان ھناك الكثیر من الصور المتداولة في وسقالت لو كین إن الدمار.  

لما كان یحدث بالفعل. قالت إنھ لم تكن ھناك صور ألشخاص یتعرضون للتعذیب على اإلطالق.    ر الیسیرزسوى الن كانت في الواقع 
تحت األرض   مخابز  ھا شاھدتإلى حلب مع مصور حیث شاھدت أشخاصاً غیر مسلحین في أحیاء مدنیة ولكن  ةزیار وأشارت الى 

ھ إذا رأى المرء كیف تمزق  قالت لو كین إن انفجرت بالقرب منھا. دقیقة  30قنابل في غضون  3  سقوط  (وإال سیتم قصفھا) وشھدت
كل ذكرى من ھذه الفظائع. وأضافت  بادة إدفنھم، عندھا یفھم المرء أن ھذه سیاسة إبادة الناس ودون أن تُتاح لھم إمكانیة القنابل الناس 

"كانت    2014میر اإلنسان. قالت إن إقامتھا في حلب عام تد  ھو بمثابةوأن تدمیر المدینة غیر ظاھر للعیان  أنھ ال یزال ھناك الكثیر
 2. مما ساعدھا في العثور على قیصر بداخلھاشعرت بغضب شدید وأساسیة".  

ھا أجرت المقابلة مع قیصر في حلب. قاطعت كیربر موضحة أنھا  قالت لو كین إن لو كین المقابلة. ف أجریتسألت كیربر مع من 
] في ھذا المؤتمر  ُحجب االسمھا أجرت مقابلة مع [ قالت لو كین إن قصدت المؤتمر الصحفي الذي ذكرتھ لو كین في بدایة شھادتھا.  

 الصحفي. 

كین أنھا كلفت بمقابلة قیصر وأنھا بدأت   عرف كیف سارت األمور بعد تكلیف لو كین [بمقابلة قیصر]. أكدت لوت أرادت كیربر أن 
  عرضالذي وسوریة. الحركة ال كان أھم جھة اتصال لھا ورئیس  الذي] ُحجب االسم . سألت [2014البحث عنھ في خریف عام 

وقامت  ھا التقت بالرجلین وأنھا تعلم أن العدید من الصحفیین اآلخرین یریدون مقابلة قیصر. قالت لو كین إن الملفات مع قیصر. 
] أخبرھا أنھ بكى وھو یقرأ مقاالتھا وأنھ  ُحجب االسمإلى العربیة حتى یتمكن قیصر من رؤیة عملھا. قالت إن [ ثالثة مقاالت بترجمة

ھا  قالت لو كین إن في غضون أسبوع واحد.   وف یعاود االتصال بھاكین أنھ س. كما أخبر لو سینسجمان جیداً یعتقد أن لو كین وقیصر  
في سوریا. قالت إن الكتاب لن یكون بدون قیصر،   مرافق االعتقالعن  وإنماأوضحت أنھا ال ترید كتابة كتاب عن قیصر نفسھ،  

ثم عملت لبعض   2014أكتوبر  األول/ شرینت  – سبتمبرأیلول/ قرابةفقط. قالت إنھا حصلت على إذن لمقابلتھ   ھ لن یكون عنھولكن 
] بخصوص المملكة العربیة السعودیة  ُحجب االسم [  معھا التقت بعد ذلك قالت لو كین إن الوقت دون أن تطلب لقاء قیصر مرة أخرى. 

ھا  قالت لو كین إن ]. ُحجب االسم] و[ُحجب االسم[  معفي تركیا، التقت و مجموعة قیصر. صور وذھبت إلى تركیا لزیارة أرشیف  
لكن كان ھناك صمت ألسابیع. في البدایة، لم تفھم السبب، لكنھا أدركت  و ]، 2015ینایر [كانون الثّاني/طلبت بعد ذلك لقاء قیصر في 

ً أ ] لم یعودا على اتصال. قالت إنھ في الواقع لم یكن قیصر فقط، بل شخصانُحجب االسمبعد ذلك أن قیصر و[  . قالت إن سامي  یضا
]  ُحجب االسم [ كانا، 2015  في عام ینایركانون الثاني/ن قیصر لم یتمكن من فعل ما فعلھ إال بمساعدة سامي. في إمستعار واسم 

] لم یكن قادراً على تنظیم لقاء مع قیصر. ومع  ُحجب االسم أدركت أن [و] من جھة وقیصر وسامي من جھة أخرى. ُحجب االسم و[
ھا كانت على اتصال مباشر مع  قالت لو كین إن ذلك، حصلت على مساعدة من شخص التقت بھ في سوریا كان على اتصال بسامي.  

 ي التقت بھ أیضاً عدة مرات مع مترجم. ذسامي ال

تشغیل  ا عبر سكایب بدون ی التق اھمقالت لو كین إن عبر سكایب.  لو كین قد قابلت سامي وجھاً لوجھ أو  ت إذا كان عّما  سألت كیربر
نھا دوّنت المالحظات فقط بدالً من التسجیل ألسباب أمنیة. قالت كذلك إنھ بعد أسبوعین، اتصل بھا سامي لیخبرھا أن  إالكامیرا و

  3ق.قیصر كان قلقاً ألن ھناك الكثیر من األشخاص والمدعین العامین الذین جعلوه یشعر بالقل

قیصر كان قلقاً من   قالت لو كین إنأخبرت كیربر لو كین أنھ ال بأس إذا لم تتذكر أشیاء معینة، ولكن یجب أن تخبر المحكمة بذلك. 
أخبرتھم  أشیاء معینة وأنھا  ھ عجب ت لم قیصر   قالت لو كین إنوأنھ كان صادقاً جداً مع سامي بشأن ذلك.   اإلدالء بشھادتھأنھ كان علیھ 

 أن الشرطة لن تأتي العتقالھ ولكن ربما في یوم من األیام سیضطر إلى اإلدالء بشھادتھ. قالت إنھا سمعت صوت قیصر خلف سامي. 

لو كین أنھم تحدثوا عبر سكایب منذ   ت. أوضح مفتوحةعبر سكایب والكامیرا مغلقة أم  أجروا المحادثةإذا كانوا عّما  سألت كیربر
 كانوا یعتقدون أن سكایب آمن. وذلك الحین 

تذكرت أنھ  و. 2015 في عام مارس آذار/ذلك حدث في  قالت لو كین إنسألت كیربر متى سمعت لو كین صوت قیصر ألول مرة. 
تقیا في وقت متأخر من ذلك الیوم وكانت مع  الو. قیصر قیصر شكرھا وأكد أنھ   قالت لو كین إنالذكرى السنویة للثورة.   قرابة كان 

 

  . ومن2012و  2011امي  مالحظة من مراقب المحاكمة: یبدو أن المترجم قد خلط بین ترتیب األحداث عدة مرات واستمر في الخلط بین ع  2
 ن ھذه الجملة ھي خطأ في الترجمة.المحتمل أ

ة  مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك بعض المشاكل الخطیرة في الترجمة التي دفعت المحكمة في البدایة إلى افتراض أن لو كین كانت قلق 3
 نفسھا، ولكن اتضح أنھا كانت تقتبس مباشرة أقوال قیصر.  ھي
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فقاعة. كانت تدرك أن ھذا    داخلھا كانت  قالت لو كین إن تعرف ماذا تفعل.  م[مترجم]. قالت إنھا كانت تخشى أن تكون مخطئة ول
كثیراً كیف یجب أن تكون على درایة باألسئلة التي یجب أن تطرحھا على قیصر حتى ال   سبق وأخبرھااالجتماع مھم، لكن سامي 

كانت مع مترجمھا،   لى أنھاإوأشارت ر الكثیر من األسئلة مسبقاً. ھا لم تحضّ قالت لو كین إن .  أنھ یتم استجوابھتخیفھ وتعطیھ شعور ب 
قصتھ. ومع ذلك، لم یعجبھ ذلك  ب  ارھمخب ی وتحدث ی قیصر أن یتركا اوال  وح اھمی فسن قدما  اا خائفین بعض الشيء. قالت إنھما كان وأنھم

ھا حاولت بسرعة طرح األسئلة وسألتھ كثیراً. شعر قیصر كما لو أنھ تم استجوابھ، وكانت  قالت لو كین إن وطلب منھا طرح األسئلة. 
.  عجبھاصفت قیصر بأنھ رجل بسیط وصادق، وھو ما أھما التقیا لعدة أیام، كل یوم أو یومین، ووقالت لو كین إن ھذه نھایة مكالمتھم. 

ھي قامت  تحدث وھو ھ كان جو عمل، قالت لو كین إن .  لیس كذلك لكن قیصر وأنفسھم كأبطال،  إظھارقالت إن الناس یحاولون أحیاناً 
ھا  دی یرد أن یكون ل ملكنھ ل على ورقة المالحظات. قالت إنھا شعرت في بعض األحیان بخوفھ. من وقت آلخر، كان یرسم  بتدوین
 . ناجین وواصلت بحثھامع خط یده. ثم التقت تحمل  ورقة 

قیصر أخبرھا أنھ    قالت لو كین إنلو كین عن عملھ، وكیف حصل على الصور وما ھو موقف سامي.  ـ قالھ قیصر لعّما  سألت كیربر
ظیفتھ إنشاء ملفات لجنود ماتوا في حوادث سیارات أو  الثورة. كانت وسبقت  الفترة التي كان مصوراً عسكریاً في وسط دمشق منذ

غرقوا أو انتحروا. كان على قیصر أن یلتقط صوراً لـ "مسرح الجریمة" أو مكان األحداث قبل أن یعود إلى مكتبھ حیث یطبع الصور  
ھ عندما بدأت الثورة، كان  كین إن قالت لو  4  خدم العدالة.ی ألنھ   عملھقیصر أحب  قالت لو كین إنویكتب محضراً للشرطة العسكریة.  

على أحد المصورین التقاط صور للجثث، وتحدیداً المدنیین الذین تم إطالق النار علیھم. عندما جاء المصور إلى مكتب قیصر وأخبره  
  ن یصبحن المصور كان غاضباً جداً قبل أإھذا حدث في درعا و قالت لو كین إنمتظاھرین.  لعن ذلك، أدرك قیصر أن الجثث كانت 

جثث المدنیین كانت علیھا    قالت لو كین إنتشرین، مقر الشرطة العسكریة.  مشفىتم استدعاء المصورین إلى وروتینھم الجدید.  ھذا
 باألرقام فقط.  تحدید ھویاتھمأسماء. في وقت الحق، تم 

الجثث باألرقام بدالً من األسماء]. فلم تستطع لو   تحدید ھویاتإذا كان قیصر قد أخبر لو كین متى تغیرت [سیاسة  عّما  تساءلت كیربر
الذي كان یعمل فیھ بشار   مشفىتشرین، ال مشفى كین أن تتذكر. وأضافت أن [قیصر والمصور اآلخر] كانا یعمالن كل صباح في 

، حیث التقط  ثثمستودعات الج حیث تم تخزینھا في ثالجات في المشافي ھ تم نقل العدید من الجثث إلى قالت لو كین إن األسد. 
ھ  قالت لو كین إن صغیرة جداً، لذلك تم تخزین الجثث في الممرات. مستودعات الجثث  ، كانت في بعض االحیانالمصورون صورھم.  

رقم   المعتقل یوجد أسفل رقم و.  المعتقل رقم الرقم األول ھو ن. كان من المفترض أن یكون عندما وصلت الجثث، كانت تحمل رقمی 
من الجیش رقماً   ُخبراء الطب الشرعيلو كین، خصص  ـ لفقاً و ). و251، 225، 215، 248ى سبیل المثال  فرع المخابرات (عل

الشخص   صفاتدفتر مالحظات یدّون فیھ ھذه األرقام، باإلضافة إلى خبیر الطب الشرعي الجثث. كان لدى   من أجل تصنیفثالثاً 
المیت، مثل الطول ولون الشعر والندوب وسبب الوفاة. قد تشیر أسباب الوفاة، على سبیل المثال، إلى نوبة قلبیة على الرغم من  

كانت تظھر علیھا  ھا عیون أو دی بعض الجثث لم یكن ل قالت لو كین إنأسباب مختلفة للوفاة. تشیر إلى ظھور عالمات على الجثث 
الجثث أطفال   ھ كان ضمنوالحروق الكیمیائیة. وقالت إن  الشدید ظھرت على البعض عالمات الجوعو حلق. عالمات حمراء على ال 

المزة حیث كان ھناك الكثیر من   مشفى تشرین إلى  مشفىمن  نُِقلوالو كین أنھ في مرحلة ما  توكبار السن على حد سواء. وأوضح 
القدیم   مشفى المزة عملیاً بشكل أكبر ألنھ كان بھ جناح من ال مشفىكان و  تشرین. مشفى كن ھناك مساحة كافیة في أروقة ی لم والجثث  

بدأ الناس الذین یعیشون في المزة   2012لكن في عام و،  كراجاتالھ كان من األسھل إخفاء الجثث في ھذه قالت لو كین إن . وكراجات 
یشتكون من الرائحة ألن ھناك الكثیر من الجثث. كانت الجثث مكدسة وكان قیصر وزمالؤه یلتقطون كل صباح صوراً لھم دون  

،  بعد ذلكوكامل الجسم. لصدر ولل وجھ ولل): 4-3قد التقطوا عدة صور لكل جثة (و واحد.  سّجانطرح أي أسئلة. كانوا دائما برفقة  
إما  ُخبراء الطب الشرعي . قام خطیطالجثث برقمین كتبوا على شریط الصق رديء الجودة بقلم ت  التأشیر على تم وعادوا إلى مكتبھم.  

تم عرض رقم خبیر الطب الشرعي دائماً في  وبإرفاق بطاقة برقم آخر بالجثة، أو وضع البطاقة على الجثة أو حملھا للصورة.  
ً وفي الیوم األول واستمر في الیوم الثاني.   10إلى  1من الصورة، وانتقل نظام العد  العد كما  ستمر ی ثم  5,000 إلى كان یصل دائما

 العربیة. ب  5,000العربیة حتى ب  1، لذلك تم احتسابھ دائماً من ب5,000 إلى... ب 1/3، ب1/2 یلي:

 لكل جثة.  كان ھقالت لو كین إن أراد القاضي فیدنیر معرفة ما إذا كان الرقم من خبراء الطب الشرعي لكل جثة أم لكل صورة. 

مضیفة أنھ كان مدوناً أیضاً في دفتر مالحظات تم حفظھ  ذلك . فأكدت لو كین ةمكتوباً على ورق الرقم  إذا كان عّما  سأل فیدنیر كذلك
في مكتب خبیر الطب الشرعي. وأوضحت أنھ بعد التقاط الصور، عاد المصورون إلى مكاتبھم لطباعة الصور. حیث كان ھناك  

ارات بالضبط، ولكن  ستماال ھا ال تستطیع تذكر الشكل الذي تبدو علیھ ھذه قالت لو كین إن استمارة تم ملؤھا وإرفاق الصور بھا. 
 یمكنھا التحقق من مالحظاتھا. 

 االستمارات كانت مرقمة والصور مرفقة.   قالت لو كین إنستمارات المستخدمة.  ال سألت القاضي كیربر عن نوع ا

 

الفرنسیة إلى األلمانیة حول ما إذا كان الشاھد قال "تحقیق  مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك مرة أخرى بعض مشكالت الترجمة من    4
 القضاء".   تحقیقالعدالة" أو " 
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 ستمارات. فأكدت لو كین ذلك. ال إذا كان بإمكان المحكمة إلقاء نظرة على أحد ھذه اعّما  سألت كیربر

ً  یانضالقا صَ حَ فَ   .  من كتاب لو كین 3و 1الملحقین  بصریا

 

 

 طلبت القاضي كیربر من أحد مترجمي المحكمة ترجمة الوثیقة: 

 
 

 الجمھوریة العربیة السوریة 

about:blank
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 للجیش  ةالعام القیادة

 الشرطة العسكریة  فرع

[…] 

 قسم التصویر الجنائي

 البروتوكول 

 [مكتوبة بخط الید]   وفاة/سجل مصور الحادث 

 وفاة [أرقام ومختصرات] حادث  العسكریة لتصویر العامة النیابة  استدعاء من قبلبناء على 

بتاریخ  العسكري 601وقد تم تصویر الجثث في مشرحة مشفى   227الفرع الموقوفین لصالح شعبة المخابرات 
 حسب األصول والطلب.   2013/[الشھر] /[الیوم] 

 سم] قام بمھمة التصویر [اال

 المكلف بتیسیر أمور قسم األدلة القضائیة

 

 أحد الملحقین فقط.  فحص  یكفيقررت كیربر أنھ كان 

 سأل فیدنیر من أین حصلت لو كین على ھذه الوثیقة وما إذا كانت حصلت علیھا من قیصر. فأكدت لو كین قائلةً إنھا رأت صورة لھا. 

كان بإمكانھ طرح سؤال بخصوص الوثیقة التي ُعرضت للتو في المحكمة. فأكدت  إذا عّما  تدخل محامي دفاع أنور بوكر متسائالً 
 القاضي كیربر ذلك. 

 إذا كانت قد حصلت على الصورة [الوثیقة] من قیصر. فأكدت لو كین ذلك. عّما  سأل بوكر لو كین

 .ذلك لو كین ت أكدفإذا كان قیصر قد التقط صورة للوثیقة.  عّما  سأل بوكر كذلك

 أراد بوكر معرفة ما إذا كانت لو كین قد حصلت على صورة الوثیقة التي التقطھا قیصر. فأكدت لو كین ذلك. ثم 

أم النیابة   ،227الفرع  أم  ،كان لدى بوكر سؤال لمترجمي المحكمة ألنھ لم یكن متأكداً مّمن أمر بتوثیق الجثث: النیابة العامة
 العسكریة.  العامة النیابةقبل من   بناء على استدعاءألول من الوثیقة: العسكریة. فقرأ أحد مترجمي المحكمة السطر ا

تدخلت لو كین قائلة إنھ من الصعب قراءة الوثیقة، ولكن كان لدیھا ترجمة معھا. قالت القاضي كیربر إن على لو كین قراءة الترجمة  
 ب على مترجمي المحكمة التحقق من صحتھا. بصوت مرتفع [المترجمة من الفرنسیة إلى األلمانیة بواسطة السیدة كولر] ویج

 قراءة لو كین: 

بناء على استدعاء من قبل النیابة العامة العسكریة لتصویر حادث وفاة المعتقل رقم#. الموقوف  : إیضاحات عن الحادث
كتابة  (تم  2013العسكري بتاریخ  601وقد تم تصویر الجثث في مشرحة مشفى  227لصالح شعبة المخابرات الفرع 

،  (ُحِجب االسم) یوجد توقیع المكلف بتیسیر أمور قسم األدلة القضائیة  التاریخ كامالً بخط الید) حسب األصول والطلب. 
 مظلي في الشرطة العسكریة. 

علي" على الجانب األیسر. وأضاف مترجم  المظلي مقدم" قبل التوقیع و"اللواء ال" ذكرت وأضاف أحد مترجمي المحكمة أن الوثیقة 
 حفظ الجثث كما ھو مترجم].   مكان[ولیس  مشفى ال مشرحة المحكمة اآلخر أن الوثیقة ذكرت إن الصور التقطت في 

إن الترجمة ستكون معقدة للغایة وعرضة لألخطاء. قالت القاضي كیربر إن القضاة أجروا   د. أومیشین قائلة  نة المدعی محامی  تتدخل
دام ھذه التقنیة [السیدة. كولر بصفتھا  اً شامالً إلیجابیات وسلبیات تقنیات الترجمة المختلفة وأنھ كان أكثرھم منطقیة ھو استختقییم

 من الفرنسیة إلى األلمانیة والعكس، ومترجم المحكمة للترجمة من األلمانیة إلى العربیة].  ةمترجمة للشاھد
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  ةً لو كین موضح  ت أكدف.  بالضبط التاریخ  كتابة) موجوداً في الوثیقة وما إذا كان یجب 2013إذا كان العام (عّما  لو كین سأل بوكر 
لو كین أیضاً أنھ في السطر   تأضاف واستمر ھذا الروتین ببساطة. وقبل الثورة.   تم خدِ مسبقاً واستُ عت ِب قد طُ   االستماراتأن ھذه 

 .المحددینالتاریخ واالسم  جبتم حولكن سی  2013 كر عامذُ  وثیقة،الرابع من ال

قدر اإلمكان موضحین أنھ في الوقت    حاولوا الحجب  سامي]و ھم [ھي وناشرھا وقیصر قالت لو كین إن .  بالحجب سأل بوكر عمن قام 
الحاضر إذا تعرف شخص ما في سوریا على قریب في ملفات قیصر، فھذا یعني أن الشخص الموجود في الصورة ھو إرھابي 

العدید من األشخاص تعرفوا على أقاربھم لكنھم لم یجرؤوا على إخبار   قالت لو كین إن كذلك.  ینإرھابی  ونعتبری وجمیع أفراد عائلتھ 
أي أحد. قالت إن ابنة عم صدیقة سوریة لھا تعرفت على زوجھا في إحدى الصور. ولم یشارك زوجھا مطلقاً في المظاھرات، ولكن  

ابنة عم صدیقتھا تعیش في درعا وعندما تعرفت على زوجھا في ملفات قیصر، اتصلت بصدیقتھا    قالت لو كین إنتم اعتقالھ وتعذیبھ. 
 تف أردنیة. في فرنسا باستخدام شریحة ھا

  أرقاموخبراء الطب الشرعي   أرقامشمل ی  میتین. فأكدت لو كین أن الحجبشیر إلى أشخاص أراد بوكر معرفة ما إذا كان الحجب ی 
 . وأضافت أنھ في مكان ما في أرشیفات النظام یمكن للمرء أن یجد األسماء المرتبطة بھذه األرقام. المعتقلین

 كین "نحن" ھي وناشرھا.  . قالت لوم بالحجب سأل بوكر عمن قا

إلى   ن دووعی صوراً كل یوم، ثم   كانوا یلتقطونه یصر. أوضحت لو كین أن قیصر وزمالءطلب فیدنیر من لو كین شرح نھج عمل ق
، زاد عدد الجثث، لذلك  2012لكل جثة، ولكن منذ بدایة عام  ةواحد وثیقة مكتبھم حیث كان علیھم ملء الوثائق. في البدایة، كان ھناك 

إلى الشرطة   االستماراتتم إرسال ھذه ی للعدید من الجثث مع إرفاق الصور ذات الصلة. ثم  ةواحد استمارة كان علیھم استخدام 
ھزة المخابرات. قالت إن الجثث  تم فرز الصور من قبل الفرع المختص ألجوزداد باستمرار. اعبء العمل  قالت لو كین إنالعسكریة. 

ترتیب معین في  ب دائماً  ونواكی التقط المصورون الصور بسرعة، لذا لم وولم یتم فرزھا دائماً.   كانت متضررةتشرین  مشفى في 
لى  الشرعي. عالبدایة. ثم تم ترتیب الصور بناًء على الفرع المختص بأجھزة المخابرات، باإلضافة إلى الرقم الذي قدمھ خبراء الطب 

 . 251الفرع لھا رقم) و (لیس] المخابرات الجویة، [248، 225، 215 سبیل المثال، كان ھناك كومة للفروع

كل فرع من فروع أجھزة المخابرات لدیھ رقم، ومع ذلك،   قالت لو كین إنر أحد األرقام.  قال فیدنیر إنھ سمع أن لو كین ال یمكنھا تذكّ 
   .بساطة "الجویة" فإن المخابرات الجویة تسمى ب 

قیصر في البدایة لم یصدق ما قالھ اآلخرون لھ [عن   قالت لو كین إنعرف كیف كان رد فعل قیصر على عملھ.  ت أرادت كیربر أن 
كان من الصعب حقاً على قیصر أن یظھر  فقد لمدنیین]. قالت إن قیصر بعد ذلك رأى الجثث بأم عینیھ. ومما فھمتھ، كون الجثث 

ً رھابی إمشاعره ألنھ كان نظاماً  ھذا   تصور ھا عملت في سوریا لفترة طویلة وال تزال ال تستطیع قالت لو كین إن ضد كل الناس.  ا
ھ عندما  قالت لو كین إن .  یشعر بالخوف والضیاع مرار على عائلتھ وتعتقد أن قیصر كان الرعب. قالت إن المرء یشعر بالقلق باست 

بالثورة وكان   ن مھندساً لھ صلة ] كان خائفا وأراد التحدث إلى سامي. قالت إن سامي كاجثث المدنیینقیصر ألول مرة صور [  شاھد
كان قیصر  وعلى الفور، لكن سامي أقنعھ بالبقاء.  االنشقاق د لو كین كذلك أن قیصر أرا ت أكثر انخراطاً في الثورة من قیصر. أوضح

ھا تعتقد أن سامي دفع قیصر لنشر  قالت لو كین إن سیكون متواطئاً، وإذا غادر، فستكون عائلتھ في خطر. ف إذا بقي، ففي مأزق: 
في   نی الموجود سامي أراد مساعدة جمیع العائالت، وھو جانب مھم من ملفات قیصر. قالت إن األشخاص  قالت لو كین إنالصور.  

. قالت إن الناس یشعرون بالعجز عندما المغّیبینبلد ھي سوریا  قالت لو كین إنقد اختفوا ببساطة.  والصور لدیھم أرقام وأسماء فقط.  
ب األسود الذي یشمل أكثر من مجرد الخوف. قالت إن الكثیر من الناس ال یتحدثون عن  یكون أحد أفراد أسرتھم مفقوداً. إنھ مثل الثق

لو كین كذلك أن الصور من ملفات   تعتبر إرھابیاً. وأوضح عندما یتم القبض على شخص ما، یُ ف.  بسبب الخوف أقاربھم المفقودین 
إلى سجن، فھو   اعتقال مرفق إذا تمت إحالة شخص من فھي عبارة عن ثقوب سوداء.  التي ، ومرافق االعتقالقیصر جاءت من 

سجن، فال یزال لدیھ اسم ویمكن لعائلتھ طلب زیارة أو شھادة  الإذا كان أحدھم في  حیث  محظوظ ألنھ یعني أنھ سیظھر مرة أخرى.
سامي وقیصر أرادا عرض الصور على   لو كین إن قالت شيء ببساطة.    أي ، ال یوجداالعتقالوفاة من الشرطة العسكریة. في مرفق 

في الصور محظوظة ألنھا تشیر إلى أن   أحد األقارب العائالت القادرة على التعرف على وإن   العالم وإظھار ما حدث للعائالت.
في البدایة، طلب  وف على األشخاص.  ، یصبح من الصعب التعرّ عتقالاال مرفقبعد شھور أو سنوات في وبسرعة.   قد توفي الشخص 

في عھد حافظ  وق النظام فظائعھ.  بھذه الصور وثّ فللصور. القیمة اإلثباتیة تعتقد أن سامي كان على علم ب وسامي من قیصر البقاء. 
ھذا الظرف   قالت لو كین إنصور.    وجدت  ،في عھد بشار األسد ا مأ. لھم  لكن بدون صورواألسد، كان ھناك أیضاً الكثیر من القتلى، 

 امي إلى إقناع قیصر بالبقاء لمدة عامین آخرین. دفع س

بھا نسخ من   ذاكرة تخزین (فالشة)ھ كان ھناك قالت لو كین إن أرادت كیربر أن تعرف بالضبط ما فعلھ سامي وقیصر بالصور. 
قالت لو  جوربھ.    في  في حزامھ أو  الفالشةأخفى والوصول إلى الكمبیوتر حیث تم تخزین الصور.   مكانیةإكان لدى قیصر والصور. 

قالت  سامي كان قادراً على العودة إلى المنزل بعد العمل كل مساء وكان یسافر ذھاباً وإیاباً بین منزلھ ومكان عملھ كل یوم.  كین إن
لمدة عام ونصف. وأضافت أنھ على    العادةذلك بأرشفة الصور. استمرت ھذه لسامي الذي قام بعد الفالشة قیصر أعطى   لو كین إن

االحتجاجات بعنف. أصبحت   ت ي البدایة، كانت ھناك مظاھرة سلمیة، ثم سحقفالمرء أن یفھم أن سوریا تغیرت بشكل كبیر. ف
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كانت ھناك مجموعات مختلفة في  فقد المظاھرات عنیفة أكثر فأكثر. على عكس ما حدث في لیبیا حیث كانت ھناك جبھة واحدة،  
بینما كانت الجماعات اإلسالمیة تسیطر على   5بعض المناطق كانت تحت سیطرة الجیش السوري الحر،  قالت لو كین إن سوریا. و
 بعضھا.

ھا تعني الجیش السوري الحر.  قالت لو كین إن عني الجیش السوري الحر أم الجیش السوري.  ت لو كین  ت إذا كان عّما  سألت كیربر
ـ  لقیصر الیومي إلى المنزل من العمل كان صعباً عندما كانت بعض المناطق تسیطر علیھا المعارضة. وفقاً  تنقّلوأوضحت كذلك أن 

. وأضافت أن  انشقّوا بعض األشخاص من مكتب قیصر  كین إنقالت لو الشيء الصحیح.   من أجل كین، شعر قیصر أنھ كان یعمل   لو
] العدید من أفراد الجیش الذین كانوا ینتمون فرّ [  6  .باألصل العرقي الثورة كانت تتعلق أكثر بالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة ولیس 

السّنة  یصر بالوحدة أكثر فأكثر وكان عدد إلى جماعات عرقیة، وكانت غالبیة أفراد الشرطة العسكریة المتبقین من العلویین. شعر ق
األمور أصبحت أكثر صعوبة لقیصر. كانت   قالت لو كین إنفي مرحلة ما، ُطلب من قیصر تدریب شخص علوي. و . یقل أكثر فأكثر 

 الفكرة ھي الموازنة بین عدد الصور والتھدید الذي تشكلھ. كلما زاد عدد الصور، زاد التھدید. 

 سامي أو قیصر. فلم تعرف لو كین.  قد راودت  ت فكرة الرحیلإذا كان عّما  سألت كیربر

د.  ل الصور. وتم إخراج قیصر من البلسامي كان لدیھ ك  قالت لو كین إنسألت كیربر أین كانت الصور عندما غادر سامي وقیصر. 
د.  مختبئاً في شاحنة، ثم غادر البل شھراً،كیلومتراً، ونُقل إلى جنوب سوریا حیث انتظر  50كل أعضاء المعارضة  ھد بھ إلىوعُ 

 د بواسطة شخص ثالث.  سمیة وأن الصور أخرجھا خارج البلوقالت إن سامي غادر البالد عبر قنوات ر

*** 

 [أثناء الجلسة یقة قد  15استراحة لمدة ]

*** 

 القاضي فیدنیر استجواب من قبل  

. فأكدت  2011مدنیین في آذار/مارس في عام ل أصبحت تعودلو كین بأن الجثث  إفادةتضییق اإلطار الزمني وأشار إلى  أراد فیدنیر
 لو كین ذلك. 

ھا ال تعرف الیوم بالضبط ولكن  قالت لو كین إن قیصر إلى سامي ومن ثم بدأ "عملھ" [نسخ الصور وأرشفتھا].   لجأ سأل فیدنیر متى 
 . 2011كان ذلك في ربیع عام 

قالت  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانوا قد بدأوا في نسخ الصور على ذاكرة التخزین (الفالشة) على الفور أم أنھم بدأوا القیام بذلك الحقاً. 
الخوف ولم تكن ھناك خطة   جو منتمت العملیة برمتھا في  وھا ال تعرف. وأضافت أن النسخ لم تكن منظمة بشكل جید. لو كین إن 

" ولیسوا  ھواة ھا تعتقد أن بعض الصور مكررة مضیفة أنھ یجب على المرء أن یعرف أنھم "قالت لو كین إن معینة.  لموعد نسخ صور 
 عمل احترافي. على محترفین، لذلك لم تتوقع الحصول على نسخة دقیقة أو 

 . فأكدت لو كین ذلك. 2011بالتالي في نسخ الصور في عام  ا شرعاص فیدنیر أنھملخّ 

 . 2011لكنھ كان عام وعرف، ت كن لو كین ت الصیف. لم  في الربیع أم في ذلك  أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 

 . 2013إذا كان قد استمر لمدة عامین تقریباً. فأكدت لو كین أنھ استمر حتى صیف عام عّما  سأل فیدنیر

 ھا تعتقد ذلك ولكن لیس لدیھا دلیل. قالت لو كین إن قیصر.   انشقّ إذا كان ھذا حدث عندما ا عمّ  سأل فیدنیر

صوراً في الصباح ثم یعود إلى مكتبھ.   كان یلتقط إذا كان قیصر قد أخبر لو كین عن روتینھ الیومي. فذكرت أنھ عّما  سأل فیدنیر
اللتقاط صور للجثث. في البدایة، كان ھناك عدد قلیل   مشفىللحضور إلى ال 9مكالمة كل صباح حوالي الساعة یتلقى قیصر كان و

  ذھبكان ی ونسبیاً من الجثث، لذا كان ینتھي عملھ بسرعة. ولكن، ازداد عدد الجثث، لذلك استغرق األمر وقتاً أطول اللتقاط الصور.  
 ان یلتقط الصور في الصباح ثم یعود إلى المكتب. تشرین في الشمال قرب الشرطة العسكریة. بشكل عام، ك مشفىالمزة و مشفىإلى 

لكنھا لم تكن متأكدة مما إذا كان في الربیع أم في   2012ذلك كان في عام  قالت لو كین إنأراد فیدنیر معرفة متى زاد عدد الجثث.  
 .الزنازینالصیف. وأضافت أن النظام أصدر مراسیم بإخالء 

 

حول  مالحظة من مراقب المحاكمة: المترجم قال "الجیش السوري" بدالً من "الجیش السوري الحر" كما قال الشاھد. أدى ذلك إلى بعض االلتباس،    5
 كیربر.  محكمة، ال ةسبب تدخل رئیس

 المختلفة.  ثنیات حیث مضى الشاھد للحدیث عن اإل" وكانت خطأ على ما یبدو، أیدولوجیاتمراقب المحاكمة: قال المترجم "  مالحظة من 6
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 ھا علمت بالمراسیم من مصادر أخرى [لیس من قیصر أو سامي]. قالت لو كین إن عن نوع المراسیم.   فیدنیرسأل  

 . 2012أراد فیدنیر أن یعرف متى صدرت ھذه المراسیم. قالت لو كین في عام  

 دمشق. حیاء ، أحد أفي منطقة المزة مشفى ھو رمز لل 601لو كین أن   ت أوضحف. 601 مشفىأراد فیدنیر أن یعرف ما یرمز إلیھ ال

الصور تم التقاطھا بواسطة كامیرا رقمیة لكنھا لم تتذكر الطراز، ربما كانت   قالت لو كین إنسأل فیدنیر كیف تم التقاط الصور.  
"DX50  ثم نُقلت الصور إلى جھاز كمبیوتر حیث نسخھا قیصر إلى فالشة أخفاھا في حزامھ أو جواربھ. ثم عاد قیصر إلى مسقط ."

 امي أیضاً. وأعطى الفالشة لسامي الذي قام بعد ذلك بمعالجة الصور. رأسھ حیث عاش س

صوراً عالیة الوضوح    قالت لو كین إنوأراد معرفة ما إذا كانت مضغوطة أم كاملة.  فیدنیر عن حجم الملفات كل على حدة سأل  
)HD واألخرى أقل جودة لنقلھا للخارج عبر اإلنترنت. ولكنھا لم تكن    عالیة الوضوح) أعطیت لسامي. وقام بعمل نسختین: واحدة

 إلى خارج سوریا. عالیة الوضوح متأكدة إلى أین تم نقل الصور. ثم قام شخص ثالث بتھریب قرص صلب بھ نسخ 

جودة تم إرسالھا    الصور األقل قالت لو كین إنأثناء عمل قیصر.  أصالً أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت الصور ذات جودة منخفضة 
 عبر اإلنترنت.

 سأل فیدنیر متى حدث ذلك. فلم تكن لو كین تعرف. 

أیضاً إلى  سامي احتفظ بالصور، ولكن تم إرسالھا  قالت لو كین إنالصور بعد ھروب قیصر.   على واصلوا العمل سأل فیدنیر كیف  
المجلس الوطني  لو كین كذلك أن سامي وقیصر لم یكونا على اتصال مطلقاً ب  ت ]. أوضحُحجب االسمعبر [المجلس الوطني السوري 

ذھب سامي وقیصر إلى قطر.  و. ومع ذلك، كان من المفترض أن یعرض السیاسیون المرتبطون بالمعارضة الصور للعالم. السوري 
   . 2014 مطلع/2013ذلك في نھایة لفات. حدث روك) لكتابة تقریر عن الم -  كارتر شركة محاماةمّولت الدولة لجنة تحقیق (

لو كین أن االثنین كانا في   تأكد فبالنسبة لھا.  ینمألوف یبدوان] مشفّران اسمان سما عمران وزكریا [ا  لو كین ما إذا كان سألت فیدنیر
تركیا مع   إلىطرق مختلفة لكنھما عادا ب تركیا حیث یوجد مقر المجلس الوطني السوري. وأضافت أن سامي وقیصر غادرا سوریا 

سبیل   صورة بتصنیفھا من أجل تحدید عدد المعتقلین من كل فرع، على 53,000عمران وزكریا. حاول عمران وزكریا توثیق 
 . 225 المثال:

طبیب أطفال وحاول فرز الصور  كأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانوا قد نظروا أیضاً في أسباب الوفاة. فأوضحت لو كین أن زكریا عمل 
 حسب اإلصابة وتصنیفھا حسب أنواع اإلصابات. 

  نا على اتصال مع عمران وزكریا كا قالت لو كین إنأراد فیدنیر معرفة المزید عن العالقة بین عمران وزكریا وسامي وقیصر.  
 [ُحجب االسم] والتقیا بالمجلس الوطني السوري. ولم تكن متأكدة مما إذا كان قیصر قد التقى بالمجلس الوطني السوري. 

في    2015نوفمبر تشرین الثاني/أنھ كان في مضیفةً لو كین  ت أكدفعمران وزكریا.  ب  تلو كین قد التق  تأراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 تركیا.

ا لھا أشیاء ال  على مدار یومین. أظھرالتقیا وجھاً لوجھ. فأكدت لو كین موضحةً أنھما التقیا في مكتب قد إذا كانا  عّما  سأل فیدنیر
، مثل طریقة عمل النظام، وما تعنیھ األرقام (على الجثث)  المدة یومین. قالت إنھا تعلمت الكثیر منھم اتصدق واستطاعت العمل معھم

 الصور بالضبط. اءت ومن أین ج

ھا تفترض أن الصور تم  قالت لو كین إن . بذلك سأل فیدنیر كیف عرفت لو كین من أین أتت الصور وإذا أخبرھا عمران وزكریا
نشرھا في مكان ما. كان االثنان أول من استجوبتھما حول الملفات وقیصر، وحول استخدام أوراق إكسل ألغراض التصنیف وحول  

 واضحة لھا اآلن.  باتت. قالت إنھا ستطرح أسئلة الیوم، ولكنھا في ذلك الوقت لم تفكر في أشیاء معینة اقصتھم

األمر لیس   قالت لو كین إنإذا كان قیصر قد أخبر لو كین عن دوافعھ ولماذا التقط صوراً للجثث في المقام األول. عّما  سأل فیدنیر 
أو ما الذي كان یفعلھ الشخص   ،سببالقام الجمیع بعملھ وأصدروا تقاریر دون معرفة   واضحاً تماماً لھا، وأوضحت أنھ في سوریا،

كان نوعاً من  أنھ الذي بجانبھ. قالت إن قیصر قام بعملھ دون معرفة السبب بالضبط ولكن لدیھا ثالثة تفسیرات محتملة لذلك. أوالً، 
كما التقط صورا لجثث المدنیین. ثانیاً، إنھا حقیقة أن   اً مستمر ك ذل ما زالوالتقط صورا لقتلى من الجنود قبل ذلك حیث الروتین. 

لو كین أن النظام   تأوضح  7". شتازي" الدولة  أمنجھاز یمكن للمرء أن یقارن النظام السوري ب و.  یقوم باألرشفة بكثرةالنظام 

 

تمتع بصالحیات بعیدة المدى فیما یتعلق بمراقبة المجتمع المدني  ی جھاز المخابرات في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، و  و" ھشتازي "   كان 7
 والتوثیق التفصیلي. 
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لو كین أنھ   ت رؤسائھم. وأضافل بعمل جید  قیامھم  . ثالثاً، سمحت صور الجثث للمرؤوسین بإظھاركل شيء تقریباالسوري تعلم أرشفة 
الجثث    إلى أننظراً وعلى اإلطالق. واضحاً ذلك  لم یكنمن المذھل مدى وضوح الفظائع التي ارتكبھا النظام، ولكن في نفس الوقت 

. قام النظام بأرشفة كل شيء  عي أن الناس لیسوا سوریین في الواقعأرقام فقط بدالً من األسماء، فمن السھل على النظام أن یدّ  علیھا
 بینما كان یخفي كل شيء في نفس الوقت. 

الملفات تتكون من   قالت لو كین إنصورة. سأل لو كین عن عدد القتلى بینھم.  53,000أشار فیدنیر إلى أن ملفات قیصر تتضمن 
 صورة لمعتقلین.  25,000وھناك حوالي ، ولكن لم یتم اعتقالھم. لقوا حتفھممن األشخاص]: معتقلون وجنود ومدنیون [ثالث فئات 

 . باللغة الفرنسیة كین للو من الشھادة األولیة فھم رقماً مختلفاً ل محامي المدعي كروكر قائالً إنھ تدخّ 

)  المعتقلونطلبت القاضي كیربر انتظار توضیح بین المترجم ولو كین. دققت لو كین مالحظاتھا وأوضحت أن المجموعة األولى (
 .معتقالً   6,786صورة لـ  28,707تضم 

المجموعة الثانیة (الجنود) تضم   قالت لو كین إنأراد القاضي فیدنیر معرفة عدد الجثث التي تتكون منھا المجموعات األخرى.  
 شخصاً.  4,025شخصاً والمجموعة الثالثة (مدنیون غیر معتقلین) تضم  1,036

الصور قبل نشرھا، وما الذي حدث في قطر ولماذا تم ربط الصور بقطر في المقام األول.   سلكتھأراد فیدنیر معرفة الطریق الذي  
  حقق من ت للت لجنة تحقیق، بالتحدید دیفید م. كرین ودیزموند دي سیلفا، لقطر دعمت المعارضة في سوریا وموّ  قالت لو كین إن

 الصور. 

ھما مدعیان سابقان في المحكمة الخاصة  قالت لو كین إن الصور.   تلقي ھؤالء األشخاص أجوراً للتحقق من سأل فیدنیر عن سبب 
قیصر" والتحقق من صحة   تضرر كانا برفقة خبراء الطب الشرعي لفحص "عدم  افي تقییم األدلة. قالت إنھم بیرانبسیرالیون وخ

 . 2014 في عام ینایرثاني/كانون الفي  اا تقریرھما أصدرھمقالت لو كین إن الصور.  

دیفید إم كرین   تعاقدت معشركة المحاماة ھذه  قالت لو كین إن.  ك وكارتر رشركة المحاماة البریطانیة  لو كین عن محامي سأل فیدنیر
 ودیزموند دي سیلفا ودفعت مقابل كل شيء مع قطر. 

ھ كان ھناك اجتماع في وزارة الخارجیة الفرنسیة في كانون الثاني/ینایر قالت لو كین إن سأل فیدنیر كیف تم تقدیم الصور للجمھور. 
حضرتھ "مجموعة أساسیة" دعمت المعارضة السوریة وحوالي عشرة وزراء خارجیة من فرنسا وألمانیا والوالیات المتحدة   2014

فیدیو یعرض الصور.   المجلس الوطني السوري ضمنمت مجموعة  لمملكة العربیة السعودیة ومصر. قدّ وتركیا واألردن وإیطالیا وا
ً  توأضاف    لو كین أن لوران فابیوس [وزیر الخارجیة الفرنسي في ذلك الوقت] وافق على إتاحة الصور لبعض السلطات. وقالت أیضا

سي إن    وقامت شبكةكارتر روك.  شركة  أحمد الجربا وممثلي قبل  من سالم في جنیفال أثناء محادثات  للنقاش طرحھا تم  إن الصور 
 .  بتوفیر تغطیة إعالمیة للموضوعالجاردیان وغیرھما صحیفة إن و

سأل فیدنیر متى كانت آخر مرة اتصلت بھا لو كین مع سامي وقیصر (شخصیاً)، لكنھ أشار إلى أنھا، كصحفیة، لھا الحق في عدم  
 ھا تفضل عدم اإلجابة. إن قالت لو كین   8اإلجابة.

یشعر  سامي " قالت لو كین إنن في حالة خوف. إذا كانا ال یزاالعّما  ذكر فیدنیر قول لو كین إن قیصر وسامي كانا خائفین. سأل 
 أیضاً".  بالخوف 

 . ف فھمھا، فإنھما یشعران بالخو حسب إذا كانت لو كین قادرةً على سؤال سامي وقیصر عن مخاوفھما. عّما  سأل فیدنیر

نھم  أ ةح وضّ م ،بوكر ،بناًء على طلب محامي الدفاع نظر في مجموعة مختارة من الصور ت سھیئة المحكمة قالت القاضي كیربر إن 
 سیفحصون مجموعة عشوائیة من الصور 

*** 

 ] دقیقة 65استراحة غداء لمدة [

*** 

 

  مالحظة من مراقب المحاكمة: كانت ھناك بعض الصعوبات الجدیة الناجمة عن الترجمة من الفرنسیة إلى األلمانیة. واضطرت القاضي كیربر إلى  8
 التدخل، وطلبت من المترجم ترجمة ما یقولھ القضاة فقط وعدم مقاطعة أي شخص. 
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كیربر إنھم سیفحصون اآلن بعض الصور، مضیفة أنھا ال تتوقع أن تتعرف لو كین على أي منھا، لكنھا طلبت منھا أن   قالت القاضي 
 تقول ما إذا كانت تبدو مشابھة للصور من ملفات قیصر وما إذا كان من المحتمل أنھا تنتمي إلى ملفات قیصر. 

*** 

 ] التوضیحتم عرض ما مجموعھ ثماني صور دون مزید من [

*** 

الصور الثماني، قالت كیربر إن الصورة مختلفة قلیالً عن الصور السابقة حیث أن الشخص ملفوف في كیس   صورة من  في آخر
قالت لو  فت على أي منھا. تعرّ كانت قد إذا كانت تعتقد أن ھذه الصور من ملفات قیصر أو إذا عّما   بالستیكي. ثم سألت كیربر لو كین

 فات قیصر. الصور تبدو مشابھة جداً للصور من مل كین إن

الفرع.  إلى رقم شارة اإل بسبب األرقام الموجودة على الجثث و ا متشابھة بدوت  ھاقالت لو كین إن .  ا متشابھة بدوت سألت كیربر لماذا 
أیضاً بطاقات بیضاء مكتوب علیھا أرقام من خبیر الطب الشرعي باإلضافة إلى أكیاس بالستیكیة ملفوفة فیھا بعض الجثث.   وعلیھا

ضوا لنفس الفظائع مثل األشخاص الموجودین في الصور من ملفات  شخاص في الصور المعروضة في المحكمة تعرّ قالت إن األ
  قیصر. 

 المدعي العام استجواب من قبل  

ً   قالت لو كین إنإذا كان قیصر قد أخبرھا بما یتوقعھ من نشر الملفات.  عّما  سأل كلینجھ لو كین لالعتقاد بأن نشر   9قیصر كان ساذجا
الصور سیوقف الجرائم من الحدوث. وقالت إن قیصر افترض أنھ عندما تكون الجرائم مرئیة بوضوح، فإن المجتمع الدولي سیوقف  

 الجرائم. 

 أكدت لو كین ذلك. فخلص كلینجھ إلى أن توقعات قیصر لم تتحقق بعد. 

أنھ على مدار السنوات    ةً من الصعب علیھا التحدث نیابة عنھ، مضیفھ قالت لو كین إن سأل كلینجھ لو كین عن شعور قیصر الیوم. 
 . شخص مفعم باألمل الى شخص یائس من  تراجعالخمس، 

ً  قیصر ومعلوماتھ معقولة. [بعد استراحة طویلة أقوال إذا كانت عّما  سأل كلینجھ ] أوضحت لو كین أنھا شاھدت الصور قبل أن  نسبیا
الزمالء والخبراء في الموضوع الذین اعتمدوا على المنظمات السوریة غیر الحكومیة. عندما  لعت على عمل  تقابل قیصر. كما اطّ 

. نظراً ألنھا التقت بالفعل بشخصین كانا یعرفان قیصر قبل أن  أجزاء األحجیة جمیع ھا عثرت على قابلت قیصر، شعرت كما لو أن 
 شكوكھا.   وتضاءلت بسرعة  تھما ببعض تقابلھ بالفعل، فقد طورت ھي وقیصر ثق

. فأكدت لو  601المزة  مشفىقبل أن تتحول إلى  607تشرین   مشفىأشار كلینجھ إلى أن الجثث تم تخزینھا وتصویرھا ألول مرة في 
كان    ببساطة  ھاعدد ألنالمزة   مشفى تشرین، لكن في مرحلة ما، تم نقل الجثث إلى  مشفىكین أنھم التقطوا صوراً ألول مرة في 

 مشفىتشرین بینما لم یكن  مشفىتشرین. كان ھناك الكثیر من الناس في  مشفىمساحة كافیة لتخزینھا في لم تكن ھناك و جداً  اً كبیر
 . للعامةالمزة مفتوحاً  

 . فلم تتمكن لو كین من التذكر.  المشافي أراد كلینجھ أن یعرف متى تم تغییر 

، مضیفة  حرستا  مشفىفي الصور التقطت أیضاً  قالت لو كین إنإذا كانت الصور قد التقطت في أماكن أخرى أیضاً. عّما  سأل كلینجھ
 بالذات.  مشفىأنھ لیس لدیھا مزید من المعلومات حول ھذا ال

 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن إذا كانت الصور من ملفات قیصر قد تم تعدیلھا. فعّما  سأل كلینجھ

ھم فعلوا ذلك لمساعدة األطراف الخارجیة  قالت لو كین إن لصور.  بتبویب ازكریا وعمران وسامي  قیام ن یعرف سبب أراد كلینجھ أ
 على فھم الصور بشكل أفضل، بما في ذلك إصابات الجثث وأصل الصور. 

 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن إذا تم تغییر أسماء الملفات. فعّما  سأل كلینجھ

 

"على نحو غیر جاد" على الرغم من أن كل شخص    ”frivolously“   ةالفرنسیو  ةاأللمانی   اللغتینبین    ةالمترجم  تمالحظة من مراقب المحاكمة: قال   9
الفرنسیة   الكلمة  استخدمت  كین  لو  أن  سماع  من  تمّكن  المحكمة  باأللمانیة    ”naïve“في  مباشر  مرادف  لھا  یوجد  والتي  "ساذج"  تعني  التي 

 واإلنجلیزیة. 
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ھا لیست متأكدة تماماً من الشخص الذي  قالت لو كین إن قیصر الصور.    أرسلأراد كلینجھ أن یعرف لمن تم تمریر الصور ولمن 
 ً لھا، حصل [ُحجب االسم] على نسخة وتم تسلیم عدة نسخ إلى وحدات جرائم حرب مختلفة: في فرنسا،   حصل على الصور. وفقا

 األلماني) و(بعضھا) إلى مكتب التحقیقات الفدرالي.   وواحدة لك (مكتب المدعي العام االتحادي

] أرسل نسخة إلى لیختنشتاین لحمایة  ُحجب االسم  إن [ةً لو كین قائل ت أكدفإذا كانت لیختنشتاین قد تلقت أیضاً نسخة.  عّما  وسأل كلینجھ 
 نفسھ. 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

(فرع). فأوضحت لو كین أن ھناك  بكلمة  والسجون. أراد أن یعرف ما الذي تعنیھ   االعتقالأشار بوكر إلى حدیث لو كین عن مرافق 
بعضھا مخصص لمناطق محددة فقط.  وفي كل مكان.   مثیل البعض منھاع. یتم ت وفي سوریا مقسمة إلى فر  مخابراتأربعة أجھزة 

یصدر  داخل فرع معین ویختفي. یمكن أن  اعتقالأجھزة المخابرات، فإنھ یتم نقلھ إلى مرفق وإذا تم القبض على شخص من قبل أحد 
ھ بمجرد دخول أحدھم إلى السجن،  قالت لو كین إن الشخص وینقل إلى "سجن"، إما مدني (عدرا) أو عسكري (صیدنایا).  "حكم" بحق

حكمة تبرئة شخص ما، حیث یمكن بعد ذلك أن یتم القبض  عاد إلى الساحة ویمكن إطالق سراحھ من السجن. ویمكن للمفیكون قد 
 علیھ مرة أخرى من قبل جھاز مخابرات مختلف ویختفي مرة أخرى. 

لفترة قصیرة ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن، فإن ھذا الشخص محظوظ.   اعتقالأراد بوكر توضیح أنھ إذا ذھب شخص ما إلى مرفق 
 المخابرات العامة.  إدارةكذلك إذا تم القبض على شخص ما من قبل  ن یكونأن األمر ل  قائلة  فأكدت لو كین

 . 2013غادرا في صیف  اھمقالت لو كین إن سأل القاضي فیدنیر متى غادر سامي وقیصر سوریا. 

 ن محامي المدعی استجواب من قبل 

المزة حیث تم تخزین الجثث واشتكى سكان المنطقة من   مشفى ن قیصر كان یعمل في ألو كین ب   لالمحامي كروكر إلى قو  أشار
قالت لو  المزة وقصر الرئیس.  مشفىقیصر، المسافة بین   وصفإذا كانت تعرف، من خالل معرفتھا أو من  عّما  الرائحة. ثم سألھا

ً جوی  اً خط  رسمناإذا العسكري مباشرة  مشفىال  أعلىالقصر یقع  كین إن من الصور من ملفات قیصر،   . وأضافت أنھ في العدید بینھما ا
 یمكن رؤیة الجثث في المقدمة والتلة التي یقع علیھا القصر في الخلفیة. 

أشار إلى أن سامي  وأن یعرف متى بدأ سامي في نسخ الصور ومتى اتصل بھ قیصر لیقول لھ إن علیھ أن یبدأ النسخ.  أراد كروكر 
 ھذا یبدو معقوالً.  قالت لو كین إن . 2011إنھ بدأ في نسخ الصور في عام  قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا

كیفیة إرسال الصور عندما تم حفظھا في سوریا. قال إنھ سمع لو  ب  فیما یتعلقكان لدى كروكر سؤال بخصوص الترجمة الصحیحة  
تم  ما إذا تم إرسالھا عبر اإلنترنت أو ع ألسی  كان. " partir sur l’Internet"ثم   ساميقول إنھ تم حفظھما على كمبیوتر ت كین 

 . إلكترونیة  سحابة على ھ ربما تم تحمیلھا قالت لو كین إن . الكترونیة سحابة  علىتحمیلھا 

 ھا ال تستطیع القول. قالت لو كین إن حدث ذلك.   متى سأل كروكر 

 تبویبھاوقاموا ب  2012أن سامي قال لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا إنھم بدأوا في تحمیل الصور في عام إلى كروكر  أشار
 . فأكدت لو كین ذلك. معقولة أراد كروكر معرفة ما إذا كان ھذه اإلفادة مرة واحدة فقط في تركیا.

ن الصور تم التحقق منھا  أحیث أشار إلى قولھا ب الصور أصلیة.  ، من أن متأكدة ما زالتھل دھا، وسأل كروكر لو كین عن مدى تأكّ 
فوا  فوا على األقارب وما إلى ذلك أو شاھدوا الجثث بأنفسھم. سأل كروكر لو كین عن عدد األشخاص الذین تعرّ من قبل أشخاص تعرّ 

ً السوریة للمفقودین ومعتقلي الرأي  الجمعیةھ قبل عامین، أطلقت قالت لو كین إن على األشخاص من الصور.   إلكترونیاً   موقعا
عائلة   700منذ عامین، تلقوا مكالمات من أكثر من و.  تعرفت على أشخاص تلقوا مكالمات من عائالت حیث مخصصاً لملفات قیصر.  

 فوا على أقاربھم في الصور. تعرّ 

 لو كین ذلك.   إلى نجاح البقاعي. فأكدت  تتحدث قد إذا كانت لو كین عّما  سأل كروكر

اعتقل مرتین. أوضحت أن عملھ یبدو غریباً، رسام  نجاح قالت لو كین إن یشیر إلیھ عملھ. الذي سألھا كروكر لماذا تحدثت معھ وما  
ھا عندما شاھدت ألول مرة  قالت لو كین إن لتجارب. اواقعیة تعكس  مدى إلى أي ، فإنھ یدرك نجاحلكن إذا رأى المرء رسومات 

ً ویحملون جثث  بأجساد ھزیلة،سوى سراویل داخلیة، ویرتدون ال ألشخاص  نجاح رسومات  ، اعتقدت أنھا مخطئة، حیث بدا األمر  ا
  . [بدأت لو كین بالبكاء] قالت إن رسوماتھ واألشخاص أنھا تدّب فیھا الحیاةأحیث . قالت إن رسوماتھ مھمة للغایة  غیر قابل للتصدیق

من   صور قد ال یكون ھناكلو كین أنھ  ت أضافوماتوا بالفعل. قد فالناس في صور قیصر  أما . كانوا أحیاءالذین ظھروا في الصورة 
 وھم ال یزالون على قید الحیاة.  عتقلینمھمة ألنھا تظھر الم نجاحداخل الزنزانة، وبالتالي فإن رسومات 
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ً رابطقال كروكر إن ھناك  إذا أرادت المحكمة فحصھا. قالت القاضي كیربر   الصحف الفرنسیة التي نشرت رسومات نجاح حدى إل ا
 في ھذه المرحلة.  بفحصھاإنھم لن یقوموا 

واالتھام". طلبت منھ كیربر أن یمنح لو كین   ،االسموتحدید  ، لو كین عن مقطع الفیدیو "كشف النقاب ، شولتس  ،عيسأل محامي المدّ 
فترات راحة. أوضحت كیربر أن شولتس كان یتحدث عن مقطع مدتھ  السماح ب باستخدام جمل قصیرة وترجم یراعي المدقیقتین وأن 

 . 2014 ،ینایركانون الثاني/ 12دقائق في ملفات قیصر والذي تم عرضھ في وزارة الخارجیة الفرنسیة في  8

 . ذلك لو كین تأكد فإذا كانت تعرف محتوى المقطع. عّما  شولتس لو كین  سأل

 الصور من ملفات قیصر واألرقام الثالثة المختلفة.  كان یشرح ھ قالت لو كین إن . ماذا كان مقطع الفیدیو سألھا شولتس عن

 المقطع.  علیھا عرضالسوري الوطني المجلس  قالت لو كین إنسأل شولتس من كان بحوزتھ المقطع. 

 إذا كان لدى أي من األطراف أسئلة أخرى. عّما  كیربرسألت 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

قیصر الملفات. أراد بوكر معرفة المزید، مثل كیف حصل مكتب المدعي العام    أعطىلمن العام   دعاء سؤال االأشار بوكر إلى  
 ھم حصلوا على الصور من سامي. قالت لو كین إن االتحادي األلماني على الصور. 

 ھا تحدثت مع سامي عن ذلك مرة واحدة. قالت لو كین إن عن ذلك مع سامي.  تإذا كانت لو كین تحدث عّما  سأل بوكر 

أراد بوكر معرفة ما إذا كان سامي قد أخبر لو كین إذا [أضاف أنھ ال یحب مصطلح "ملفات" ألنھا في الواقع صور] كانت ملفات  
 ھا ال تعرف. قالت لو كین إن المدعي العام األلماني ھي الملفات األصلیة أو تم تعدیلھا. 

إن نسخة الملفات التي یمكن لمكتب الشرطة   ااالتحادیة بألمانیا الذي قال فیھمكتب الشرطة الجنائیة لسامي   إفادةأشار بوكر إلى 
بنفس الطریقة التي تم بھا تحمیل الصور  مرتبة  ة األصلی كانت النسخة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الوصول إلیھا ھي النسخة األصلیة. 

واألرقام مماثلة للملفات األصلیة. سأل بوكر لو كین عن  . قد یكون بعضھا مزدوجاً، وستكون جمیع األسماء درایف"  جوجل"على 
 ھا لم تفھم السؤال. قالت لو كین إن .  درایف  جوجل

إذا كان بإمكان لو  عّما  . ثم سألدرایف أوضح بوكر أنھ وفقاً لما قالتھ لو كین للمحكمة للتو، فقد تم تحمیل الملفات ونقلھا عبر جوجل 
سامي لم یخبرھا بموقع   قالت لو كین إن.  درایف  كیفیة ومكان حفظ الصور بالضبط على جوجل كین تقدیم مزید من التفاصیل حول  

 الملفات بالضبط.  

ھ بما  قالت لو كین إن أراد بوكر معرفة ما إذا كان سامي قد أخبر لو كین أي شيء حول ما إذا كان قد تم تعدیل أسماء وأرقام الملفات. 
دیم معلومات حول الجوانب التقنیة. حیث یمكنھا فقط التمییز بین الصور عالیة الوضوح  نھا لیست خبیرة، فمن الصعب علیھا تقأ

 والصور غیر عالیة الوضوح. 

سامي لم یخبرھا بكیفیة تسلیم الملفات إلى    قالت لو كین إناستنتج بوكر أن لو كین ال یمكنھا تذكر أي شيء بخصوص سؤالھ السابق. 
 ني. مكتب المدعي العام االتحادي األلما

نفس   ي ھ تلك تإذا كان عّما  وسأل لو كیندرایف عبر جوجل إلكترونیة أشار القاضي فیدنیر إلى أنھ تم تحمیل الملفات في سحابة 
ھا ال تعرف كیف تم نقل الملفات. ومما فھمتھ، فقد تم تحمیل الملفات  قالت لو كین إن ھناك نسختان مختلفتان.  تأو ما إذا كان  نسخة ال

 ن االتصال باإلنترنت في سوریا كان "عشوائیاً"، لذلك كان من األسھل نقل الملفات بدقة منخفضة. ة منخفضة ألبدقّ 

إذا كان فیدنیر یشیر إلى االتصال باإلنترنت أو إلى نقل الملفات. قال  عّما  لو كین من الذي أخبرھا بذلك. سألت لو كین سأل فیدنیر
أخبرھا سامي أن االتصال  فھا تحدثت إلى العدید من الناس حول حالة البالد خالل الثورة. قالت لو كین إن فیدنیر "اإلنترنت". 

 بالنسبة لھا.  معقوالً ، وھو ما بدا غیر منتظمباإلنترنت كان 

 . ذلك لو كین تأكدف الملفات تم نقلھا إلى خارج سوریا بدقة منخفضة. خلص فیدنیر إلى أن 

سامي    قالت لو كین إنقد حصل بالتالي على الصور منخفضة الدقة. مكتب المدعي العام االتحادي األلماني  إذا كان عّما  تساءل بوكر 
 إلى مكتب المدعي العام االتحادي األلماني. في ملفات مضغوطة قدم صوراً 

ھ  قالت لو كین إن .  وطة غفي ملفات مضلماني تلقى صوراً إذا كانت تعتقد أن مكتب المدعي العام االتحادي األعّما  ربر لو كینسألت كی 
 . مضغوطة تكن  لم  على األغلبمن وجھة نظرھا، حصل مكتب المدعي العام االتحادي األلماني على صور عالیة الدقة، لذلك 
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   ولو كین. كیربرشكر بوكر 

إن [سامي وقیصر]   اي قال فیھالجنائیة االتحادیة بألمانیا الت  سامي في مكتب الشرطة  إفادةإیاد، إلى  عن أشار شوستر، محامي الدفاع
افترضا أن الثورة ستستمر لمدة شھرین أو ثالثة أشھر أخرى قبل سقوط األسد، لذلك أرادا جمع أكبر قدر ممكن من األدلة من أجل  

ض للخطر من قبل كل من الجیش السوري والجیش  في المحاكمات المقبلة. كما قال سامي إن قیصر شعر بأنھ معرّ  ااستخدامھ
ً قیصر كان   قالت لو كین إنكین.  للو منطقیة  بدوت  ت ھذه اإلفادة إذا كان عّما  شوستر  السوري الحر. سأل لجیش السوري  ل منتمیا

 النظامي. 

  قالت لو كین إن] ھو ما قالھ سامي عن قیصر.  الجیش السوري الحروالجیش السوري النظامي أوضح شوستر أن [خوف قیصر من 
لكن  وضد النظام.   قرر نسخ صور من النظام، مما یعني أنھ عمل سراً ول لصالح النظام. قیصر كان جزءاً من النظام وكان دائماً یعم

 قیصر كان محاصراً.  قالت لو كین إنفي نظر الجیش السوري الحر كان رجالً من رجال النظام.  

ً عّما  سأل شوستر  خائفاً من شیئین. أوالً، أنھ سینتھي بھ الحال  ھ كان قالت لو كین إن .  إذا كان قیصر قد أخبر لو كین من ماذا كان خائفا
مثل األشخاص الموجودین في صوره إذا اكتشف النظام ما كان یفعلھ واعتقلھ. ثانیاً، كان یخشى أن تعتقلھ المعارضة ألنھ كان رسمیاً  

 من النظام.  اً جزء

ھ رجل  قالت لو كین إن من حیث شخصیتھ].  [ أي نوع من األشخاص ھو على اتصال مع قیصر وسألھا  تقال فراتسكي إن لو كین كان 
 ینظر إلى المستقبل. قالت إنھ كان صادقاً.  لم و – عسكري و"بسیط" 

ً  قالت لو كین إن .  الشخصي إذا كان ھذا ھو انطباعھا عّما  سأل فراتسكي   .كل ما یتعلق بسؤالھ سیكون شخصیا

إذا كان قیصر على اتصال بقوات  عّما  النظام والمعارضة. سأل لو كینبین كان محاصراً ن قیصر أإلى قول لو كین ب  فراتسكي  أشار
 كان على اتصال بسامي فقط.  إن قیصر نفت لو كین ذلك قائلةً  المعارضة.

بالناشط المنخرط   یُدعىإذا كان سامي على اتصال بالجیش السوري الحر. فأكدت لو كین مضیفةً أن سامي كان عّما  سأل فراتسكي 
 في الثورة. 

ً كان یعمل  – سامي كان مدنیاً  قالت لو كین إن . انشقأراد فراتسكي معرفة خلفیة سامي وما إذا كان قد   . مھندسا

الترجمة وسؤال فراتسكي  في  إذا كان من الممكن لشخص ما أن یغادر. تدخلت القاضي كیربر [بسبب مشكالت  عّما  فراتسكي سأل  
إنھ إذا أراد  نفت لو كین، قائلةً إذا كان من الممكن االستقالة إذا لم یعد شخص ما یرید العمل لصالح النظام. عّما   ] وسألتمبھمال

شخص  والتأكد من أن عائلتھ في أمان. وأوضحت أن النظام السوري ال یحب المنشقین، وإذا كان   االنشقاق شخص ما المغادرة، فعلیھ 
   م إلى عائلتھ.بأسرتھ، فإنھ یضمن عدم وصول النظا یھتم

قالت  حدث مع عائلة قیصر قبل ذلك.  عّما  كیلومتراً جنوباً، وسألھا  50 نقلھ إلى مسافةلو كین بأن قیصر تم  إفادة  إلى  فراتسكي  أشار
 ھا ال تستطیع اإلجابة. لو كین إن 

یشمل أكثر من   10حیث قالت إن "التقریر"  2015كانون األول/دیسمبر،  4لفرنسیة في لو كین أمام الشرطة ا إفادةإلى شولتس  أشار
إذا كان قیصر قد أخبرھا بأي شيء عن الضحایا الفرنسیین.  عّما  ضحیة، معظمھم من السوریین. ثم سألتھا الشرطة الفرنسیة  1,000

و كین بالضبط ولكن عندما تلقت فرنسا نسخة من  تذكر ل ت أرادت شولتس معرفة ما إذا كانت لو كین تتذكر إجابتھا على ھذا السؤال. لم 
في الملفات. وقالت إن ھناك شائعة بأن بعض الضحایا فرنسیون. لم تعرف لو كین ما إذا   مواطنیھمملفات قیصر، كانوا یبحثون عن 

لضحایا في ملفات  تحدثت مع الشرطة حول ھذا الموضوع لكنھا تذكرت أنھم كانوا یبحثون عن مواطنین فرنسیین من بین ا قد  كانت
 قیصر. 

إجابة لو كین على سؤال الشرطة الفرنسیة حیث قالت إنھ لم یخبرھا أي شاھد في أي وقت عن ضحایا فرنسیین من  إلى شولتس  أشار
  ت لو كین سؤال شولتس. تدخلت القاضي كیربر وسأل تفھم بین األشخاص في ملفات قیصر أو ضحایا یحملون الجنسیة الفرنسیة. لم

تذكر ما حدث قبل خمس سنوات،  تستطیع ھا ال قالت لو كین إن إذا كانت لو كین تذكر أنھا أعطت اإلجابة التي قرأھا شولتس للتو.  عّما 
 ت أسئلة كثیرة. لَ ِئ ولكن إذا قال شولتس ذلك، فقد یكون ذلك صحیحاً. قالت إنھا سُ 

 

مالحظة من مراقب المحاكمة: كان ھناك بعض االلتباس فیما یتعلق بكلمة "تقریر" وكذلك في الترجمة العامة. اضطرت القاضي كیربر إلى    10
 بناًء على طلب لو كین أن "التقریر" یعني "ملفات قیصر" سالتدخل وأوضح شولت 
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إذا  عّما  ھاطة الفرنسیة وسألأن السؤال عن الضحایا الفرنسیین لم یخطر ببال لو كین وقت استجوابھا من قبل الشرشولتس إلى   خلص
ھا طرحت السؤال على الشرطة الفرنسیة التي قالت لھا إنھ ال  قالت لو كین إن .  حتى اآلنكانت قد طرحت ھذا السؤال على نفسھا 

 یوجد ضحایا فرنسیون. 

 لو كین.  الشاھدةت ف رِ صُ 

 بعد الظھر.  2:45عت الجلسة الساعة فِ رُ 

 

 2020 ،تشرین األول/أكتوبر 28 –من المحاكمة  39الیوم 

وكان    12االعتقال. شكوىلمتھم إیاد  سحب ا 11من الصحافة.أعضاء  4و أشخاص  7صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة الساعة 
 . حاضراً  ،كالیك ،محامي المدعي

من قبل شركة المحاماة   2014صدر التقریر في عام   . ملفات قیصر كدلیل  لتقریر عن استخدامالترجمة األلمانیة  تالوةتمت 
صفحة.    30یبلغ طول التقریر والبریطانیة كارتر روك، وقام بتجمیعھ خبراء في الطب الشرعي ومدعون عامون دولیون ذوو خبرة. 

(البیانات    التقنیةحتوي على صور ومرفقات وجدول محتویات. یصف التقریر الصور وال یقدم أي تفاصیل حول الجوانب ی و
 الوصفیة) أو التحلیل. 

ً  10:30عت الجلسة الساعة فِ رُ   . صباحا

 

 2020 ،تشرین األول/أكتوبر 29 –من المحاكمة  40الیوم 

 . حاضراً  ،كالیك ،. وكان محامي المدعيأعضاء من الصحافة 3و أشخاص  8صباحاً بحضور   9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 شھادة رئیس المفتشین الجنائیین دویسنج بشأن تحلیل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لملفات قیصر 

ً  37  ین،دویسنج، رئیس المفتشین الجنائی لتمت تالوة تذكرة من باب النصح  سبق  من الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا الذي  ،عاما
في سوریا. بدأ   التحقیق الھیكلي، حول خلفیة "باوربوینت"م عرضاً تقدیمیاً باستخدام  أدلى بشھادتھ في المحكمة عدة مرات. قدّ وأن 

كارتر روك. كان تقریر كارتر  الصادر عن تقریر ال، وشمل مقابالت مع شھود وفحص للتقاریر العامة، مثل 2019التحقیق في عام 
وفیدنیر، وكذلك إلى أطراف    كیربر م دویسنج عرضھ إلى القاضيفیھا دویسنج لملفات قیصر. قدّ   تعّرضروك ھو المرة األولى التي 

مكتب  مع  اميسشاھد المھ، أدلى دویسنج بشھادتھ حول مقابلة بعد العرض الذي قدّ وسئلة للتوضیح. األ ونطرح ی الذین القضیة 
 ، والتي قادھا دویسنج. الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا

قُدمت الملفات  وبشأن ملفات قیصر في لیختنشتاین. عي العام االتحادي األلماني مكتب المدّ السفیر ستیفن راب أبلغ  قال دویسنج إن و
 م دویسنج الجدول الزمني التالي: ] من خالل كارتر روك والحركة الوطنیة السوریة. قدّ ُحجب االسم إلى لیختنشتاین عبر [

 ) إلى لیختنشتاین. MLA(المساعــدة القانونیة المتبادلــة  طلب    2015نوفمبر تشرین الثّاني/ 13

والمدعي العام   (BKA)مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تسلیم قرصین صلبین إلى    2016یر فبراشباط/ 4
 االتحادي األلماني في فادوز. 

 مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا.وتجدید البیانات من قبل  التقنیةالحمایة     2016فبرایر شباط/ 11

 المجلد المسمى "سامي" إلى قسم الطب الشرعي بجامعة كولونیا.تم تسلیم     2017مایو أیّار/ 22

صلبة بھما صور. فأكد دویسنج ذلك،  القراص األ نین مناث تساءلت كیربر عّما إذا كان لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 
 Samsungسجالً. و" 1,238ملفاً في  56,185 جیجا بایت، ویتضمن  16,75" كان حجمھ Samsung Disk 1موضحاً أن "

Disk 2 ملفاً في المجموع، منھا 97,693سجالً. كان ھناك  1,971ملفاً في  41,508جیجابایت، وشمل   14,18" كان حجمھ 

 

 الحصول على الترجمة.   ن بالعربیةمالحظة من مراقب المحاكمة: لم یطلب أي صحفیون ناطقو 11
 دقیقة بسبب حركة المرور. 15 متأخراً  ، المحامي كاجبین  ، أحد محامي الدفاع عن إیاد مثل 12
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ل المجلدات داخل مجلد  م دویسنج لمحة عامة عن ھیكملفاً مكرراً. وبشكل عام، كان ھناك عدد كبیر من التكرارات. قدّ  54,689
 "سامي": 

 الصور /عدد الملفات  االسم بالعربیة 
 178 الشرطة العسكریة 
 13,803 215 فرع المخابرات  
 216 220   فرع المخابرات 
 206 248   فرع المخابرات 
 1,108 216   فرع المخابرات 

 391 منّوع
 1,115 المخابرات الجویة 

 601 غیر معروف 
 482 235   المخابرات فرع 

 446 251   فرع المخابرات 
 8,003 227   فرع المخابرات 

 

ھذا كان أیضاً الملف الذي تم تسلیمھ إلى جامعة كولونیا. وأضاف أن ھناك عدة جداول حسابیة (اكسل) أیضاً، وأحدھا   قال دویسنج إن
 ": 251ال یمكن فتحھ. ثم قدم دویسنج مثاالً على الھیكل داخل المجلدات باستخدام المجلد "

 الحصة من مجموع الصور  عدد األشخاص  عدد الصور  الفرع 
251 446 99 1,49% 

 

لدویسنج مخططاً   حیث عرض سامي  2017ھم علموا بھذا الھیكل خالل مقابلتھم مع سامي في تشرین الثّاني/نوفمبر قال دویسنج إن 
یشبھ المخطط الذي رسمھ دویسنج. بعد ذلك أكد سامي الھیكل ووصف كیفیة ھیكلة الصور. قالت القاضي كیربر إن على دویسنج  

 التحدث عن مقابلة الشاھد مع سامي. أوالً إنھاء عرضھ قبل 

تابع دویسنج موضحاً أن سامي قام بفرز جمیع الصور. أوالً، نظر إلى الصور قبل أن یتم فرزھا. ثم قام بتغییر أسماء الملفات  
الملفات   ووضعھا في مجلدات مختلفة وأنشأ الجدول. شرح دویسنج ھذه الطریقة بمساعدة شریحتین وقال إنھ ھو نفسھ أدرك أن أسماء

  ورقم الفرع رقم المعتقلتتبع نمطاً معیناً ویسمح بالتوصل إلى استنتاجات بشأن محتوى الملف. تشمل األرقام المعروضة في الصور: 
 مماثالً:. وتتبع أسماء الملفات نمطاً ورقم الفحص 

 ) 1(462013-رقم المعتقل(محجوب) -227

 52011السنة: /الشھر أحیاناً بصیغة ، وكان یُكتباأوضح دویسنج أن ھذا الرمز یشبھ تاریخ

ھ لیس كذلك، موضحاً  قال دویسنج إن تساءلت كیربر عّما إذا كان الرقم األخیر ھو رقم الفحص الذي خصصھ خبراء الطب الشرعي.  
 أن رقم المعتقل فقط ھو الموجود في اسم الملف. 

) في نھایة بعض أسماء الملفات. فكر دویسنج  00000األصفار (سأل فیدنیر عّما إذا كان دویسنج قد سأل سامي عن معنى سلسلة من 
في ھیكل ومعنى أسماء الملفات قبل أن یسمع من سامي. ثم سأل سامي عنھا. وأكد سامي أن أسماء الملفات تشمل رقم الفرع ورقم  

مجلدات معینة ثم قام بتغییر أسماء   المعتقل والتاریخ. قام سامي بفرز الملفات وفقاً ألسماء المجلدات ألنھ حصل علیھا من قیصر في 
الملفات وفقاً لذلك. سأل دویسنج سامي عن سلسلة األصفار. قال سامي إنھا موجودة أصالً ولیس ھو من أضافھا، لكنھ أدرك أنھ  

 سلة األصفار في نھایة اسم الملف. عندما لم یكن ھناك تاریخ وفاة أو تسجیل، ُوِضعت سل 

للتواریخ المفقودة. فأكد دویسنج ذلك، قائالً إنھ تم تضمین األصفار عندما لم یكن ھناك   كانت تشیراستنتج فیدنیر أن سلسلة األصفار 
سامي افترض أوالً أن التواریخ في أسماء الملفات األولیة تمثل تواریخ الوفاة.    قال دویسنج إنأدلة حول تاریخ الوفاة أو التسجیل.  

قطت فیھا الصورة (تاریخ  أسماء المجلدات األولیة، أدرك سامي بعد ذلك أن ھذه التواریخ ھي في الواقع التواریخ التي التُ بالنظر إلى 
التسجیل). ومع ذلك، فإن تواریخ الوفاة وتواریخ التسجیل كانت قریبة من بعضھا البعض. وأوضح دویسنج كذلك أنھ كلما كان ھناك  

 لملف، فھذا یعني إنھ یوجد صور متعددة لنفس الشخص. رقم بین قوسین في نھایة اسم ا
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المثال،   سأل فیدنیر لماذا یتكون رقم الفحص المخصص من قبل خبراء الطب الشرعي من رقم و"ب" في النھایة [على سبیل
الصور. عندما وصلت  دویسنج، قال سامي إن رقم خبراء الطب الشرعي تم تخصیصھ فقط عند إعطاء أمر التقاط ب]. وفقاً ل/123

رقمان فقط. بعد وصول خبراء الطب الشرعي، تم تخصیص الرقم الثالث وكتابتھ في دفتر مالحظات.   علیھا، كان مشفىالجثث إلى ال
وأوضح أنھ یجب أن یكون ھناك ما ال    /ب"26: " الرقم  علىم دویسنج مثاالً  ثم تحولت إلى األحرف. قدّ  5,000 إلى األرقام  وصلت 

 . ھذه النقطةم دویسنج أمثلة من مجلدات مختلفة لتوضیح قدّ و جثة قبل ھذه الجثة.  5,025یقل عن 

"كویت" تضمن ما مجموعھ  اسمھ  لتقاریر. وضرب مثاالً من ملف صوراً لللجثث و  اً صور  الصلبةاألقراص  وفقاً لدویسنج، تتضمن
 م دویسنج ترجمة للوثیقة. قدّ و خمس صور للتقاریر. 

اه مراقب المحكمة في المحكمة.  غة غیر كاملة للوثیقة التي قدمھا دویسنج بناًء على ما استطاع أن یسمعھ ویر[یوجد أدناه إعادة صیا
 األجزاء المفقودة من الوثیقة بعالمة [...].]  تمت اإلشارة إلى 

 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 للقوات العسكریة والمسلحة   ةالعام القیادة

 العسكریة شعبة الشرطة 

 [...] 

 642/358التقریر: رقم 

 سجل مصور الحادث 

 وفاة دث:  االح

باألرقام   215العسكریة، تم تصویر جثث المعتقلین من فرع جھاز المخابرات العامة النیابة بناء على استدعاء من قبل دث: اشرح الح
 التالیة:

ب،  / 2623ب، / 2622ب، / 2621ب، /2620ب، / 2619ب، /2618ب، / 2617ب، /2616ب، / 2615ب،  /2614
 ب /2624

 العسكري بواسطة الرقیب [ُحجب االسم].  601 مشفى مشرحة في قاعة  2013 ،أیار/مایو 24بتاریخ 

 

 . 601المزة  مشفىھ قدم ھذه الوثیقة كمعلومات أساسیة عن عملیة التوثیق في قال دویسنج إن 

دویسنج أنھ موجود في مجلد "كویت". كما تم العثور على بعض صور التقاریر في  أراد فیدنیر تأكید مكان العثور على المستند. فأكد 
 ملف "سامي". 

 د دویسنج ذلك. ى الیمین الدستوریة. فأكّ إذا كان المترجم من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قد أدّ عّما  سأل فیدنیر

مكتب  ات العسكریة والتي لم تكن موجودة في الملف الذي حصل علیھ م دویسنج معلومات أساسیة عن تقاریر مماثلة من المخابرقدّ 
العدالة  لجنة من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا من لیختنشتاین، ولكن تم تسلیمھ إلى  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  رجمتھا بواسطة وتم ت  2020 في عام  أغسطس/آب  –  یولیوتموز/) في CIJA(الدولیة  والمساءلة 
 . بألمانیا

اه مراقب المحكمة في المحكمة.  [یوجد أدناه إعادة صیاغة غیر كاملة للوثیقة التي قدمھا دویسنج بناًء على ما استطاع أن یسمعھ ویر
 األجزاء المفقودة من الوثیقة بعالمة [...].] تمت اإلشارة إلى 
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 الجمھوریة العربیة السوریة 

 [...] 

 [...] 

 227الفرع  – جھاز المخابرات 

 22-120460الرقم 

 2013 ،آب/أغسطس 05التاریخ: 

 […] حسن سعید. 

  1988]، موالید ُحجب االسماألم [ اسم . (مات في السجن: طلب إنھاء اإلجراءات القضائیة بخصوص [ُحجب االسم] الذي الموضوع 
 . بدمشق  شرطة العسكریةالدى في مكان معروف للجنازة  اإدلب) /في حي الناعورة 

حیث    601 مشفى ساءت حالتھ الصحیة وھذا ھو سبب نقلھ إلى ال 2013 ،تموز/یولیو 31. وفي 2013 ،آذار/مارس 23قل في اعتُ 
في   2655/0 جثة الإیداع وتوفي في النھایة في نفس الیوم بسبب صعوبات في التنفس وقصور في القلب. وتم أكثر ساءت حالتھ 
 غرفة تبرید.

 

  مشفىلتخصیص اسم ورقم  المعتقلھ یمكن للمرء أن یرى من الوثیقة كیف استخدمت المخابرات العسكریة رقم قال دویسنج إن 
إلى شخص   ھذه "شھادة الوفاة"  قبل ھذه الوثیقة تم استخدامھا داخلیاً بینما تم تسلیم  أبرزھاللشخص. وقال كذلك إن "شھادة الوفاة" التي 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  إلى كھذه م شھادة ف على المتوفى في إحدى صور قیصر قدّ ما. أوضح دویسنج أن الشاھد الذي تعرّ 
  ،مایوأیار/ 30 –). تاریخ الوفاة 607تشرین ( مشفى  – مثل: مكان الوفاة عند ترجمة الوثیقة، تعّرفوا على عدة خصائص، و. بألمانیا
تاریخ الوفاة، وأن تاریخ  /ل ی سجت كتاریخ لل 2013 ،یونیوحزیران/ 4 مع اسم الملف، الذي جاء فیھ:تناسب ھذه المؤشرات وت .  2013

 ً  . في نفس الوقت  التسجیل وتاریخ الوفاة الفعلي سیكونان تقریبا

  قال دویسنج إن شھادة الوفاة لصورة من ملفات قیصر.   تعیینمن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مكن سأل فیدنیر كیف ت 
ف  . یبدو أنھ وجدھا على اإلنترنت وتعرّ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا] جلب الصورة إلى مقابلتھ مع ُحجب االسمالشاھد [ 

 یعرف الشخص من الصورة وتم تسلیم شھادة وفاة ألحد أقاربھ في سوریا. على الشخص. ثم أكد الشاھد أنھ 

لجنة  ال. سأل كیف حصلت الدولیة لعدالة والمساءلةاوثائق من لجنة  ىأشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا تلقّ 
ھي جمع  لجنة ال. وأوضح أن مھمة لجنائیة االتحادیة بألمانیامكتب الشرطة ا سأللم تخبرھم ولم ی لجنة ال قال دویسنج إنعلى الوثائق. 

  يالقلب  الَوَھط فإن . حقیقیةوتحلیل الوثائق المتعلقة بسوریا. لم یكن یعرف بالضبط كیف حصلوا على ھذه الوثائق، لكن الوثائق بدت 
 ملفات قیصر. من  للوثائق وصعوبة التنفس كسبب للوفاة مطابقالوعائي 

أن الشاھد قال إنھ   دویسنجدویسنج تشیر إلى وثیقة تُعطى عادة لألقارب. فأكد  ا كانت ترجمة الوثیقة التي أبرزھاإذعّما  سأل فیدنیر
 تشرین.  مشفى حصل على الشھادة لكن لم یتمكن من رؤیة الجثة في 

 شرح دویسنج ھیكلة مجلد "كویت". 

 عدد الملفات/الصور  المجلدات 
6-2011 […] 
8-2011 […] 
9-2011 […] 

[…] […] 
14.8.2013 […] 

 

، لكن األسماء األخرى كانت أقل وضوحاً. تضمن ھذا المجلد أیضاً نسخاً  2013أوضح دویسنج أن اسم أحد المجلدات یشیر إلى عام 
لفات  استخدم التواریخ من ھذه المجلدات كتواریخ لتسمیة الم ساميمكررة موجودة في مجلد "سامي". أوضح دویسنج كذلك أن  

 مجلداً فرعیاً.  287إلى   80 من " تضمن كویت "سامي" ألن "مجلد  ھیكلة" أكثر تفصیالً من كویت "  ھیكلة مجلدكان والفردیة. 
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أشار دویسنج إلى أن قیصر اتصل بسامي بعد شھر أو شھرین من بدء الثورة وأخبر سامي  ف ،"كویتسأل فیدنیر من الذي أنشأ مجلد "
  2011مایو أیار/معاً. حدث ھذا في  استعرضاھابجثث المدنیین وأسباب وفاتھم. ثم أحضر قیصر بعض الصور إلى شقة سامي حیث 

ونقلھا إلى مكان سامي حیث نقل    فالشةخ الصور على  تقریباً. كان قیصر رئیساً لمجموعة من سبعة مصورین في القابون، وقام بنس
لم یتم فرز الصور. وتضمنت أسماء الملفات التي خصصتھا الشرطة العسكریة  وسامي نسخاً إلى جھاز الكمبیوتر الخاص بھ.  

ً تواریخ -J  في "سامي" ھو  أسماء الملفات. على سبیل المثال، قد یكون االسممن خالل "سامي" و"كویت" مجلد یمكن التمییز بین و.  ا
للصور الملتقطة  عادة یُستخدم اسم الملف في "كویت" وإن [رقم مستمر].  -  DSCMبینما االسم في "كویت" ھو  ،201-05211

محفوظة في مجلد   ذكرھا الصورة السابق كانت بكامیرا رقمیة، لذا فإن أسماء الملفات ھذه ھي على األرجح االسم األولي للصور. 
إلى  ھذه العوامل أفضت و". المخابرات الجویةوُكتبت علیھا كلمة " 201كان للجثة التي في الصورة رقم و. " في "كویت" 5-2011"

 منھجیة سامي في الفرز. 

لى أسماء وھیكل  " للقوات الجویة یدویاً. فافترض دویسنج أن سامي أضاف ذلك استناداً إJإذا كان قد تمت إضافة " عّما  سألت كیربر
 المجلدات في "كویت". 

إذا كانت المجلدات وتسمیة  عّما  " للصور من الكامیرات الرقمیة. وتساءلت DSCMقالت كیربر إنھا كانت على درایة برمز "
ھي  یت" أكد دویسنج أنھ لم یتم من قبل سامي، ولكن من قبل الشرطة العسكریة. لذا فإن أسماء المجلدات في "كوفالصور یتم یدویاً.  

قام بتحمیلھا بشكل عشوائي قبل أن  وفي البدایة، لم یغیر سامي ھذه األسماء.  واألسماء األولیة التي قدمتھا الشرطة العسكریة.  
 رھا ویبدأ بفرزھا في تركیا. یصدّ 

العسكري في المزة. استخدم ھذه الصور أثناء مقابلتھ مع   مشفىتابع دویسنج عرضھ قائالً إن بعض الصور ھي صور "مراقبة" لل
وأنھ   601بعد تدریبھ األساسي. وأكد أن الصورة التقطت في  601 مشفى[ُحجب االسم]. كان الشاھد یعمل مع الجیش ونقل إلى 

ذي أكد أن الشخص  أیضاً صورة أخرى، وقد كانت متاحة للجمھور، للشاھد ال  عرض ھ قال دویسنج إن شاھد الجثث بنفسھ ھناك. 
مكتب الشرطة  ھا ا، [ُحجب االسم]. لیس من الواضح من أین أتت ھذه الصورة، لذلك أعط601الموجود في الصورة ھو موظف في 

استخدموا صور األقمار الصناعیة وحددوا  ف) لتحلیل مكان التقاط الصورة. DLRلمركز الفضاء األلماني ( الجنائیة االتحادیة بألمانیا
العسكري في المزة بدمشق. تمت مقارنة الخصائص األخرى، مثل   مشفى الجثث في مباني المن من الغسیل أو إما  أكوام وجود 

. واصل  601 مشفىاألشجار والمركبات، على صور األقمار الصناعیة بالصورة وتم التأكید على أن الصورة تم التقاطھا في ال
ألصلیة تم تعدیلھا بطریقة  . ھذا مؤشر على أن الصور ااإلنشاءدویسنج شرح سبب كون التاریخ المعدل على الصور أحدث من تاریخ 

 أكد سامي وجود أربعة إصدارات من ملفات قیصر: فما، ویمكن أن یحدث ذلك عن طریق النسخ والتحمیل وما إلى ذلك.  

 جوجل درایف بیانات مضغوطة على  .1
 لفرز الصور: مجلد "سامي". استخدم سامي الحقاً ھذه النسخة  •

 . درایف  جوجل بیانات غیر مضغوطة، تم تحمیلھا الحقاً على   .2
كارتر روك طلبت الحصول على صور بجودة أفضل، لذلك تم تحمیل نسخة  شركة أخبر سامي دویسنج أن   •

 . جوجل درایف بوضوح عالي على 
 بیانات مضغوطة  .3

 نسخة آمنة من كمبیوتر سامي إلى قرص صلب ثم إلى كمبیوتر محمول. وتم إخراجھا من سوریا بواسطة   •
 وسیط. 

 بیانات غیر مضغوطة  .4
 نسخھا من كمبیوتر سامي إلى قرص صلب، ال یزال في سوریا. تم  •

، فإن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لدیھ النسخة المضغوطة التي تم تحمیلھا باإلضافة إلى النسخة المحملة  لدویسنجوفقاً 
مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  ، والتي قدمھا سامي إلى مكتب المدعي العام االتحادي األلماني الذي قدمھ بدوره إلى بوضوح عال

 . مكتبالتقریر لعمل ولبتقییم ما إذا كانت الجودة األعلى تكون مفیدة ل التقنيحیث قام القسم بألمانیا 

تكون عدیمة الفائدة. أكد دویسنج أن البیانات الوصفیة موجودة للملفات غیر  خلصت كیربر إلى أن البیانات الوصفیة موجودة ولكنھا س
المضغوطة. تعد تواریخ آخر تعدیل للملفات أحدث مما تشیر إلیھ أسماء الملفات بسبب عملیات النسخ والتحمیل التي أدت إلى تغییر 

،  2013التعدیل مما یوضح أنھ كلما اقتربنا من عام  دویسنج مخطط یحتوي على جمیع تواریخ یوجد لدىالبیانات الوصفیة األصلیة. 
 : 227حدثت المزید من التغییرات في البیانات األولیة. وضرب مثاالً من الفرع 

 2012یونیو حزیران/تاریخ آخر تغییر:  •
 2011التاریخ في اسم الملف: حزیران/یونیو  •
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[سامي وقیصر] بدآ في  أن و 2011-6قد تم حفظھ في المجلد ھذا قد یكون خطأً إمالئیاً، ولكن حقیقة أن الملف  قال دویسنج إن
   .2011یونیو حزیران/التاریخ الفعلي لإلنشاء من المعقول أن یكون جعل ت  2012ا في عام تحمیلھ

ھ ال  قال دویسنج إن .  2012أو  2011یشیر إلى أن الصورة تعود إلى عام  2013 ،یونیوحزیران/  4خلصت كیربر إلى أن تاریخ 
 ." 052012، ھناك عدة صور لشخص واحد تم تصنیفھا كملف "2012بالنسبة لعام و.  2011توجد صور من عام 

ً عّما   قال فیدنیر أن تاریخ آخر تعدیل للملف ھو أحدث تاریخ. سأل دویسنج ھ یعتمد على  قال دویسنج إن .  یشیر إلیھ تاریخ التعدیل أیضا
ھذا الملف.  ب یشیر بشكل عام إلى آخر مرة حدث فیھا شيء و التاریخ على الكمبیوتر الذي تمت معالجة الملف علیھ. /الوقت اتإعداد

 ومع ذلك، ال یمكن للمرء تأكید التاریخ والوقت دون الوصول إلى الكمبیوتر األصلي. 

ھ لم یر  قال دویسنج إن .  2012أو  2011تشیر إلى  251خ آخر تعدیل لصور الجثث من الفرع أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت تواری 
) والذي تم تغییره آخر  052012(  2012یُزعم أنھ من أیار/مایو  251الملف. ومع ذلك، ھناك ملف للفرع /ھذا الجمع بین التاریخ

تشرین والمزة، ولكن ھناك   يشفی مسؤولین عن التقاط الصور في منوا ه كاأن قیصر وزمالء دویسنجقال سامي ل  .2013مرة في عام 
اآللیة  مكتب دویسنج معلومات من  یوجد فيحیث لم یلتقط قیصر فیھ أي صور.   ،إحدى ضواحي دمشق ،في حرستا  مشفىأیضاً 

  مشفىالجثث إلى /األشخاصقالوا إن الخطیب ینقل  السجانینتشیر إلى أن  سوریا والتيبشأن ) IIIMالدولیة المحایدة والمستقلة (
قال إن جثث الفرع   إیادحرستا. أشار دویسنج إلى أن   مشفىمن ھناك یتم نقل الجثث إلى والھالل األحمر حیث یتم تحدید سبب الوفاة. 

لى  إذا ظھرت علیھم عالمات التعذیب، یتم نقلھم مباشرة إف المجتھد عندما لم تظھر علیھا عالمات التعذیب.  مشفى نُقلت إلى  251
 مقبرة جماعیة في نجھا. 

إذا كانت السلطات األلمانیة قد حصلت على ملفات مضغوطة بعد طلب المساعدة القانونیة المتبادلة من لیختنشتاین. عّما  فیدنیر  سأل
 د دویسنج ذلك. فأكّ 

 ج ذلك.د دویسن إذا كانت السلطات األلمانیة قد حصلت فیما بعد على ملفات غیر مضغوطة. فأكّ عّما  سأل فیدنیر

  2011مایو أیار/في المزة وتشرین بین وعرضھ قائالً إن الملفات تم إنشاؤھا من قبل الشرطة العسكریة في القابون   دویسنجتابع 
تم استخدامھا من قبل  وقد . وأضاف أن الصور تم التقاطھا ألغراض التوثیق فیما یتعلق بالمعتقلین المتوفین. 2013أغسطس آب/و

 السلطات األمنیة للتقاریر ولعملیات صنع القرار الخاصة بھم. 

ا مكتب التحقیقات  تدخل بوكر قائالً إنھ ال یفھم كیف ضاعت البیانات الوصفیة عند نسخ الملفات. أشار دویسنج إلى دراسة أجراھ
الفیدرالي والتي تنص على أنھ یمكن للمرء أن یتوصل إلى استنتاجات حول نوع الكامیرا المستخدمة من خالل النظر إلى بیانات  

EXIF .البیانات   اقتطاع تم  حیث  (صیغة ملف صوري متبادل). ومع ذلك، لم تحمل ملفات قیصر سوى كمیة صغیرة من البیانات
في الملفات غیر   EXIFات. أخبره قسم الصور الفنیة في مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أنھ ال توجد بیانات عند تحمیل الملف

 المضغوطة. 

إذا كان یمكن للمرء أن یعرف من إجمالي البیانات المتاحة متى تم إنشاء الملفات األولى. أوضح دویسنج أنھ  عّما  سأل كلینجھ دویسنج
من ملف في "سامي"   ] الموجود في "كویت". كما یمكن أن یعرف ذلك2011" [أیار/مایو 052011المجلد "یمكنھ معرفة ذلك من 

 ) یتكون من جثث من درعا. 2011” (نیسان/أبریل 042011ویوجد أیضاً ملف اسمھ “ ." 2011الجویة  بعنوان "المخابرات 

من إدارة المخابرات   ھاقال دویسنج إن فرع جاءت الجثث.   ومن أي  2011سأل كلینجھ عن عدد الملفات المضمنة في مجلد أیار/مایو 
 الجویة، ولكن علیھ التحقق من عدد الصور التي تتضمنھا.

*** 

 ] دقیقة أثناء الجلسة  15استراحة لمدة [

*** 

المستندات الواردة  ، كتبھا مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بخصوص 2020 ،أیلول/سبتمبر 11أشار فیدنیر إلى مالحظة من 
  اللجنةمن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سأل دویسنج عن عدد المستندات التي تلقاھا و.  لجنة العدالة والمساءلة الدولیة من 

تشیر   ھ متأكد من أنھم تلقوا أربع وثائق متطابقة تقریباً فیما یتعلق بالمحتوى. قال دویسنج إن وكیف كانت متشابھة في المحتوى.  
متطابقة، لكن البعض أشار إلى   الترویسة. كانت 2013في  شعبة المخابرات العسكریة  من قبل  المعتقلینجمیعھا إلى األشخاص 

  تھتدھورت حال. ووصفت جمیع الوثائق أسباب الوفاة باستخدام صیاغة مماثلة: "215والبعض اآلخر إلى الفرع   227الفرع 
عملیات اتخاذ القرار وراء الوفیات. وفقاً  إلى ". كما أشاروا إلى مواقع الجثث ومشفىفي ال  يتوف" "،مشفى إلى ال الصحیة"، "تم نقلھ

 في مكان معروف للشرطة العسكریة.  ع الجثث إلى األقارب. بل تم دفنھاجمی   ثالثة أرباع ، لم یتم تسلیملدویسنج
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والذي جاء فیھ أن قیصر   2020 آب/أغسطس شكر فیدنیر دویسنج على شرحھ وأشار إلى خالصة تقریر الشرطة العسكریة بتاریخ 
ھ یستند  قال دویسنج إن عمل في الشرطة العسكریة في مشفیي تشرین والمزة. أراد فیدنیر أن یعرف ما الذي استند إلیھ ھذا االستنتاج.  

 ] وشھادات الوفاة. ُحجب االسم[  الشاھد وشھادة سامي وشھادة إلى تقاریر الشرطة العسكریة  

أشار فیدنیر إلى الجزء الثاني من االستنتاج الذي جاء فیھ أن عملیة التقاط الصور وتعبئة المستندات كانت من إجراءات الشرطة  
شھادات  ضاء العسكري إلصدار . قال سامي إن التقاریر استُخدمت من قبل الق2011واستمرت بعد عام   2011العسكریة قبل عام 

، من المفترض أنھ تم استخدام نموذج واحد لكل شخص، ولكن الحقاً، تم استخدام نموذج  في البدایةوألغراض توثیق أخرى.   وفاة
 واحد لعدة أشخاص. 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

  28. فأكد دویسنج أن ھناك أربع صور تضمنت 2012بتاریخ  251الصور من الفرع  استعرضإذا كان دویسنج قد عّما  سأل بوكر 
في اسم الملف. وكل الصور أظھرت نفس الشخص. كان نظام الترقیم غیر معروف وكان الرقم الوحید المقروء    2020 ،أیار/مایو

 . 432أو  433ھو 

 ة لكنھ لم یستطع تفسیر خلفیة ھذه اإلصابات أو أسبابھا. ھ رأى إصابات على الجث قال دویسنج إن سأل بوكر عن آثار التعذیب.  

 إذا كان دویسنج قد توصل إلى أي استنتاجات. قال دویسنج ال، وإنھ لیس خبیراً في الطب الشرعي. عّما  سأل بوكر 

ت في لیختنشتاین ثقو[ُحجب االسم] و ة السوری  الحركة الوطنیة قال دویسنج إن سأل بوكر كیف ولماذا وصلت الملفات إلى لیختنشتاین. 
 ألسباب حیادیة.  واختارتھا

كارتر  ھ لم ینظر إلى التقریر، ومع ذلك، لم یكن لدى قال دویسنج إن دویسنج عن الملفات التي یتضمنھا تقریر كارتر روك.   سأل بوكر 
الوصول   االتحادیة بألمانیا إمكانیةمكتب الشرطة الجنائیة سوى إمكانیة الوصول إلى مقتطفات من ملفات قیصر بینما كان لدى  روك

 إلى المزید من الملفات. 

ھ عندما غادر قیصر وسامي سوریا، كانا  قال دویسنج إن تساءل بوكر عن سبب وصول كارتر روك إلى الملفات في المقام األول.  
 یبحثان عن دعم. لم یكن دویسنج متأكداً من سبب حصول كارتر روك على الملفات بالضبط. 

المكتب لم یجر أي تحقیق محدد فیما یتعلق بتقریر كارتر    قال دویسنج إنسأل بوكر دویسنج عن العالقة بین قطر وكارتر روك.  
، علموا بھذا التقریر ألنھ متاح على اإلنترنت واستخدموه كنقطة انطالق أولى لتحلیلھم وتحقیقاتھم في ملفات  لدویسنجروك. وفقاً 

 قیصر. 

 دعي العام الم استجواب من قبل  

أشار كلینجھ إلى طلب المساعدة القانونیة المتبادلة المقدم من مكتب المدعي العام االتحادي األلماني إلى اآللیة الدولیة المحایدة  
 . 251من الفرع  سّجانوالمستقلة بخصوص 

یسمعھ ویراه مراقب  استطاع أن ما  [یوجد أدناه مقتطف غیر مكتمل من مالحظة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بناًء على
 [...].]   عالمةالمفقودة من المالحظة ب  تمت اإلشارة إلى األجزاء المحكمة. 

  ،أیار/مایو 9بتاریخ  251من الفرع  سّجان وتم تسلیم محضر استجواب ال 2019 ،شباط/فبرایر 15صدر الطلب بتاریخ 
تم نقل  ی . ثم السّجانین ، یتم إبالغمعتقلإنھ كلما مات  سّجان. وأشار االستجواب إلى حاالت وفاة داخل الفرع. قال ال 2019

تم تدوینھا في شھادة الوفاة وفي  ی نوبة قلبیة، واإلصابة ب  تم اإلعالن رسمیاً عنی الھالل األحمر [...] حیث  مشفى الجثة إلى 
إدارة   إلى رئیس سلیمھاالشھادة، یتم ت  التخلص من في حالة عدم و  التخلص من شھادة الوفاة.ملف المعتقل. غالباً ما یتم 

تم نقل الجثث إلى حرستا حیث كان لدى الخبیر الشرعي المسؤول دفتر سجل یتتبع عدد الجثث  وی . المخابرات العامة
فصاعداً، لم   2013اعتباراً من عام ووالفرع المعني الذي أتت منھ الجثث، باإلضافة إلى الرموز الخاصة بھذه التفاصیل. 

ممتلئاً تماماً، لذلك اتصلوا   مشفىة، كان الجث  60إلى  50حوالي كانت ھناك تعد الرموز مكتوبة مباشرة على الجثث. 
تم دفن الجثث في حرستا   2013بعد ذلك بنقل الجثث إلى مقابر جماعیة. في بدایة عام  مشفى ال واأخبر  نبالمخابرات الذی 

 على الفور بسبب شكاوى من الرائحة. 

الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن  مكتباد إی  أخبرھ مصدر جدیر بالثقة. قال دویسنج إن .  سّجان سأل كلینجھ دویسنج من ھو ال 
نفس  اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة اسمھ [ُحجب االسم]. شاھد دویسنج مقطع فیدیو یعرض فیھ [ُحجب االسم] وثائق. قدمت  سّجان

اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة  المصدر. توصل دویسنج ومكتبھ إلى استنتاج مفاده أن المستندات من  شفرة المستندات إلى جانب  
 والفیدیو متطابقة. 
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. لقد  ذلك أكد دویسنجفحرستا.   مشفىأراد كلینجھ معرفة ما إذا كان لدى دویسنج معلومات عن األشخاص الذین شاھدوا الجثث في 
وتصف   251. تشیر إحدى الوثائق إلى الفرع اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة لوثائق التي قدمتھا حصلوا على ھذه المعلومات من ا

المخابرات   فروعإلى وجود جثث من  ھذا رفض قبول الجثث. ویشیر   مشفىموظف من ال/إجراًء داخلیاً بخصوص شكوى ضد شخص
  .ھناك جثث  ھ كان، [ُحجب االسم]، قال إن مشفىإذا كان التقریر صحیحاً. وأضاف دویسنج أن الرئیس السابق لل 2013في بدایة عام 

 . مشفىفي ال كر من أین أتت الجثث ولماذا كانتولم یذ

من  أن دویسنج ذكر سابقاً شاھداً تعرف على شخص من ملفات قیصر وأراد معرفة ما إذا كان ھناك المزید إلى كلینجھ  أشار
  هعدة أشخاص كانوا زمالء  تعرف علىأكد دویسنج أن المحامي [ُحجب االسم] فمن الملفات.  أي شخصاألشخاص الذین تعرفوا على 

المحامي تعرف أیضاً على أشخاص   قال دویسنج إن سابقین. قال إن أحدھم اعتقل أثناء قیامھ بتقدیم استشارات قانونیة لمتظاھرین. ال
من عائلتھ. وأوضح دویسنج كذلك أن جمیع الشھود الذین تعرفوا على األشخاص من الملفات قالوا إن أیاً منھم لم یكن على صلة  

 بالمعارضة المسلحة. 

وسأل دویسنج  ادیة بألمانیا مكتب الشرطة الجنائیة االتحأشار كلینجھ إلى تقریر الطب الشرعي الصادر عن جامعة كولونیا نیابة عن 
 لكنھ ال یتذكر بالضبط. وفي مالحظة،    ةمذكور ھاقال دویسنج إن عن أسباب الوفاة المدرجة. 

 . ذلك  أكد دویسنجفإذا كان تقریر الطب الشرعي قد ذكر أیضاً أسباباً غیر معروفة للوفاة. عّما  سأل كلینجھ

لجنة  من خلیة ال مكتبھ یعرف عن  قال دویسنج إنومھامھا وھیكلھا.  ة األزمة خلیة إدارسأل كلینجھ دویسنج عن التقاریر المتعلقة ب 
بشكل أساسي مستوى   خلیة إدارة األزمة تعندما أعلن  2011أبریل نیسان/ 20تقاریر من  اللجنة. قدمت العدالة والمساءلة الدولیة

 . لجنة من أجھزة المخابرات، وفقاً ل رتٍب عالیة و ذوھم مسؤولون خلیة ال أعضاء  قال دویسنج إن.  نزاع في التعامل مع ال اجدید

" یشیر بالفعل إلى أن مھمة الخلیة ھي  خلیة إدارة األزمة   اسم "  قال دویسنج إن. خلیة إدارة األزمةسأل كلینجھ عن تاریخ تأسیس 
   .2011مارس آذار/، تم تأسیسھا في لدویسنجإدارة األزمة نیابة عن الدولة السوریة. وفقاً 

ھ ذكر  قال دویسنج إن كارتر روك ومكتب التحقیقات الفیدرالي.  شركة ھا ت أراد كلینجھ معرفة المزید عن تحلیالت الملفات التي أجر
قیقات الفیدرالي فحص الملفات واختبر بیاناتھا الوصفیة وصحتھا. فحص مكتب التحقیقات الفیدرالي بیانات  بالفعل أن مكتب التح

EXIF  (صیغة ملف صوري متبادل)  (خبیر الطب الشرعي)   رقموخلص إلى أن محتوى الملفات لم یتم التالعب بھ. ومع ذلك، فإن
صور. لم یكن لھذه التغییرات أي صلة بالجثة، ولم یر دویسنج سوى صور  المكتوب على البطاقات أصبح أكثر وضوحاً في بعض ال

 دون أي تغییرات. 

إذا كان لدیھ أي شكوك حول عمل قیصر وصحة  عّما  على ملفات قیصر، أراد أن یسأل دویسنجعمل أن دویسنج  بماقال كلینجھ 
ھناك تقاریر مطابقة أخرى وصور  والملفات. قال دویسنج ال، وأكدت إفادات شھود آخرین الطابع الزمني المتعلق بأسماء الملفات. 

 . صحیحةت . خلص دویسنج إلى أنھ حتى اآلن، ال توجد حقائق تشیر إلى أن الملفات لیس601المزة   مشفىأقمار صناعیة خاصة ل

 ن محامي المدعی استجواب من قبل 

أشار كروكر إلى شھادة الوفاة التي قدمھا شاھد وتم عرضھا أثناء عرض دویسنج التقدیمي. أراد كروكر معرفة ما إذا كان من  
فردیة،   ھ یحدث في حاالت قال دویسنج إن الممارسات المعتادة إعطاء شھادات الوفاة أو ما إذا كان ذلك یحدث فقط في حاالت فردیة.  

اھد رشوة للحصول على الشھادة. وأضاف دویسنج أنھ لم یكن من الممكن دائماً التعرف على الضحایا،  ولكن في ھذه الحالة دفع الش
أقاربھا من خالل ملفات  علمت بأمر لذلك في كثیر من الحاالت، لم یتم إصدار شھادة وفاة. وتابع موضحاً أن العدید من العائالت 

 نھار.  لیل  اإللكتروني لموقعا تصفحقیصر فقط أثناء 

 ھ ال یستطیع تقدیم إجابة بسبب التحقیقات الجاریة. قال دویسنج إن سأل كروكر دویسنج عن عدد شھادات الوفاة التي رآھا. 

ھ تم إصدار عدد قلیل فقط من شھادات الوفاة،  قال دویسنج إن أراد كروكر معرفة ما إذا كانت شھادات الوفاة ھي القاعدة أم االستثناء.  
 لذا فھي استثناء.

ھ یعلم عن التقاریر  قال دویسنج إن إذا كانت ھناك نقطة زمنیة معینة تم فیھا إصدار عدد كبیر من شھادات الوفاة. عّما  سأل كروكر
 العامة ذات الصلة؛ ومع ذلك، لم یر أي مستند للتحقق من ھذا االفتراض. 

 ھذا مجرد تكھنات.  ال دویسنج إنقسأل كروكر عن النقطة الزمنیة المحددة المذكورة في ھذه التقاریر العامة. 

سبتمبر تناول عملیات صنع القرار [داخل أجھزة المخابرات] وسأل من شارك في ھذه العملیات وما  أیلول/ وأشار بانز إلى تقریر من 
إذا كان   لكنھ غیر متأكد مما ،شعبة المخابرات العسكریةحتى إلى رئیس   تقدیمھاالمعلومات تم  قال دویسنج إن الذي تقرر بالضبط. 

 ع بالفعل على أي وثیقة. ھذا الشخص قد وقّ 
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إذا كانت ھذه القرارات تتعلق بإعادة الجثث. قال دویسنج كان ھناك اقتراح في الوثائق [في أمر الدفن، على سبیل  عّما  تساءل بانز
 بناًء على الوثائق فقط. المثال]. ومع ذلك، لیس من الممكن تقییم ما إذا كانت ھذه المقترحات قد تحققت بالفعل 

*** 

 ] دقیقة 65استراحة غداء لمدة [

*** 

 شھادة رئیس المفتشین الجنائیین دویسنج بشأن شھادة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا 

 ال. كالھما أي أخبار بخصوص مثول سامي في المحكمة. قال ك اإذا كان لدیھمعّما  سألت كیربر المدعي العام ومحامي المدعي

طلب فیدنیر من دویسنج أن یصف الظروف العامة لشھادة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قبل أن یحاول القضاة  
مقابلة   قال دویسنج إن "إنعاش " ذاكرتھ فیما یتعلق بجوانب معینة من خالل االستشھاد بمحضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة.  

إذا كان یفھم كل شيء وفي  عّما  . سئل سامي في البدایةمكتبالمكتب في برلین بحضور مترجم من السامي كشاھد جرت في مقر 
 التحقق من المحضر. كان علیھ أن یوقع على كل صفحة من المحضر ولم یجد صعوبة في فھم كل شيء.  منھ لب نھایة المقابلة طُ 

 . ك ذل أكد دویسنجفإذا تمت إعادة ترجمة المحضر.  عّما  ری سأل فیدن 

 لمدة یومین.  االستماع إلیھھ تم قال دویسنج إن . ساميإلى ماع ت سسأل فیدنیر عن مدة اال 

إنھ عاش في ضواحي دمشق التي كان یسیطر علیھا الجیش السوري الحر.   دویسنجأراد فیدنیر معرفة الخلفیة الشخصیة لسامي. قال 
 ً  من االعتقال. وقد غادر قبل قیصر.  وغادر سوریا خوفا

 . 2014ھ غادر قبل  قال دویسنج إن سأل فیدنیر متى غادر سامي سوریا.  

 . فأكد دویسنج ذلك. 2013قول سامي إنھ غادر في [ُحجبت المعلومات]  إلى فیدنیر  أشار

 ھ یعتقد أنھ ذھب إلى األردن. قال دویسنج إن أراد فیدنیر أن یعرف إلى أین ذھب سامي بعد مغادرتھ سوریا.  

 . التذكر دویسنجلم یستطع فسأل فیدنیر إلى أین ذھب قبل أن یذھب إلى األردن. 

 . فأكد دویسنج ذلك. 2013یو تموز/یول 22أشار فیدنیر إلى أن سامي قال إنھ دخل لبنان بشكل قانوني ثم غادر إلى األردن في 

 ھ ذھب إلى تركیا وھو حالیاً في دولة أوروبیة. قال دویسنج إن ان. سأل فیدنیر إلى أین ذھب سامي بعد أن غادر عمّ 

ان  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا حیث قال إنھ بعد إقامتھ في عمّ  لدىسامي   إفادةأشار فیدنیر مرة أخرى إلى أجزاء من 
ذھب إلى قطر حیث مكث حوالي   2014 ،كانون الثاني/ینایر 12ثم في  2013 ،تشرین الثاني/نوفمبر 14في   إسطنبولذھب إلى 

 . فأكد دویسنج ذلك. إسطنبولثالثة أسابیع قبل العودة إلى 

ن  نزاع ویعرفاا على اتصال بالفعل قبل بدایة الا كان ھمقال دویسنج إن زید عن العالقة بین سامي وقیصر. أراد فیدنیر معرفة الم
الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا كیف اتصل   لمكتب. قال سامي نزاععلى اتصال بعد بدایة ال . وبقیا1997ا البعض منذ عام بعضھم

 . 2011ذلك في أیار/مایو  بھ قیصر لیخبره عن الجثث وأنھما التقیا بعد

. قال دویسنج، وفقاً  نزاعالشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا فیما یتعلق بموقف قیصر قبل بدایة ال لمكتبسأل فیدنیر ما الذي قالھ سامي 
 [ُحجبت المعلومات] حیث كان رئیساً لسبعة مصورین. في لسامي، فإن قیصر عمل مصوراً مع الشرطة العسكریة 

 أكد دویسنجفقیصر كان علیھ أن یلتقط صوراً للجنود والحوادث وحاالت االنتحار وما إلى ذلك.   نأب سامي  قولدنیر إلى  وأشار فی 
 . ذلك

مایو، اتصل قیصر بسامي لزیارتھ ألنھ رأى  أیار/، في نھایة 2011 ، مارسآذار/ 18بعد شھرین من  نھإلى قول سامي بأ فیدنیرأشار  
التي   المشافي واكتشف تناقضات بین ظروف الجثث والتقاریر الرسمیة لخبراء الطب الشرعي. سأل فیدنیر دویسنج عن  نجثث مدنی 

 إن قیصر عمل في تشرین والمزة.  دویسنجیعمل فیھا قیصر. قال 

 موجود بالفعل، لكن قیصر لم یعمل ھناك.  مشفى ھذا ال قال دویسنج إنحرستا.   مشفىسأل فیدنیر عن 

عندما طلب  وقیصر أخبر سامي عن الجثث.   قال دویسنج إنأراد فیدنیر معرفة ما حدث بعد لقاء سامي وقیصر بخصوص الصور.  
ن المھم جمع األدلة  سامي الصور، قدمھا قیصر. قال دویسنج أیضاً إنھ وفقاً لسامي، أراد قیصر االنشقاق لكنھما قررا معاً أنھ م
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ثم تم حفظ الصور على   على بطاقة الذاكرة أو  فالشةلھذا السبب، قام قیصر بتھریب الصور على  واإلطاحة بالنظام.   وجود احتمال ل
 كمبیوتر سامي.

قال دویسنج  واحدة جدیدة في كل حالة.  ھناك بالضبط في تھریب الصور وما إذا كانت  الفالشة تابع فیدنیر متسائالً عن كیفیة استخدام 
  فالشة  . قام سامي بنسخ الملفات الموجودة على أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھ حیث تم حفظھا على الفالشة قیصر یستخدم دائماً نفس  إن

 مرة أخرى.  واستخدامھا   الفالشةتم بعد ذلك حذف البیانات الموجودة على ی كان والمجلد).  ھیكل (نفس 

.  سامي ر متسائالً كیف تعامل سامي مع الملفات. قال دویسنج في البدایة، تم حفظ الصور بطریقة غیر منظمة على كمبیوتر فیدنی  تابع
جوجل  ، قرروا حمایة البیانات من الحكومة (عملیات بحث محتملة) وبالتالي قاموا بتحمیل نسخة مضغوطة على 2012في عام و

 إضافیة.  نسخ ثالثفي وقت الحق تم إنشاء و . درایف

قد تكرر عدة مرات وسأل دویسنج عن عدد الملفات التي تم التعامل معھا بھذه   سامي خلص فیدنیر إلى أن اإلجراء الذي وصفھ 
 النھایة.  حتى  70-50و  30إلى  20فقط، ثم  عدة ملفات اد یومیاً. في البدایة، كان ھناك دزاعدد الملفات  قال دویسنج إنالطریقة.  

تم حفظ الصور  وقد المجلدات لم یكن مھماً.  /الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أن ھیكل الملفات لمكتبأشار فیدنیر إلى أن سامي قال 
ألن خدمة اإلنترنت كانت سیئة ویمكنھم فقط   جوجل درایف، ثم تم تحمیل نسخة مضغوطة من الملفات على دائمعلى جھاز كمبیوتر 

 لم یرغبا في إثارة الشكوك عن طریق تحمیل كمیات كبیرة من البیانات. باإلضافة إلى أنھم تحمیل نسخة مضغوطة.

 سامي بدأ في فرزھا في تركیا.  قال دویسنج إن إذا كانت الصور قد تم ترتیبھا أوالً.  عّما  سأل فیدنیر

في  في الیوم   3في البدایة، قال إن ھناك فبشكل صحیح.   یُذكرسامي بشأن العدد المتزاید للصور في الیوم لم  إفادة تدخل بوكر قائالً إن 
 في الیوم".  ملفات " إلى "عدة 3غّیر أقوالھ من " ساميأكد دویسنج أن ففي الیوم".   ملفات ، قبل أن یغیرھا إلى "عدة ئ األمرباد

دویسنج وفقاً لسامي، تم إرسال الملفات إلى   حدث بعد ذلك [بالملفات] وكیف تم نقلھا إلى أشخاص في الخارج. قالعّما  سأل فیدنیر
 [ُحجب االسم] الذي سلمھا بعد ذلك إلى لیختنشتاین.

نسخة مضغوطة إلى  ]  ُحجب االسم [ سلم الملفات المضغوطة في األردن و حّملوا إنھم  اسامي الذي قال فیھ  إفادةوأشار فیدنیر إلى 
أنھ  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سامي أخبر  قال دویسنج إن. ةكامل تم ضغطھا وأیھا  النسخ لیختنشتاین. سأل فیدنیر أي 

من أجل تقلیل حجم البیانات بسبب االتصال البطيء باإلنترنت والسماح بنقل غیر مشكوك فیھ للبیانات، قاموا بتحمیل نسخة مضغوطة  
 من الملفات إلیھم.  الوضوح فقط بعد مغادرتھم سوریا، تم إرسال نسخة عالیة و من الملفات في سوریا. 

میجا بایت على   1.3-1كیلو بایت تحتوي على بیانات مضغوطة بینما تحتوي ملفات  250أوضح فیدنیر أن الملفات ذات حجم  
سیطرة الجیش   بعدم تحمیل ملفات عالیة الوضوح غیر المضغوطة إال البیانات األصلیة، بما في ذلك أسماء الملفات األصلیة، ولم یت 

السوري الحر [على المنطقة التي تم تحمیل الصور منھا]. ثم سأل فیدنیر كیف شارك خبراء الطب الشرعي [بتفویض من كارتر  
سامي لم یقدم أي تفاصیل حول كیفیة تدخل خبراء الطب الشرعي بالضبط،   قال دویسنج إنروك] وما ھي النسخة التي یعملون بھا. 

  ملفات "أكبر"السماح ب ولكنھم كانوا على اتصال مع كارتر روك وأجروا محادثات معھم حول جودة الصور وطلبوا في النھایة 
 أفضل. لمعاینة 

 نسخة غیر مضغوطة.  حصل على المّدعي العام االتحادي  قال دویسنج إنعن العالقة بین الملفات واإلجراءات في ألمانیا.  فیدنیرسأل  

دویسنج   . سأل فیدنیر2017في أیلول/سبتمبر  على حق الوصول إلى ھذا النسخة  حصل  المّدعي العام االتحاديأشار فیدنیر إلى أن 
 نسخ:  ھناك أربع سنج إنقال دوی عن نسخ الملفات الموجودة. 

النسخة المضغوطة التي تم تحمیلھا واستخدامھا من قبل سامي في تركیا لفرز الملفات وتم تقدیمھا إلى لیختنشتاین بواسطة   .1
 [ُحجب االسم]. 

 من قبل سامي.  المّدعي العام االتحاديوقُدمت إلى إلكترونیة،  نسخة غیر مضغوطة تم تحمیلھا على سحابة  .2
مضغوطة تم نسخھا من كمبیوتر سوري إلى قرص صلب خارجي، وتم تھریبھا من سوریا من قبل الجیش السوري  نسخة  .3

 نقلھا إلى جھاز كمبیوتر محمول.  تم الحر، ثم
 على قرص صلب خارجي وال تزال في سوریا  محفوظة نسخة غیر مضغوطة  .4

مانیا إنھم یخشون عدم تمكنھم من الوصول إلى الملفات [على  الشرطة الجنائیة االتحادیة بأل لمكتبأشار فیدنیر إلى أن سامي قال 
من   %98تم تحمیل وقد السحابة] بمجرد مغادرتھم سوریا. ولھذا قام الجیش السوري الحر بتھریب الملفات إلى خارج سوریا. 

من الملفات كنسخة غیر مضغوطة. قال سامي إنھ حّملھا وعّدلھا من   %100الملفات على جھاز كمبیوتر دائم. وتم تحمیل 
  5,100، كان لدیھم 2013 أغسطسآب/قیصر من سوریا في نھایة  ◌ّ عندما فرو. 2013 آب/اغسطس یولیو حتى نھایة تموز/

 صورة. 
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ھ لیس من اآلمن إظھار المشاعر، لكن  قال دویسنج إن عندما التقى مع سامي ألول مرة.   دویسنج عن حالة قیصر العاطفیة  سأل فیدنیر
 األسباب الكاذبة للوفاة. ومن تسجیل قیصر كان منزعجاً من الجثث  

فرزھا عندما مات الناس تحت التعذیب بحسب فرع  تم   المّدعي العام االتحاديالنسخة التي سلمت إلى  نأإلى قول سامي ب  ر فیدنیرأشا
االسم]، لذا فھو ال   ُحجبفقط. قال سامي كذلك إنھ لم یعد یعمل مع [ المخابرات الجویة قام بفرز الملفات من الجیش ووأنھ المخابرات. 

ل ھیكل المجلد ذي  الذي یفصّ  لجدول ا. أشار فیدنیر إلى المّدعي العام االتحادياالسم] بالصور قبل تسلیمھا إلى  ُحجبیعرف ما فعلھ [ 
أنھ أجرى ھذه التغییرات بإضافة رقم الفرع   لدویسنجد سامي في عرضھ التقدیمي. أكّ   الجدولھ قدم بالفعل ھذا قال دویسنج إن الصلة.  

 وكذلك التاریخ إلى اسم الملف. 

ن ھناك ثالثة أنواع مختلفة من الصور: معتقلون وشھداء وإرھابیون. وبحسب سامي، كانت ھذه ھي  أأشار فیدنیر إلى قول سامي ب 
بواسطة قیصر نفسھ ألنھا كانت وظیفتھ. قال سامي إنھ عمل فقط على صور المعتقلین، والطریقة التي تم فرزھم بھا من قبل النظام، 

عجلة من أمره، لذلك ربما یكون قد ارتكب   على  إنھ كانلى. قال سامي لكنھ رأى أیضاً بعض صور الشھداء التي تضمنت أسماء القت 
م لسامي نموذجاً السم  قدّ مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بعض األخطاء الصغیرة في تسمیة الملفات وفرزھا. قال فیدنیر إن 

 ملف لشرح كیفیة تسمیة الملفات: 

jpg.(1)xxxxxx-xxxx-xxx 

 التاریخ-المعتقل رقم -رقم الفرع

سامي أكد لھ ما أدركھ دویسنج بالفعل: الرقم األول یشیر إلى رقم الفرع الذي جاءت منھ الجثة، والرقم الثاني یشیر    قال دویسنج إن
یشیر إلى  "] بین قوسین تم إدخالھ تلقائیاً بواسطة الكمبیوتر و1والرقم الثالث یشیر إلى تاریخ. الرقم [في ھذه الحالة "   المعتقلإلى رقم 

 وجود صور متعددة لشخص واحد. 

تاریخ التقاط الصورة، والذي سیكون بعد وقت قصیر من   م إلى تاریخ الوفاة أ یرمز الىكان لدى فیدنیر سؤال حول التاریخ: ھل 
دنیر أیضاً معرفة ما  . أراد فی بعد تاریخ الوفاة تم تسمیة المجلدات ی تاریخ الوفاة كما أوضح دویسنج سابقاً. عالوة على ذلك، غالباً ما 

عندما لم یُعرف تاریخ الوفاة وال   ا " تم إدخالھ000"  سلسلةسامي أخبره أن  قال دویسنج إن" في نھایة اسم الملف. 000تعنیھ سلسلة "
 تاریخ التقاط الصورة. 

إنھ یعرف أكثر  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  لمكتب سامي قال  قال دویسنج إنأسماء وأرقام الفروع.  تعیینسأل فیدنیر كیف تم 
الصور   إحالة في الحاالت التي ال یوجد فیھا رقم، تم و األرقام وفقاً لذلك.  عیّنع الصور ثم وقام بمواءمتھا مفرعاً مختلفاً،  29من 

 ة". "الجوی إدارة المخابرات الجویة " لإلشارة إلى JA" أو "Jباستخدام حرف "  یة الجو للمخابرات

أشار فیدنیر إلى أن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا قدم المزید من الصور لسامي لیسألھ عن األرقام الموجودة على الجثث  
ورقم فرع المخابرات [من أین   المعتقلوشرح نظام الترقیم المكون من ثالثة أجزاء والذي یتضمن رقم  ذلك  أكد دویسنجفوالبطاقات. 

رقمین في  أول  تعیینھ وفقاً لسامي، تم قال دویسنج إن المعتقل] والرقم الذي قدمھ خبیر الطب الشرعي.   اعتقالن أین تم أتت الجثة وم
ف  تعرّ والرقم الثالث من قبل خبیر الطب الشرعي بمجرد إعطاء األمر اللتقاط صور للجثة.  تم تعیینوبمجرد وصول الجثث.  مشفىال

 ] في إحدى الصور. ُحجب االسم سامي على خبیر الطب الشرعي [

ن أعداد المعتقلین تحددھا أجھزة  أسأل فیدنیر ماذا قال سامي أیضاً فیما یتعلق بأعداد المعتقلین. فأشار دویسنج إلى قول سامي ب 
 . على الفور أو بعد وفاة المعتقلین المخابرات. ومع ذلك، لم یستطع دویسنج تحدید ما إذا تم تخصیص األرقام

في البدایة. فأوضح دویسنج أن   مانیا حیث قال إن رقم الفرع یُعیَّنسامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بأل إفادة أشار فیدنیر إلى 
 توفي فیھ المعتقل. رقم الفرع یشیر إلى الفرع الذي 

]  ُحجب االسم ، حیث قال سامي إن [مع ساميمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة  التي أجراھاشاھد ال أشار فیدنیر مرة أخرى إلى مقابلة 
. لقد كان في  2014المزة] كخبیر في الطب الشرعي في دمشق حتى عام  مشفى " [601تشرین وكان مسؤوالً عن " مشفى عاش في 

عد  من بُ  ات اللقطوالتي كانت محظورة بالفعل. قال دویسنج وفقاً لسامي، إن قیصر قال إن التقاط ھذه  بعد،اللقطات المأخوذة عن إحدى 
للحصول على رؤیة   عدلقطات من بُ أخذ ر إلى احتاج قیص بحیثھناك الكثیر من الجثث  تكان  عند مرحلة معینةمحظور. ومع ذلك، 

 أفضل. 

 . المزة  601ھا صورة تم التقاطھا في قال دویسنج إن سامي.   عرضوھا علىدویسنج عن الصورة التي  سأل فیدنیر

قام بتغییر  سامي ھ یعتقد أن قال دویسنج إن قد أجرى أي تغییرات أخرى باستثناء تغییر أسماء الملفات.    ساميإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
 . جدولال  وأنشأأسماء الملفات ونقل الملفات إلى مجلدات معینة  
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قال دویسنج  رقم خبیر الطب الشرعي.   خلف" الذي تم استخدامھ bقد قدم أي معلومات عن الحرف "  ساميإذا كان  عّما  سأل فیدنیر
. لم  5000من قبل خبیر الطب الشرعي ینتھي دائماً بـ  المعیَّنأن الرقم  الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا لمكتب سامي أوضح  إن

 لمواصلة العد.  "حرف " یكن أعلى من ذلك أبداً، وبدالً من ذلك تم استخدام 

إذا كان لھذا عالقة باعتقال قیصر. فأكد دویسنج ذلك،  عّما  صر وسأل أشار فیدنیر إلى وجود فجوة في األرقام الواردة في ملفات قی 
الحقاً   استدركوا ھ ال یعرف ما إذا كانوا قد قال دویسنج إن لفترة قصیرة ولھذا السبب ھناك فجوة في األرقام.   اعتُقلمضیفاً أن قیصر 

 استمرار العد. و/األرقام  بشأن

 ھ ال یعتقد ذلك، لكن سامي ال یعرف ما إذا كان قیصر قد حذف بعضھا. قال دویسنج إن تم حذف الملفات. قد إذا  عّما  سأل فیدنیر

التي قال خاللھا إنھ غیر متأكد مما إذا كان  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا مقابلة سامي مع  إلى فیدنیر مرة أخرى   أشار
ھم أطلعوه  قال دویسنج إن المزید من الصور لسامي. مكتب الیوماً. ثم قدم   25لمدة قیصر لدیھ المزید من الصور وأن قیصر احتُجز 

 على صور من الشرطة العسكریة تم إرسالھا إلى القضاء العسكري حیث أصدروا شھادات وفاة. 

 ھ ال یستطیع التذكر. قال دویسنج إن أي صور أخرى لسامي.   قد قدم مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  ا إذا كانعمّ  ری سأل فیدن 

تطابق مع محضر مقابلة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا. ثم أشار فیدنیر إلى عملیة توثیق وفاة  ت دویسنج  إفادةأكد فیدنیر أن 
] ھو من التقط  ُحجب االسم [كان ملف واحد لكل شخص، ثم تم استخدام "الملفات الجماعیة" فیما بعد. المعتقلین. في البدایة كان ھناك 

رقماً، ثم التقط المصور الصور التي نسخھا قیصر إلى  . في البدایة جاء الخبیر الشرعي وعیّن الصور [لشھادات الوفاة] ولیس قیصر
ھذا   قال دویسنج إنإذا كان دویسنج قد سأل سامي عن أسباب إجراء التوثیق ھذا.   عّما جھاز كمبیوتر. ثم تم إنشاء الملف. سأل فیدنیر

 اإلجراء تم وضعھ بالفعل [قبل الثورة] وكان روتینیاً.

دم إطالق  توثیق الجثث ھو أیضاً وسیلة إلظھار مكان وجود الجثث لضمان ع قال دویسنج إنإذا كان ھناك فساد. عّما  فیدنیرسأل  
 . آنفا ماتوا  قد  أنھم مع زعم المال، شخاص مقابل أ إطالق سراح   أو قد توفوا بالفعلأشخاص  أ سراح 

حیث قال إن بعض األشخاص أخبروا   سامي بشأن ھذا األمر مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  إفادةسریعاً إلى فیدنیر   أشار
حدث للجثث [بعد التقاط  عّما  رفیدنی إطالق سراح الشخص مقابل المال. سأل   في الواقع تمی  بینما كانمات  معتقالً قدھم بأن ءرؤسا

 ن الجثث نُقلت إلى مقابر جماعیة. إ، قال سامي الذاكرةھ إذا لم تخنھ قال دویسنج إن الصور]. 

النشطاء والعائالت الذین  عن البحث عن المفقودین وكذلك عن أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان سامي قد قال أي شيء عن الفساد و
تم التعرف على  و، ھناك منظمة حاولت التعرف على األشخاص من الملفات قال دویسنج إنتعرفوا على األشخاص من الملفات. 

ً طبیب وكان   –، تعرف سامي أیضاً على شخص  لدویسنجشخص. وفقاً  300حوالي   .ا

بعض الجثث. كانت ھناك قائمة بالھویات وعرض لالتصال [بالمنظمة التي قدمت   ھ لم یكن باإلمكان تحدید ھویة وأشار فیدنیر إلى أن 
تعرف علیھ على  سامي   قال دویسنج إنیتحدث في الھاتف.  و   اسیجار یحملالصور عبر اإلنترنت]. ثم عرض فیدنیر صورة لرجل 

 . خبیر الطب الشرعي في جمیع الصور] /خبیر في الطب الشرعي. كان دائماً نفس [الشخص أنھ 

قال  إذا كان قد شھد جرائم دولیة بنفسھ. عّما  ن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا سأل سامي إ ر في نھایة المقابلة قال فیدنی 
إنھ في بدایة [الثورة] شاھد بنفسھ أشخاصاً یُقتلون بالرصاص في   لمكتب لھ ال یستطیع التذكر. قال فیدنیر إن سامي قال دویسنج إن 

شخصاً في وقت واحد.   40المظاھرات دون وجود إمكانیة لجمع جثثھم. كما شھد اعتقال أشخاص في مظاھرات، ذات مرة تم اعتقال  
 . حاسوبات محفوظة على ھذا اللحسن الحظ، لم یكن لدیھ أي ملفو ذات مرة وصودر حاسوبھ.  لمداھمةقال سامي إن منزلھ تعرض 

قال  وما إذا كانت [النسخة المحملة من الملفات] ال تزال موجودة.  جوجل درایف إذا كان قد سأل سامي عن  عّما  دویسنج سأل فیدنیر
 ھ یعتقد أنھ تم حذفھا، لكنھ ال یعرف متى. دویسنج إن 

ھ تم تحمیل  قال دویسنج إن ماذا حدث للمجلدات التي تم تحمیلھا. أراد فیدنیر معرفة المزید من التفاصیل حول كیفیة تحمیل الملفات و
بواسطة وسیط. وأضاف فیدنیر أن سامي أخبر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  2012نسخة مضغوطة من الملفات في عام 

 أیضاً أنھ ُطلب منھ التحقق من حساب آخر تم تحمیل الملفات علیھ حتى یمكن حذفھ. 

ھ كان ھادئاً.  قال دویسنج إن دویسنج عن الجو السائد خالل مقابلة سامي مع مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا.  یرسأل فیدن 
ر المعلومات التي  مكتب یقدّ السامي كان راغباً بالتحدث. لھذا سمعوه لمدة یومین. أخبره سامي خالل فترة االستراحة أنھ ممتن ألن 

 مھا. قدّ 

 ھا كانت "طبیعیة". اتبعت البروتوكول وكان سامي منظماً ومرّكزاً. قال دویسنج إن فة ما إذا كانت المقابلة منظمة. أراد فیدنیر معر
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اتخذ قراراً بشأن   المّدعي العام االتحادي قال دویسنج إنإذا كان سامي خائفاً وكیف تعاملوا مع اسمھ الرمزي.  عّما  سأل فیدنیر
 استخدام اسم رمزي لذلك لم یتحدثوا عنھ في المقابلة. 

ھ كان خائفاً من تقدیم معلومات شخصیة، ولھذا السبب  قال دویسنج إن إذا كان سامي قد ظھرت علیھ عالمات الخوف.  عّما  سأل فیدنیر
 أبقوا ھذا الجزء قصیراً قدر اإلمكان. 

  المدعي العاماستجواب من قبل  

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا   قال دویسنج إنن. اطبیباألولى  صورة ظھر في اللینجھ صورتین من ملفات قیصر. قدم ك
. قال سامي، مشیراً إلى الختم  اسامي للتعرف على الشخصین. ومع ذلك، لم یستطع سامي التعرف علیھمعلى  ھذه الصورة  عرض

 تشرین.  مشفى التقطت في قد ، إن الصورة اعلى زیھمالموجود 

بھ جثث بالستیكیة في الخلفیة. ذكر كلینجھ اسم الملف:   مشفىبدا أنھ لما  رّ ممكلینجھ الصورة الثانیة التي تظھر طبیبین في  عرض
 . 2011ھ یمكن للمرء أن یرى من اسم الملف أنھ من نیسان/أبریل قال دویسنج إن [ُحجبت المعلومات].  

انطباع بأن الشخص الذي یتحدث معھ لیس سامي. قال دویسنج ال. فقد أخبره الشخص أنھ   دویسنج لدى إذا كانعّما  سأل كلینجھ
 م الكثیر من التفاصیل خاصة فیما یتعلق بأسماء الملفات لذا لم یكن لدى دویسنج أي شكوك. سامي وقدّ 

 محامي الدفاع استجواب من قبل 

 مشاورات قبل طرح السؤال األول.] [أجرى فریق الدفاع 

ھ أخبر المحكمة بالفعل  قال دویسنج إن أراد فراتسكي أن یعرف "أي نوع من الرجال" ھو سامي وما ھو االنطباع الذي تركھ لدویسنج. 
ً  أن سامي كان صلباً وھادئاً ومنظماً. ولم یكن عدوانیاً أبداً وبدا دائماً متحمساً. وقد   . كان دائما متعاونا

  بالنظر إلى ، لكنھ ال یعرف، ربما لم یتحدثا عن ذلك ألسباب أمنیة. وقال دویسنج إن فراتسكي عن المستوى التعلیمي لسامي. سأل  
 إجابة سامي ورد فعلھ على األسئلة، كان لدى دویسنج انطباع بأن سامي متعلم.

كارتر  التقریر العام [تقریر أساس فقط على قاموا بالبناء ومكتبھ  ھو  ھقال دویسنج إن أراد فراتسكي أن یعرف العالقة بین قطر ولندن.  
لكنھم أرادوا الحصول على انطباعھم الخاص عن الصور والتوصل إلى نتائجھم الخاصة.  و الذي تمت تالوتھ في الیوم السابق]،  روك

 ن مجرد بدایة ولم یحاولوا االتصال بأي شخص مشارك في إعداد ھذا التقریر. وقال إن التقریر كا

مكتبھ لم یجر أي   قال دویسنج إننفسھم عن العالقة [بین قطر وكارتر روك] على أي حال. أعلموا ب است إذا كانوا قد عّما  سأل فراتسكي 
روك. أرادوا أن یؤكد شھودھم أن ھذه الصور كانت من سوریا. وسُمع الشاھد األول [ُحجب   كارترشركة المحاماة تحقیق مالي مع  

 . 2015االسم] بعد تشرین األول/أكتوبر 

سأل فراتسكي لماذا لم یمثل سامي [أمام المحكمة]. قال دویسنج ربما ھو خائف. ومع ذلك، یمكنھ التخمین فقط ألنھ لیس على اتصال  
 بسامي.  

إذا  عّما  اع إیاد، شوستر إلى أن الملفات قسمت في البدایة إلى فئات مختلفة (معتقلون وشھداء وإرھابیون) وتساءل وأشار محامي دف
سامي عمل فقط على صور المعتقلین. وفیما یتعلق بأسباب   قال دویسنج إنكان ھناك المزید من التقسیمات (مثل أسباب االعتقال). 

ساعدة شھود مثل [ُحجب االسم] و[ُحجب االسم]. وبشكل عام، تم القبض على أشخاص على  االعتقال، أوضح دویسنج ومكتبھ ذلك بم
 صلة بالمظاھرات. 

سامي لم یقل شیئاً عن ھذا. إال أن "كویت" تضمن صوراً   قال دویسنج إن الشھداء".  /أراد شوستر معرفة المزید عن فئة "النظام
رقم    المتوفى، بینما لم یكن ھناك سوى/االت، غالباً ما كان ھناك اسم القتیل لمسرح جرائم وانتحار داخل الجیش السوري. في ھذه الح

الشرطة الجنائیة االتحادیة   لمكتبھ من المعروف  قال دویسنج إن الحكومة السوریة.  من قبل  للمعتقلین. وتم إضافة مصطلح "إرھابي"
 تخدم للمتظاھرین وأي شخص یعارض الحكومة. أن مصطلح "إرھابي" لھ معنى واسع بالنسبة للحكومة السوریة ویسبألمانیا 

ھم استمعوا إلى العدید من الشھود حول  قال دویسنج إن ھؤالء الشھود.  یتذكر أي شيء آخر عن إذا كان دویسنج عّما  سأل شوستر 
 أسباب االعتقال. أما فیما یتعلق باألموات، فال یمكنھ اإلجابة على ھذا السؤال. 

 ن محامي المدعی استجواب من قبل 

سامي أخبر مكتب   قال دویسنج إنإذا كان بإمكانھ تقییم ما إذا كان اسم قیصر الحقیقي معروفاً للسوریین. عّما  سأل شولتس دویسنج
 الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا أنھ من السھل على ما یبدو الكشف عن األسماء الحقیقیة. 
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ھ ومكتبھ لم یحاولوا  قال دویسنج إن ذا كانت أجھزة المخابرات األخرى قد قدمت معلومات تتعلق بھویة قیصر.  أراد شولتس معرفة ما إ
 األخرى مع ھذا األمر.  األجھزة. ال یعرف كیف تعاملت اسمیھما الحقیقیینأبداً الكشف عن 

ھذا ھو السبب في أنھم لم یسألوا أي أسئلة حول   قال دویسنج إنخلص شولتس إلى أنھ من السھل الكشف عن اسم سامي الحقیقي.  
 ھویتھ. 

أشار كروكر إلى سؤال شوستر بشأن المعلومات التي قدمھا الشھود وسأل عن عدد المرات التي تحدث فیھا الشھود عن اتھامات  
ذه االتھامات ألنھم جاءوا  ھ یجب أن یضع ھذا في سیاق: بالطبع، أخبرھم الشھود عن مثل ھقال دویسنج إن باإلرھاب من قبل النظام. 

من مناطق معینة، وینتمون إلى أعراق معینة أو شاركوا في المظاھرات. كما حدث أن أحدھم أخبر أجھزة المخابرات بشيء من ھذا  
 القبیل دون أن یكون لدیھ دلیل على اتھاماتھم. 

أكد دویسنج أن الحكومة السوریة غالباً ما  خلص كروكر إلى أن مصطلح "إرھابي" استُخدم مثل استخدام مصطلح "نوبة قلبیة". ف
 ذلك أیضاً. ت ) أكد BNDتستخدم مصطلح "إرھابي"، وأضاف أن دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة (

البروفیسور   قال دویسنج إنتشیر غالباً إلى التعذیب.  251إذا كانت اإلصابات في الصور المتعلقة بالفرع عّما  دویسنج سأل رایجر
 لد یمكنھ تقدیم المزید من المعلومات حول ذلك. روتشی 

أكد  فإلى أن ھویة قیصر أو سامي معروفة ألجھزة المخابرات السوریة.   ◌ً أشار شولتس مرة أخرى إلى قضیة تحدید الھویة، مشیرا 
اآلن، فھم   حتىر  األم اقیصر وسامي، مضیفاً أن سامي قال "إذا لم یكتشفوھویة دویسنج أنھ سیكون من السھل علیھم التعرف على 

 ال یقومون بعملھم بشكل صحیح". وأغبیاء 

مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا  ، مضیفاً أن 2014المعلومات]  ُحجبت قال فراتسكي إن سامي حصل على حق اللجوء في [
قال دویسنج . تحادي للھجرة والالجئینالمكتب االوكذلك مكاتب الشرطة الجنائیة في الوالیات الفیدرالیة غالباً ما یطلعون على ملفات 

 ھ ال یمكنھ تقدیم معلومات حول ھذه المسألة. إن 

قال دویسنج  قد أجرى تحقیقات داخلیة بشأن ھویة سامي وقیصر.  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیاإذا كان عّما  سأل فراتسكي 
 اللجوء. ھم لم یتحققوا من أي شيء یتعلق بإجراءات طلب إن 

 قدمت القاضي كیربر معلومات إداریة عن جلسات االستماع األسبوع المقبل. 

 بعد الظھر.  2:15عت الجلسة الساعة فِ رُ 

 . 2020 ،نوفمبرتشرین الثّاني/ 3ستعقد جلسات االستماع القادمة في  


