
International Research and 
Documentation Center   

 

1 
 

 
 الغریب  وإیاد محاكمة أنور رسالن   

 كوبلنتس، ألمانیا – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  17التقریر 

 2020، تشرین الثاني/نوفمبر 4و  3تواریخ الجلسات: 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1الملّخص/أبرز النقاط: 

 2020تشرین الثاني/نوفمبر،  3 –واألربعون للمحاكمة  الیوم الواحد  

الشرعي  الطب  تحلیل  عاماً من جامعة كولونیا، بشھادتھ بشأن    58أدلى األستاذ الدكتور روتشیلد، خبیر الطب الشرعي البالغ من العمر  
اً مفصالً حول اإلصابات المختلفة، وآثار  لملفات قیصر الذي أجراه ھو وزمالؤه نیابة عن مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة. وقّدم شرح

التعذیب المحتملة، والتجویع، حیث حّدد ھو وزمالؤه وجود إحدى ھذه اآلثار في كل جثة تقریباً في ملفات قیصر. وقد أولت شھادتھ  
تقال العامة في  وقّدمت فكرة مفصلة حول التعذیب، فضالً عن الظروف الصحیة المتدھورة وظروف االع  251اھتماماً خاصاً للفرع  

مرافق االعتقال السوریة. ومن خالل مقارنة شھادات الشھود اآلخرین، شارك الدكتور روتشیلد األدلة حول آلیات تعذیب معینة بناًء  
 على الفحوصات الطبیة التي تََمّكن من القیام بھا ھو وفریقھ من خالل الصور. 

 2020وفمبر، تشرین الثاني/ن  4 – الیوم الثاني واألربعون للمحاكمة 

عاماً، شھادة قصیرة بشأن نسخة إلكترونیة    22قّدم السید ھورل، المفتش الجنائي لدى مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة، البالغ من العمر  
في ألمانیا. وحّدد االسم والخبرات المدرجة في السیرة الذاتیة، والتي تم تأكیدھا    أنور من سیرة ذاتیة تم العثور علیھا أثناء تفتیش شقة  

من قبل مترجمي المحكمة. وقرأ القضاة أیضاً تقریراً صادراً عن دائرة المخابرات االتحادیة األلمانیة حول ھیكل أجھزة المخابرات  
 لتالي لكنھ اختار عدم اإلدالء بشھادتھ بسبب عالقتھ بأحد المتھمین.لیوم الالسوریة ومھامھا وتسلسلھا الھرمي. وتم استدعاء شاھد 

 

  

 
في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1

إنما  كمة؛ واقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحا
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2020تشرین الثاني/نوفمبر  3 –الیوم الواحد واألربعون للمحاكمة  

متأخرة   الجلسة  الساعة    15بدأت  تمام  في  بحضور    9:45دقیقة  یطلب   3و  أشخاص   8صباحاً  ولم  الصحافة.  أي من    أعضاء من 
ل قبل بدء الجلسة كما ھي العادة. وحضر المحامي  ر یسجّ لى الترجمة العربیة. ولم یكن ھناك مصوّ الصحفیین المعتمدین الحصول ع

  ة المحامی   ت حضر و  ھ ریتشر وكلینجالعامان  المدعیان  العام  ل االدعاء  لمحامي دفاع أنور الثاني فراتسكي. ومثّ   بودنشتاین كبدیل آرني  
 محمد. نوس كبدیل لمحامي المدعی فورستر بالدینی 

 شھادة األستاذ الدكتور روتشیلد 

تناول جمیع الجوانب في   تُلیت المواد الخاصة بحقوق الشاھد على األستاذ الدكتور ماركوس روتشیلد، على الرغم من أنھ سبق أن 
. وھو رئیس قسم الطب الشرعي  الطب الشرعي  مورفولوجیا عاماً، وھو متخصص في    58مقدمتھ. یبلغ أستاذ الطب الشرعي روتشیلد  

ً ملف  26,938[ ، قام ھو وزمالؤه بتحلیل ملفات قیصر  تب الشرطة الجنائیة االتحادیةمكفي جامعة كولونیا. ونیابة عن   ووضعھا في    ]ا
سیاق إفادات شھوٍد وصفوا التعذیب والظروف الصحیة وإمدادات الغذاء والماء والوضع العام في مراكز االعتقال التابعة للمخابرات  

 السوریة. 

 القاضي كیربر من قبل  استجواب 

  اذا للقیام بذلك، ولم  ، وما الذي یجعلھ مؤھالً رھو وزمالؤه لملفات قیص  الذي قام بھ   تحلیل السألت القاضي كیربر روتشیلد عن سبب  
ھ درس الطب في برلین وحصل على درجة الدكتوراه في الطب الباطني. وتخصَّص في  قال روتشیلد إن عن التحلیل.    اً كتبوا تقریر

لم السموم  وع  المورفولوجیاأستاذ في  حصل على درجة  في جامعة فرانكفورت قبل أن ی   أ كأستاذ مساعدالمقذوفات واألسلحة حیث بد
 الطب الشرعي في جامعة كولونیا.  ورفولوجیام  ركیزه على والحمض النووي مع ت 

الشرعي الكالسیكي الذي  ھ یتضمن "كل ما یمكن لمسھ. إنھ الطب قال روتشیلد إن سألت كیربر عن معنى مورفولوجیا الطب الشرعي و 
 تعرفینھ من المسلسالت التلفزیونیة". 

ما عرضھ روتشیلد سیتم طباعتھ وإرفاقھ بملف القضیة. ومضت تسألھ كیف حصل على التفویض لتحلیل ملفات قیصر    قالت كیربر إنو
 وكیف حصل على معلومات ووثائق معینة. أوضح روتشیلد أنھ نظم عرضھ في ثالثة أجزاء: 

 حصل ھو وزمالؤه على تفویض تحلیل ملفات قیصر وتقدیم تقریر عنھا؛كیف  .1
مكتب  بالتعذیب وظروف االعتقال باإلضافة إلى األعمال القتالیة (یشیر إلى تقریر صادر عن  المتعلق  المعقولیة  مدى  تقریر   .2

 )؛2017 تشرین الثاني/نوفمبر 22بتاریخ  الشرطة الجنائیة االتحادیة 
الفرع   .3 في  االعتقال  باألمراض وظروف  المرتبطة  الوفیات  تقریر صادر عن    251مؤشرات  إلى  الشرطة  (یشیر  مكتب 

 )2019 سبتمبر/أیلول  11بتاریخ  الجنائیة االتحادیة

 تكلیف وتحلیل ملفات قیصر ال .1

عن سبب اختیاره،  ھ  قیصر. وعندما سأل روتشیلد كلینجه بإجراء تحلیل جنائي لملفات  ء أمره وزمال  ھ المدعي العام كلینج  قال روتشیلد إن 
یعلم من    ھقال كلینج الجنائیة االتحادیةإنھ  الشرطة  الشرعي في عدة مناس  مكتب  الطب  تحلیالت وتقاریر  لھم  قدم  بات.  أن روتشیلد 

  مارس /آذار  22. وفي  2017  مایو /أیار  22وا الملفات في  . وقد تلقّ 2017  مایو /أیار  3ھو وزمالؤه في    ُكلِّف وأوضح روتشیلد أنھ  
وا عینات من الملفات  وفریقھ تلقّ   إنھوا ملفات إضافیة وُطلب منھم تقدیم [تحلیل] موجز عن كل شخص في الملفات. وقال  ، تلقّ 2018

ً مسبق ھ وفریقھ قاموا بإنشاء تقریر عن كل مجلد من الملفات باإلضافة  قال روتشیلد إن حیث سلمھا كبیر المفتشین الجنائیین كروجر. و  ا
 لكل شخص. شمل تفویضھم جمع التالي:  تحلیلٍ إلى 

 وصف موجز لكل شخص.  ●
 .الحالة العامة للجثة  ●
 مؤشرات لسوء المعاملة والتعذیب والعنف.  ●
 سبب الوفاة المحتمل.  ●
 إنشاء قاعدة بیانات.  ●
 أجھزة المخابرات السوریة. تخصیص نتائج معینة لفروع معینة من  ●
ھ لم یكن لدیھم مشاكل في الترجمة  قال روتشیلد إن ترجمة [األرقام والكتابات على الجثث والبطاقات الموجودة في الصورة] ( ●

 قلیل الترجمات)؛في البدایة بفضل زمیلة ناطقة باللغة العربیة، ولكن بمجرد مغادرتھا، كان علیھم ت 
ھ كان من الواضح أن معھده لم یكن لدیھ القدرات التقنیة والمعرفة  قال روتشیلد إن توثیق البیانات الوصفیة قدر اإلمكان (  ●

 إلكمال ھذه المھمة، حیث تم نسخ الملفات مرات عدیدة). 

 تابع روتشیلد وصف المواد المستخدمة:  
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 قرص صلب خارجي  ●
 یھ) شخصان فقط یستطیعان الوصول إلو(مستقل   حاسوب ●
 للنصوص  " إل سي دي"شاشة  ●
 للصور  " إل سي دي"شاشة  ●
 مایكروسوفت وورد وإكسل  ●
 (دعم من قسم اإلحصاء الجنائي بجامعة كولونیا)[المجموعة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة]   "إس بي إس إس "إحصائیات   ●

 وتصنیف النتائج التي توصلوا إلیھا:  وسم لد وصف المعاییر المستخدمة لتابع روتشی 

 رقم القضیة  ●
 عدد الصور في كل حالة   ●
 وضعّیة الجثة   ●
 یھ الجثة فالمحیط الذي وضعت   ●
 المالبس   ●
 طبي اللعالج اآثار   ●
 مؤشرات لتحدید الھویة (الوشم وما إلى ذلك)   ●
 عالمات الوفاة المؤكدة   ●
 الحالة العامة للجثة   ●
 نوع اإلصابة   ●
 التثبیت آثار  ●
 مؤشرات للتأثیر الخارجي   ●
 سمات خاصة   ●

 معینة في إجراء تحلیلھم، بما في ذلك:  قیوداأضاف روتشیلد أنھ وفریقھ واجھوا  

 منظور واحد فقط (جمیع الصور تظھر الجانب األمامي من الجثث)  ●
 ) ثة (تتعذر رؤیة جمیع أجزاء الجتغطي أجزاء من الجثة  مالبس  ●
 إصابات على بعض الجثث)  أو  على الجثث (غطت أجزاء معینةالغبار والرمل  ●
 عمیاء)  ابقع انالضوء والظل (یسبب  ●
ً جزئی   غطت الجثثأكیاس وأغطیة بالستیكیة ( ● ً كلی حتى أو   ا  ) ا
 سوء جودة الصور  ●
 حالة كانت ھناك صورة واحدة فقط لكل شخص)  40صورة واحدة فقط (في  ●
ً الجثث ممكن  تقلیب و أ لم یكن تحریك ●  (كان علیھم االعتماد فقط على الصور دون أي فحص إضافي للجثث)  ا
 مكانیة لفحص داخلي أو خارجي  إوجد ت ال  ●

ً مكتوب   اً تقریر  23ھ وفریقھ أنتجوا ما مجموعھ  قال روتشیلد إن  وھا، وواحٌد عن "ملفات قیصر  واحٌد لكل ملف من الملفات التي تلقّ تقریر  :  ا
المخابرات    أجھزة مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا عن ظروف االعتقال في  صادر عن  لتقریر    معقولیة مدى الإجماالً"، وتحلیل  

ً السوریة. وتابع موضح ً مختلف  اً شخص  6,812صورة أظھرت    26,938أنھ قام ھو وفریقھ بتحلیل إجمالي    ا   جدوالً قدم  و  2. ، وربما أقلا
 یتضمن عدد الصور واألشخاص لكل فرع [فیما یلي مقتطف من ھذه القائمة]. 

 أشخاص  # # صور   مجلد [فرع] 
251 446 110 
 352 1,515 " یة"الجو
215 13,801 3,551 

 

رت فیھ الجثث. وقال إنھم لم یحللوا ھذه   قال روتشیلد إن  بعض الصور تظھر منظراً بانورامیاً أو نظرة عامة على الفناء الذي صّوِ
للملفات  تبعة التسمیة الم طریقة . وینتھي اسم ھذه الملفات عادةً بسلسلة من األصفار. ومضى في شرح  الصور ألنھا ال تظھر أفراداً 

 ) 3(2013-3-120-251باستخدام مثال: 

 
تشیر    ، ھذا لیس العدد اإلجمالي لملفات قیصر. وبالتالي ، مكتب الشرطة الجنائیة مالحظة من مراقب المحاكمة: كما ھو معروف من شھادة مفتش  2

 واإلحصاءات المقدمة أثناء ھذه الشھادة فقط إلى ھذا الجزء المحدد من ملفات قیصر.  الجداولجمیع 
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ً خبیر الطب الشرعي [ذكر روتشیلد الحق یعّینھرقم الفرع، والثاني ھو الرقم الذي  إلى الرقم األول یشیر  ً رقم ا ً مختلف ا مثل الرقم من   ا
ً خبیر الطب الشرعي والذي یتوافق أیض قال  مع ما قالھ شھود سابقون. وحدد ھؤالء الشھود الرقم الثاني على أنھ رقم المعتقل].  ا

زمني إذا كان ھناك أكثر  لتسلسل الرقم الثالث ھو إما تاریخ أو سنة كما في ھذه الحالة. والرقم األخیر بین قوسین ھو رقم  روتشیلد إن
 من صورة واحدة لكل شخص. 

ھ  قال روتشیلد إن فأرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كانت ھناك عالقة بین عدد الملفات واألرقام الموجودة على البطاقة في الصور.  
ً " [المخابرات الجویة] ألنھ كان واضحیة ال یسعھ إال أن یقول ذلك عن الصور من مجلد "الجو في ھذه الحاالت أن الرقم الوارد في   ا

ً البطاقة ُمدرج أیض  في اسم الملف.  ا

ً أرادت كیربر أیض ھذا لم یكن الحال    قال روتشیلد إنة.  معرفة ما إذا كانت ھناك عالقة بین التاریخ واألرقام الموجودة على البطاق  ا
 ". الجویةبالنسبة للملفات من مجلد "

سألت كیربر المترجمین عن العالقة بین األرقام الموجودة على البطاقة في الصورة المعروضة في المحكمة واسم الملف ذي الصلة.  
ً سیكون أیض 120أن الرقم ب. وتوصلت كیربر إلى /Ang ( "694( "أنغ  120: قرأقال المترجم أن البطاقة ت   في اسم الملف.  ا

تناقضات في ترقیم الجثث. وقال إن األرقام كانت مكتوبة بأقالم إما مباشرة على الجلد    وجود   تابع روتشیلد شرحھ أنھ وفریقھ قد الحظوا
ً ك دائمیوضع على الجثث، وعادة ما یتم العثور على األرقام على الجبھة. ومع ذلك، كان ھنا  الصقأو على شریط   بطاقة توضع إما    ا

 صورة یمكن أن یُرى علیھا إبھام شخص یحمل البطاقة].  عرضعلى الجثة أو یحملھا شخص ما [

 عدد الصور لكل شخص 

ً م روتشیلد أیضقدّ   ح عدد الصور المتاحة لكل شخص: یوضّ  جدوالً   ا

 # الصور لكل شخص  # الحاالت 
40 1 
60 2 

2,913 3 
 4 ت حاالأغلب ال

 

 .معاینة بصری ة قالت كیربر إن العرض الذي قدمھ روتشیلد قد خضع  ل

صور.    5صور لكل شخص، وفي بعض الحاالت    4إلى    3أنھ عادة ما یكون ھناك    وبالنسبة لعدد الصور لكل شخص، أوضح روتشیلد
: الوجھ والجزء العلوي من الجسم حتى  رباعیة"صور أو أكثر سیكون ھو االستثناء. عادة، تظھر الصور "  6فإن وجود    ذلك،ومع  

ً   6,820. قال إن  صور أو أكثر)   4(إذا كان ھناك    النصف السفلي من الجسم والورك والجسم كلھ   كانوا من الذكور وأنثى واحدة    شخصا
 عنقھا كان مغطى.  حتى –" وكانت بكامل مالبسھا 215فقط. وُعثر على جثة األنثى في ملف [الفرع] "

 العمر 

لمختلف الفئات العمریة والتوزیع    جدوالً ثم تابع روتشیلد شرح النتائج التي توصلوا إلیھا فیما یتعلق بعمر الجثث في الصور. وقدم  
 ". 251بالنسبة المئویة بین األشخاص من مجلد [فرع] "

 الوصف  العمر  النسبة المئویة 
 للغایة  صغیر  –لحیة آثار بدون  <18 0

 شاب  20-30 18.2
 منتصف العمر  30-45 363
 كبیر في العمر  45-60 19,1
 مسن >60 9.1

 - تقدیرهتعذر  17.3
 

.  الجثة  وجھ   فّسخ أو ت   قيء، أو    تراب، أو    دم، لوجود    اً وأوضح أنھ بالنسبة لبعض األشخاص، لم یتمكن ھو وزمالؤه من تقدیر العمر نظر
ً عام  18شخص) یبلغون من العمر    300(حوالي    %4.5وأضاف أنھ من بین جمیع الصور، كان   أو أقل بینما كان معظمھم من   ا

https://ar.syriaaccountability.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/201123_SJAC_ICWC_Glossary_Arabic.pdf
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” كان األشخاص عادةً في منتصف العمر أو كبار السن (مقارنة بمجموع  251الشباب أو في منتصف العمر. وبالنسبة لمجلد [الفرع] “
ً الصور). قدم روتشیلد أیض  ع]: المیول المرتبطة بالعمر للمجلدات األخرى [الفرو ا

ً  صغار في السن متنوعون:  عسكریة]،[شرطة   .، ش.ع 216، 215  نسبیا

 : منتصف العمرالجویة ،251 ،248

 العمر ومعظمھم من كبار السن نتصف : م235 ،227 ،220

 عدد األشخاص لكل مجلد [فرع] 

أنھ ال یمكن مقارنة    أضافلكنھ  آخر، ھذه المرة یوضح بالتفصیل توزیع األشخاص لكل مجلد [فرع]. و  جدول واصل روتشیلد تقدیم  
قلیل، حیث تضمنت بعض المجلدات عدة آالف من الصور، بینما تضمنت   النتائج الموجودة على المجلدات المختلفة [الفروع] إال إلى حدٍ 

 مجلدات أخرى العشرات فقط. 

 األشخاص #  مجلد [فرع] 
251 110 

 352 " الجویة"
215 3,551 
227 2,049 
216 292 
235 127 
 116 معروف‘ ’غیر

 74 ‘ ’متنوع
248 54 
220 50 

 46 ش.ع [شرطة عسكریة] 
 

الفرع    من  أشخاص  110  وتعود لـ في اسم الملف    251صورة تتضمن الرقم    446توضیح ما إذا كانت ھناك    فیدنیرأراد القاضي  
 أكد روتشیلد ذلك. ف.  251

 المالبس 

 . الجداولتحدث روتشیلد عن مالبس األشخاص الموجودین في الصور من خالل تقدیم المزید من 

  العدد من  ئویةالم نسبةال المالبس 
 جمالي اإل

 251 لفرعنسبة المئویة ل ال

 33حوالي  57 مالبس داخلیة فقط 
 13.6 20حوالي  بال مالبس

ً مدنیة جزئی مالبس  ً كلی /ا  50حوالي  20لي واح ا
 

. وكان ثلث األشخاص یرتدون  مشفى الالخاص بالمرضى في  رداء  القال إن البقیة، نسبة ضئیلة للغایة، كانوا یرتدون مالبس عسكریة أو  
ً ، وكان ربع المالبس متسخاعتیادیةمالبس   ً غالب   األخیرة،. في الحالة  مكانھا الصحیحغیر  في  ، وفي ربع الحاالت كانت المالبس  ا   ما   ا

التناسلیة.    اشف اك،  مسحوبا لألسفل  طالن الب   كان ً أوضح روتشیلد أیضواألعضاء  ً أن المالبس غالب   ا بحیث یمكن    ا یتم تغییرھا قلیالً  ما 
ً ارتداؤھا لفترة أطول، مثل ھذه القطع التي قد ال تكون ملك   251إحداھما من الفرع  صورتین،عرض  وللشخص المعني في الصورة.  ا

بدالً من األحزمة. كما    حاالت عدة  في  . وأضاف أنھ تم استخدام شرائط  محل البناطیل السترات  حلت  حیث    215واألخرى من الفرع  
 قدم قائمة بخصائص معینة (تراكم نوع معین من المالبس) من بین المجلدات المختلفة [الفروع]. 

 المالبس  مجلد [فرع] 
 مدني " الجویة " ،235 ،220
 مالبس داخلیة  227
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 بال مالبس 215
 جداً   ةمتسخ 248 ,227

 غیر واضحة األوصاف  235
 

ً . نفى روتشیلد ذلك، مضیف251التفاصیل المحددة للفرع معلومات عن معرفة ما إذا كان ھناك أي  فیدنیرأراد القاضي  أن حوالي   ا
ً من المالبس كانت طبیعیة ونظیفة نسبی  50%  . غیر متقنةرتوق مع  ا

 طبي ال عالج ال آثار

، فعادة ما یكون لدیھم ضمادات تشیر إلى  ارھوظھ في حال  لعالج طبي، ولكن    آثارأوضح روتشیلد أن معظم األشخاص لم تظھر علیھم  
على وجھ الخصوص أظھروا في كثیر من األحیان    251عالجھم من قبل أشخاص لدیھم خلفیة طبیة. وأضاف أن األشخاص من الفرع  

ً " تظھر شخصالجویة . كما قدم صورة من "لعالج طبي   اآثار قد أظھروا    215، وقال إن األشخاص من  أوعیة [دمویة]  قسطرة   لدیھ   ا
 . آثار لعالج طبي أقل 

 عالمات الوفاة المؤكدة 

[قّدم  فّسخ  ، التحوالت بسبب الت التیّبس الرّمي،  زرقةم مؤشراً واضحاً على وفاة الشخص. وھي: الأن بعض العالمات تقدّ   ح روتشیلدوضّ 
ی  وما  للتوضیح]،  قیصر  ملفات  من  تت ب   دعىصورة  الحیاة  نافىإصابات  المصطلحات    مع  روتشیلد شرح  وتابع  الرأس).  قطع  (مثل 

 المذكورة أعاله للمحكمة باستخدام صور من كتب الطب الشرعي وكذلك من ملفات قیصر. 

 زرقة ال •

الدم  یستلقي المرء على ظھره. ثم یبقى  ظھر عندما تسحب الجاذبیة الدم إلى أسفل، عادةً إلى األذنین عندمات  زرقة أوضح روتشیلد أن ال
 . وقّدم ثالث صور من ملفات قیصر لمزید من التوضیح.ھناك بمجرد أن یثخن

 على بطنھ لساعات بعد وفاتھ.  في الجزء األمامي مما یدل على أن الشخص ظل ممّدداً ة  موجود زرقة ال تكان  :  284

 عالمة مؤكدة على الوفاة.  ي ھف، ااصطناعھیتم ي، إن لم ت الو" عتیادیة"ا زرقة  :  251

حدث عادة بعد وفاة الشخص بنوبة قلبیة أو اختناق. إال أنھ ال یمكن تحدید السبب الدقیق للوفاة إال من خالل تشریح  ت ي  ت ال  زرقةال :  215
ً الجثة، وھو ما لم یكن ممكن   بالنسبة لملفات قیصر.  ا

 التیبّس الرّمي  ●

. وقال إنھ بمجرد وفاة الشخص، تتوقف  التیّبس الرّميلیوّضح للمحكمة كیف یحدث    بخط الید  والرسومات  جداولاستخدم روتشیلد ال
) الالزم إلرخاء العضالت. وبعد الموت  ATPین (سجمیع الوظائف الحیویة عن العمل. وبالتالي یتوقف إنتاج ثالثي فوسفات األدینو

العضالت في  الموجود. وبمجرد انتھائھ، تبدأ  ین  ساستُنفذ كل ثالثي فوسفات األدینو  یكون قد   مباشرة، یصاب الجسم بالخمول، حیث
وأوضح روتشیلد كذلك أن تعابیر   ن یكون قد مضى وقت على وفاة الشخص".أ"بمجرد    یتالشى  التیّبس الرّمي التصلُّب. وأضاف أن  

ً تعابیر الشخص عند وفاتھ. ویمكن أیض  تعذر رؤیة وجھ الشخص المیت تكون عَرضیة، لذلك   تم تحریك  إذا    التیّبس الرّمي  ي تالشتم  أن ی   ا
. ثم عرض صورة من ملفات  للتیّبس الرّميروتشیلد صورة تعلیمیة أظھرت حاالٍت "طبیعیة"    عرضللتوضیح،    تمطیطھا. الجثة أو  

 . التیّبس الرّميالجثة بعد حدوث  شیر إلى تحریكقیصر، لیوّضح أن ھناك العدید من الصور التي ت 

 التحلّل التفّسخ/ ●

 فّسخ: أوضح روتشیلد أن ھناك نوعین مختلفین من الت 

 األكسجین حیث یتوقف الجسم عن التنفس؛ د ووج عدم الذاتي الذي یحدث عند بالتحلل الذاتي: ما یسمى  تفّسخال

 بسبب البكتیریا. لخارجي اال تحللالب : ما یسمى المتغایر تفّسخال

عادة ما یمكن رؤیتھ أوالً في الجزء السفلي األیمن من المعدة، حیث أن القولون ھو   تفّسخروتشیلد صورة تعلیمیة لیوّضح أن العرض 
كان من    اھا حدإبعض الصور من ملفات قیصر.    أیضاً عرض  وھناك ثم ینتقل إلى مجرى الدم.   تفّسخاألقرب إلى جدار البطن. ویبدأ ال

"/فرع  الجویة حیث یمكن رؤیة البقعة الخضراء المعتادة في الجزء السفلي األیمن من المعدة. وأخرى كانت من مجلد "  220المجلد  
قد انتشر بالفعل بشكل كبیر. كما أظھرت صور    تفّسخأن ال لذا من الممكن رؤیة، رأخضكلھ  الجسم لون [المخابرات الجویة] حیث كان 

ً ة العسكریة جثث أخرى من ملف "متنوع" ومن ملف الشرط   . تفّسخعلیھا عالمات  ا
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 مع الحیاة نافى إصابات تت •

ً " تظھر شخصالجویة . وأظھر صورة كاملة من "ةدماغی ال  ةقحفی ال وضرضالأوضح روتشیلد أن اإلصابة المعتادة لھذه الفئة ھي    ا
أو اصطدام شخص بشاحنة أو مركبة یمكن أن یكون تفسیرا محتمال لھذا النوع من   بدماغ وصدر مفتوحین. وقال إن انفجاراً 

 اإلصابات. 

ً قال روتشیلد أیض ة  ؤكدم موتبینما لم یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید عالمات  زرقة،إن حوالي ثلثي الجثث أظھرت بشكل عام   ا
 من الحاالت.  % 11.4لـ

مؤكدة  موت توضیح ما إذا كانوا قادرین على تحدید عالمات  فیدنیرروتشیلد حول عالمات الوفاة، أراد القاضي   باإلشارة إلى جدول
 أكد روتشیلد ذلك. ف. 251من الحاالت المتعلقة بالفرع  %90في 

"متنوع". وخلص إلى أن    المسمى كانت متكررة بشكل خاص في المجلد تتنافى مع الحیاةاإلصابات التي  أضاف روتشیلد أن 
). لذا سیكون  اً شخص 779( % 11.4 لم تظھر ھذه العالمات على ) أظھروا عالمات موت مؤكدة، بینمااً شخص  6,042( % 88.6

 ھناك فرضیتان مختلفتان لھذه األرقام: 

ً  779لـ ا: أن الفرضیة األولى   كذلك. كانوا قد توفوا  شخصا

ً شخص   779الـ : أن الفرضیة الثانیة  كانوا على قید الحیاة وقت تصویرھم. ا

إذا لم تظھر على الجسد عالمات موت مؤكدة.  على قید الحیاة الشخص من ملفات قیصر   ھ لیس بالضرورة أن یعدأوضح روتشیلد أن 
ً جزئی أن تكون الجثة مغطاة  على سبیل المثال، یمكن  . وقد تكون جودة  وفاة ال یكون من الواضح إذا كانت ھناك عالمات  بالتالي ، وا

ً یجعل من المستحیل التعرف على عالمات الوفاة. قد تكون الصورة أیضمما نزیف حاد قد یكون ھناك الصورة ردیئة و قریبة من    ا
ص روتشیلد إلى أنھ كان لدیھ ھو وزمالؤه میل قوي نحو الفرضیة األولى بناًء  وقت الوفاة، لذلك لم تظھر عالمات الوفاة بعد. وخل

على طریقة عرض الجثث في الصور، وكون األشخاص الموجودین في الصور لم یظھروا أي تفاعل مع بیئتھم وال أي عالمات  
 حیویة، وبناًء على السیاق العام للصور. 

كیربر معرفة ما إذا كانت أقطاب مخطط كھربیة القلب التي تظھر في بعض الصور  ، أرادت القاضي طبيال لعالج اثار وبالنسبة آل
األقطاب الكھربائیة   قال روتشیلد إنھي عالمات فعلیة لتدخل طبي أو ربما استُخدمت "لمضایقة" شخص ما بالصدمات الكھربائیة.  

 ُوضعت في األماكن الصحیحة الستخدامھا في عالج طبي. 

 المظھر العام للجثث 

أدناه من قبل    الجدولث روتشیلد عن المظھر العام للجثث باستخدام صور من ملفات قیصر لتوضیح بعض المظاھر. [تم تعدیل  تحدّ 
 روتشیلد] الذي قّدمھ عرض ال لترتیب مراقب المحاكمة 

اإلجمالیة   اآلثار /الوصف/العالمات المظھر الخارجي  الحصة 
من الملفات التي تم  

 تحلیلھا 

الصورة  مج 251الحصة من  [فرع]  لد 
  لغرض   المستخدمة

 التوضیح 
واضحة   غیر 

 األوصاف 
ً نسبی   اً كبیر  اً عدد  قال روتشیلد إن[  ا

 من الجثث یندرج ضمن ھذه الفئة] 
33% 33% 215 

 […] %20 %25 دم علیھا بنسب مختلفة، ضمادات  تدھور الحالة 
الحالة   تدھور 

 الغذائیة
بطني غائر،  خدود غائرة، جدار 

 بارزة  أضالع
20% 10% 251 

تدھور شدید للحالة  
 الغذائیة

 215 %20 %15 الھیكل العظمي بأكملھ ظھور 

 215 %20 %10 بالدماء نینعی احتقان الخدوش،  صابات إ
الحالة   تدھور 

 الصحیة 
جفاف،   نظافة،  یوجد  ال 

بشرة  جلدیةقشور  تقّرن،  ندوب،   ،
 اللون داكنة 

5% 5% 215 

 ً  - %1.8 %0.8 مغطاة بأكیاس بالستیكیة  مغطاة جزئیا
 

 :اً كثیر  ةمعین واقعة فیھا   ت تابع روتشیلد وصف المجلدات [الفروع] التي تكرر
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 تدھور شدید للحالة الغذائیة  :  248، الشرطة العسكریة، 235

 تدھور الحالة الصحیة  الشرطة العسكریة:   ،248

 إصابات  متنوع، غیر معروف:  

 التقیید /تثبیتال آثار

ً وفق عرض ثالث صور مختلفة للتوضیح: واحدة من الفرع  بشكل واضح في كثیر من األحیان.    التثبیت مرئیة  آثارلروتشیلد، لم تكن    ا
تظھر فیھا    248مقیدة خلف الظھر؛ وواحدة من الفرع    أذرعھا، حیث یمكن رؤیة كابالت على األرض بجوار الجثة التي كانت  215

مجرد مؤشرات للتثبیت ولیست    ھذهتعد  . والرسغعلى الجثة كدمات وخدوش على    ظھرحیث    215أخرى من الفرع    ةاألصفاد؛ وواحد
ً مؤكدة، وفق اآثار ً منتفخین وھو ما قد یكون أیض رسغینب جثة  220روتشیلد. وأظھرت صورة رابعة من الفرع  لما قالھ  ا على   اً مؤشر ا

ً نوع من التثبیت. واصل روتشیلد عرض المزید من الصور من جمیع الفروع تقریب  مؤكدة أو مؤشرات على التثبیت. ولّخص أنھ    آثارب   ا
تُ  الـ[الشرطة العسكریة] والمج  . ر أي صور من ش.عظھِ لم  للتثبیت، ومع ذلك،    ا آثار  220لدات  كال المجلدین صغیرین   كانمؤكدة 
ً نسبی   آخر لتلخیص النتائج: جدوالً قدم روتشیلد  و. ا

 الحصة اإلجمالیة  251الحصة في  المربوطة ببعضھا البعض   الجثةأجزاء 
 %1.8 %9.8 الرسغان
 - %0.1 القدمان
 - %0.1 كالھما 

ً تكون مغطاة جزئی وال واحدة (حتى عندما   %98,2 %90 بأكیاس بالستیكیة)  ا
 

 ین عصابات العین

ً وفق تعصیب    آثار كانت إما معصوبة العینین أو ظھرت علیھا    251من جثث الفرع    % 1.8و  من إجمالي الجثث  % 0.8لروتشیلد، فإن    ا
 ً   صنوع مننسیج خشن إلى حد ما. وكان بعضھا م. وقال إن عصابات العین كانت في الغالب رمادیة داكنة ومصنوعة من  العینین مسبقا
التي كانت  ه. یفترض ھو وزمالؤه أنھ في بعض الحاالت، كانت الجثث معصوبة العینین فقط من أجل الصورة (مموّ   زي عسكري
ً ه). وأضاف أنھ بشكل عام، كانت الوجوه دائممموّ   من زي عسكري  بعصبة  أعینھا مغطاة   مكشوفة في الصور وعرض ثالث صور،   ا

 " بوجھ مغطى بالكامل، والصورة الوحیدة من "متنوع" بوجھ مغطى. الجویة بعیون مغطاة، وواحدة من " 251واحدة من الفرع 

ھ ال یحتاج إلى ذلك. أمرت كیربر باستراحة  قال روتشیلد إن إذا كان روتشیلد یرید الحصول على استراحة.  عّما    سألت القاضي كیربر
 الراحة. لیتمكن المترجمون من 

*** 

 ] الجلسة دقیقة في   20[استراحة لمدة 

*** 

 إصابات 

 ]: ابذاتھة كن واضحثور علیھا في ملفات قیصر [إن لم ت الع أمكنتابع روتشیلد شرح أنواع مختلفة من اإلصابات التي 

 ضرب، ركل، سقوط  :  ةغیر حادبأداة عنف 

 جرح طعن،   :  ةحاد بأداة عنف 

 إطالق نار أو انفجار (شظایا)  ستي:  لمقذوف بالالتعرض 

 طریة أجزاء   على ضغط 

 التعرض الكھربائي أو الحراري 

ً من جمیع اإلصابات التي ظھرت في ملفات قیصر كانت عنف  %90قال إن   من جمیع الملفات أظھرت    % 47.8و،  ةغیر حادبأداة    ا
ً عنف ظھرت إصابات  فقد   251جثة، أما الفرع   6,821من أصل  ث جث   3,509 ظھرت إصابات على. وفي المجموع  ةغیر حادبأداة  ا
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أجزاء    حدوث ضغط علىجثة    58، وأظھرت  بمقذوفات بالستیةجثة إصابات    151. وأظھر إجمالي  ثجث   110من أصل  جثة    55على  
 جثث إصابات غیر معروفة.   6، وأظھرت طریة

إصابات متعلقة    آثارلم تظھر علیھا    251من الجثث من ملف [الفرع]    %50كان ھذا یعني أن    ما إذامعرفة    فیدنیرأراد القاضي  
 . فأكد روتشیلد ذلكبالعنف. 

 . فأكد روتشیلد ذلكإذا كانت ھذه اإلحصائیة ال تتضمن النتائج المتعلقة بالتغذیة.  عّما   ،شارمر  ،سأل محامي المّدعي

ً نسبی   اً الدموي؛ واإلصابات المزدوجة التي تحدث كثیرمختلفة لإلصابات: الورم    آثاروقام بتعداد   وتتطلب قوة اندفاع عالیة؛ خدوش؛    ا
 ؛ عالمات التعرض للكھرباء؛ الحروق. جروحالطعن؛  إصابات ناتجة عنتمزقات؛ 

 (اإلصابات الجداریة المزدوجة)  إصابات مزدوجة  •

ً ھا كانت واحدة من أكثر عالمات اإلصابات شیوعقال روتشیلد إن  ً  ا .  في ملفات قیصر. وتحدث عندما یُضرب شخص بأداة طویلة نسبیا
" عند لعب التنس أو الجولف. وقال إنھ من خالل ھذا الدفع العالي،  لّوحفھي تتطلب الكثیر من القوة وعلى الشخص أن یضرب كما "ی 

ً تُستخدم الكثیر من الطاقة مما یخلق نوع .  ملساء شخص. وعادة ما تستخدم أداة نحیفة وخدم لضرب ال من "البصمة" للشيء الذي استُ   ا
ً كما عرض رسم ً تخطیطی  ا  لتوضیح "الصورة السلبیة":  ا

 

ً روتشیلد أن ھذا سیكون منطقی   فأكدأرادت القاضي كیربر معرفة ما إذا كان یمكن القیام بذلك باستخدام كابل.   في كثیر من الحاالت من    ا
 ملف قیصر حیث یمكن رؤیة أن اإلصابة تتبع تحدب الجسم. 

 إصابات ُمتشكَّلة  •
ً ولكنھا تظھر  عشوائیة،ھذه اإلصابات لیست  قال روتشیلد إن  .إلخ. على سبیل المثال من أنبوب أو طرف حزام أو إذا  اً..معین  نمطا

 تعرض أحد للضرب بإطار أو دھستھ مركبة. 
 
 كشوط  •

معرفة ما إذا كان قد ُعثر على أي من ھذه اإلصابات في باطن أقدام   فیدنیرقبل أن یتابع روتشیلد الشرح عن الكشوط، أراد القاضي  
ً ھ سیوضح ھذا الحققال روتشیلد إن األشخاص في ملفات قیصر.    . ا

 
 متیبس جلد  •

ً ووفق العلیا في وقت قریب من الوفاة، إما قبل وقت قصیر من الوفاة، أو  " طبقة الجلد  فُقدتس إذا "یّب بالت جلد الجثث  یصاب  روتشیلد،    ا
ً  اً . وأضاف أن سبب ھذا التیبس لیس محددافي نفس الوقت، أو بعدھ  .وھو نتیجة غیر محددة نسبیا

 طعن  ناتجة عن إصابات  •

 ما فیما یتعلق بملفات قیصر.  إلى حدٍ  اً وجودھا كان نادر قال روتشیلد إن 
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 اإلصابة بطلق ناري  •

ً وفق تتمی   ا ما  أما إذا استقرت الرصاصة داخل  وخروجھا  ول الرصاصة  خز بجرح دلما قالھ روتشیلد، فإن مثل ھذه اإلصابات عادةً 
 . خول وحسبالجسم، فھو جرح د

 إصابات الشظایا  •

یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید ما إذا كانت إصابة بطلق ناري أو إصابة  ھ بالنسبة لبعض الصور من ملفات قیصر، لم  قال روتشیلد إن 
 بشظیة. 

 عالمات التعرض للكھرباء  •

ً وفق ً نسبی  اً لروتشیلد، كان ھذا النوع من اإلصابة نادر ا  بالنسبة لملفات قیصر حیث یصعب تحدیده في الصورة بشكل عام.  ا

 الحروق  •

ة واحدة أو أكثر من اإلصابات المذكورة أعاله. وقال إن األورام الدمویة  أظھرت إصاب   ث جث   3,506خلص روتشیلد إلى أن مجموع  
ً ھي األكثر شیوع األخرى مثل الخراج المفتوح، ثم الكشوط، واإلصابات المزدوجة.    طریةالمتیبس، وإصابات األجزاء ال  ، یلیھا الجلدا

ً  ة الحدوث ادركانت ن جرح وطعن اإلصابات الناتجة عن  وأضاف أن   .نسبیا

فأكد  أظھروا وجود ورم دموي.    251من األشخاص في الفرع    %100معرفة ما إذا كان من الصحیح استنتاج أن    فیدنیرالقاضي    أراد
 . روتشیلد ذلك

ً تابع روتشیلد موضح أنھ من الالفت للنظر أن اإلصابات تحدث في معظم الحاالت في الساقین، تلیھا الذراعین والقدمین، وبشكل عام    ا
من أجل الصور.    اً على الجذع. وأضاف أن األعضاء التناسلیة نادرا ما تصاب بأذى، وإن بدا كما لو أن األعضاء التناسلیة ُعرضت عمد

 . إصابة  20 ھمجموع ما  ، في الظھر  اتإصاب  تة ُوثقوأضاف أنھ في بعض الحاالت االستثنائی 

كیربر إنھا "تشعر بالفضول لمعرفة" أین [في اي مجلدات] ُحفظت الحاالت التي بھا إصابات في الظھر. قال روتشیلد    قالت القاضي 
 . 227و  215"، الجویةبشكل عام في " إنھا

ً كان لدى المدعي العام كلینجھ أیض سؤال حول اإلصابات المشّخصة وأراد معرفة ما إذا كان العدد القلیل من إصابات الظھر والمؤخرة    ا
ً ناتج ً ، موضحذلك  أكد روتشیلدفعلى الظھر.    مستلقیةعن طریقة توثیق الجثث، حیث كانت    ا أنھ ھو وزمالؤه یفترضون أن الجثث لم    ا

تقاط بعض الصور وحسب. في بعض الصور، كان بإمكانك رؤیة ید مساعدة  ، فقد وضعت ھناك حتى یتمكن المصور من الاً تُحرك كثیر
 بشكل كبیر إلى مواضعھا.  قد ُحركت أو أشخاص یرتدون مالبس مموھة یقفون في الخلفیة، ومع ذلك، ال یبدو أن الجثث  

ً لّخص روتشیلد نتائج اإلصابات المختلفة، مقدم ً بالنتائج األكثر شیوع جدوالً   ا  فة [الفروع]: للمجلدات المختل ا

ً  ملف [الفرع]   االصابات االكثر شیوعا
 إصابات متعددة  227، 220"متنوع"، 

 أقل اإلصابات  248، 235[شرطة عسكریة]،   .ش.ع 
 صابة شدیدة بطلق ناري إ "متنوع" 

 طریة أجزاء  على ضغط    215، 216

 وكھروحراریة إصابات حراریة  251 ،248
 

ً روتشیلد ذلك، مضیف  فأكدإذا كانت اإلصابات "الكھروحراریة" تعني الحروق بسبب الطاقة الكھربائیة.  عّما    فیدنیرسأل القاضي   أنھ    ا
ً سیشرح قریب   ھذه النتیجة.   محددات حول المزید   ا

 أسباب الوفاة 

•  ً  الموت جوعا

ً عّد لتوضیح الوجھ "الشبیھ بالطیور" الذي یُ  215أظھر روتشیلد صورة من الفرع [مجلد]   للوفیات نتیجة الجوع.  اعتیادیا

 الحلق على ضغط الاالختناق نتیجة  •
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عرض المزید من الصور لیوّضح أن العالمة الموجودة على حلق معظم الجثث تشیر إلى االختناق بسبب الخنق ال الشنق حیث ال توجد  
بجانب إحدى الجثث، یفترض ھو وزمالؤه    )v-belt(نقطة علیا للعالمة. وأضاف روتشیلد أنھ بالنظر إلى شكل العالمة ولوجود حزام  

لخنق الناس. وعرض صورة أخرى توضح أنھ في الحاالت التي یكون فیھا  )  v-beltھذا الحزام (أنھ في كثیر من الحاالت، استُخدم  
بأداة مثل العصا. وأظھرت صورة أخرى جثة والدم یسیل    أو ضربلضغط    كون الحلق قد تعرضأو أسود ی   اغامق  الحلق كلھ بنفسجی ا

ھذه عالمة اعتیادیة إلصابة في الحنجرة وھي ناجمة عن وقوف شخص على الحلق أو حتى القفز    قال روتشیلد إن من األنف والفم.  
 علیھ. 

 النزیف حتى الموت  •

من الخلف، ومع ذلك، إذا كان الشخص    ة لوضعیة الجثث، لم یتمكن ھو وزمالؤه من تحدید أماكن دخول الرصاص  اً ھ نظرقال روتشیلد إن 
ً [كالذي یظھر في الصورة في المحكمة] شاحب   ، یمكن افتراض النزیف حتى الموت. اً جد  ا

 الدھني الرئوي  نسداد اال •

الدھني الرئوي. حیث كان الجزء األمامي للجثة أزرق    سدادن أظھر صورة أخرى من ملفات قیصر لتوضیح العالمات االعتیادیة لال
ة. ویؤدي ھذا إلى  نضغط بالكامل وكانت العیون منتفخة. وأوضح روتشیلد أن ھذا ناتج عن األوعیة الدمویة المفتوحة وخالیا الدھون الم

یختنق   النھایة،  وفي  [األكسجین].  بالغاز  الدم  یمتزج  أن  یمكن  ال  وبالتالي  الرئة،  في  الدمویة  الشعیرات  إلى  الدھون  قطرات  انتقال 
إلى حد ما". وأضاف أنھ یمكن بالتالي تشخیص  الوفاة  على أن الجثث "حدیثة    مدى االزرقاق قد یكون مؤشراً   قال روتشیلد إنالشخص.  

 الدھني الرئوي على أنھ سبب الوفاة.  نسدادالا

 إصابات الدماغ الرضیة •

ً ھ فیما یتعلق بملفات قیصر، فإن كل اإلصابات الدماغیة تقریب قال روتشیلد إن   ستیة. كانت ذات طبیعة بال ا

 إصابات متعددة  •

ً . وفقبأداة غیر حادة  اشدید اوإصابات مفتوحة وعنف  ا مفتوحة وطفح  ا كسورأوضح كذلك أن الصدمات المتعددة تشمل   لروتشیلد، یمكن    ا
على وجھ الیقین   واأن یكون سبب ذلك ھو السقوط من ارتفاع معین أو القفز على شخص ما. ومع ذلك، ال یستطیع ھو وزمالؤه أن یحدد

 سبب اإلصابة بالصدمات المتعددة التي قاموا بتشخیصھا في ملفات قیصر. 

حالة. وقد    954یلد أنھ من بین جمیع الحاالت التي فحصوھا من ملفات قیصر، تمكنوا من تحدید سبب معین للوفاة في  ص روتشلخّ 
 ). 251في    %7.3و  من إجمالي الجثث %8.2مات معظم الناس من الجوع (

ً معرفة ما إذا كان صحیح  فیدنیرأراد القاضي   ً ، وفقا حالة في    110من    15روتشیلد، أنھ لم یحدد سبب معین للوفاة إال في    جدولل   ا
ً روتشیلد ذلك، مضیف  فأكد.  251الفرع   ومات    251في حاالت الفرع    اً لم یلعب دور  طریةأجزاء  على  أن االختناق بسبب ضغط    ا

ً آخر بالنتائج األكثر شیوع جدوالً معظمھم من الجوع. ومضى لیقدم    تعلق بأسباب الوفاة: لكل مجلد [فرع] فیما ی  ا

 سبب الوفاة  ملف [الفرع] 
 الجوع  248، 235،  216[شرطة عسكریة]،  . ش.ع 

 طریة أجزاء  على االختناق بسبب ضغط  216  ،215
 صابة بطلق ناري إ/النزیف حتى الموت  220"، "، "متنوعیة"الجو

 

]، تمكن ھو وزمالؤه من تشخیص سبب محدد  6,812[لخص روتشیلد أنھ بالنسبة لجمیع الحاالت التي فحصوھا من ملفات قیصر  
صورة من مجلد   عرضو  من الحاالت، لم یتمكنوا من تحدید سبب الوفاة على وجھ الیقین.  %86من الحاالت. وفي   %14للوفاة في  
التعرّ   251[الفرع]   فیھا من  یتمكنوا  لم  التي  الحاالت  في  للوفاة  المحتملة  األسباب  أحدھم على وج إلیضاح  تشمل  ف على  الیقین.  ھ 

 التفسیرات في حاالت الجثث غیر الظاھرة ما یلي: 

 األسباب الخارجیة للوفاة: 

 تسمم ●
عالمات كھربائیة (عند توصیل الطاقة الكھربائیة من خالل الماء، تتعذّر رؤیة عالمات كھربائیة على جسم الشخص [یجیب   ●

 السابق])  فیدنیرھذا على سؤال 
 نزیف داخلي  ●
 اختناق بسبب الغرق  ●
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 كسجینألاختناق بسبب نقص ا ●
 ة (مثل الوسادة) طری التنفسیة بأداة   المجارياختناق بسبب تغطیة  ●
 وفرط التمدد)   والصلب،"االختناق الموضعي" الناجم عن الوضع اإلجباري للجسم (التعلیق مع الذراعین فوق الرأس،   ●

 أسباب الوفاة ذات الصلة بالصحة (حادة): 

 النوبة القلبیة  ●
 (دم داخل كیس القلب)  التأموري دحاساالن ●
 تمزق شریان رئیسي ●
 احتشاء الدماغ  ●
 الدمویة تمزق وتمدد األوعیة  ●
 حالة صرع  ●
 حالة ربو  ●
 رئوي  انسداد ●

 
 أسباب الوفاة ذات الصلة بالصحة (تستمر األعراض ألسابیع): 

 التھاب رئوي  ●
 انسداد معوي  ●
 تسمم الدم  ●
 الجنب ذات التھاب  ●
 الكبد تلّیف ●

 
الكبد أو سوء التغذیة والیرقان بسبب مشاكل في الدم أو    تلّیف مختلفة من ملفات قیصر لتوضیح احتمال حدوث    اً [عرض روتشیلد صور

 . اً الكبد]. وأضاف أن ھذه الظروف االستثنائیة كانت تحدث كثیر

ً ، فغالب اً ھ لیس مستبعدقال روتشیلد إن معرفة ما إذا كان وجود الیرقان یستبعد الموت من الجوع.    ومیشینأ  د.  نالمدعی   ةمحامی   تأراد ما    ا
ً یكون مزیٌج من العوامل المختلفة ممكن   3.ا

 تقریر المعقولیة بخصوص التعذیب وظروف االعتقال . 2

یتعلق بالتعذیب وظروف االعتقال باإلضافة إلى األنشطة  تابع روتشیلد شرح النتائج التي توصل إلیھا تقریر المعقولیة الخاص بھم فیما 
). وقال إن عرضھ یتضمن 2017تشرین الثاني /نوفمبر 22إلى تقریر صادر عن مكتب التحقیقات الفیدرالي من  باإلشارة العسكریة (

[كما عرض بعض الصور من ملفات قیصر لكل وصف لشرح    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة تقریر    للشھود منأمثلة ألقوال اعتیادیة  
 النتائج التي توصل إلیھا]. 

 "حفالت االستقبال" 

 ض المعتقلون للضرب لدى وصولھم إلى المعتقالت. الوصف: تعرّ 

الملفات، كما ُعثر على   تحدیدھا في  تم  الجسم  أنحاء  العشوائي في جمیع  الشرعي: معقول: عالمات الضرب  الطب  عالمات تحلیل 
 مع بعضھا البعض.  اً الركالت (عالمة نعال األحذیة)، وكانت ھذه النتائج بشكل عام متشابھة جد

 من قبل المحكمة.  اً عرض روتشیلد الثاني بالكامل یتم فحصھ بصری  إن تدخلت القاضي كیربر، قائلة 

 "العنف الجنسي"  

 قضبان بعضھم البعض.  أجبر الناس على عضّ  القضیب،ربط    الوصف:  

في ملفات قیصر، ولم یتم العثور على ما    تما حدث   اً غیر مفھوم ألن إصابات األعضاء التناسلیة نادر تحلیل الطب الشرعي:  
 یشیر إلى انتھاكات مستھدفة لألعضاء التناسلیة. 

في    تكان  ھاقال روتشیلد إن إذا كانت الجثث من ملفات قیصر عاریة أم مرتدیة مالبس.  عّما  ، متسائالً د. كروكر نالمدعی تدخل محامي 
مالبس. وأضاف أنھ في بعض الحاالت یمكن رؤیة الدم في منطقة األعضاء التناسلیة، اال أن األعضاء    يرتدت أو بالكاد    اریة الغالب ع

 
 مالحظة من مراقب المحاكمة: بعد التأكید، قالت القاضي كیربر أن على روتشیلد تقدیم أول عرض من العرضین قبل استراحة الغداء.  3
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ً   ستبعدلن یُ   4شرج. وخلص روتشیلد إلى أن "العنف الجنسي" التناسلیة كانت سلیمة وھذا یدل على أن الدم قد یأتي من فتحة ال ، ومع تماما
 ذلك، ال توجد نتائج ملموسة. 

 ال أدوات"  ب "الضرب 

 باستخدام أیدیھم أو الجدران/األرضیة وما إلى ذلك.  سّجانینض أشخاص للضرب من قبل ال تعرّ   الوصف:  

ً غالب ن اإلصابات تشیر أ ، حیثمعقول تحلیل الطب الشرعي:   ض األشخاص للضرب بقبضات الید، وضرب رؤوسھم  إلى تعرّ  ا
 بالحائط، وما إلى ذلك. 

 الضرب بأدوات" "

 ض أشخاص للضرب بالعصي واألحزمة والقضبان وأنابیب بالستیكیة خضراء. تعرّ   الوصف:  

للضرب بأنابیب بالستیكیة (رغم أنھ  ض األشخاص  صابات المزدوجة إلى تعرّ اإل معقول: تشیر إصابات مثل   تحلیل الطب الشرعي:  
 . انسالمك عصيّ ) أو خراطیم أو ھراوات أو اال یستطیع قول أي شيء عن لونھ

إذا كان ھذا یشیر إلى أن  عّما   تبشكل أفقي على الجسم وسأل عدة مرات  ظھرت  تدخلت القاضي كیربر قائلة إن عالمات ھذا الضرب 
على طاولة ویتحرك الشخص الذي یضرب إلى   كانت مستلقیةا یشیر إلى أن الجثث إما الضحایا كانوا مستلقین. أوضح روتشیلد أن ھذ

 جانبھم. إلى الناس الذین یضربونھم یقفون كان معلقین من السقف و كانوا أسفل أو أن الضحایا

 " الطعن"

 ض أشخاص للضرب وُطعنوا في بطونھم خمس مرات. تعرّ  الوصف:  

قیصر (جروح  ُوجدت حاالت كھذه   تحلیل الطب الشرعي:   ملفات  أن    بسبب في  الشھود  إلفادات    قراءتھ طعن)، وأضاف روتشیلد 
 على الفور بصور من ملفات قیصر.  ذّكرتھ

 "الفلقة" 

 ض أشخاص للضرب على أقدامھم [ُعرض رسم توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. تعرّ  الوصف:  

على الظھر، لذا تعذرت رؤیة باطن القدم في معظم    ممددةُصورت الجثث الموجودة في ملفات قیصر وھي   تحلیل الطب الشرعي:  
  تتأذىالحاالت. وكان ھناك العدید من الصور مع عنف شدید متمركز في الساقین. بشكل عام، كانت األرجل  

 بشكل متكرر. 

 طار)" اإل "الدوالب (

 5ضوا للضرب [ُعرض رسم توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. وتعرّ   ) إطاردوالب (ُوضع األشخاص في   الوصف:  

ً  تحلیل الطب الشرعي:   " حیث أجبروا على  مثنیون، ولكن في بعض األحیان بدا األمر كما لو أن األشخاص "لیس قابالً للتقییم فعلیا
 أوصاف "اإلطار" بدقة. الجلوس داخل إطار. وال یمكن بشكل عام تقییم 

 "التعذیب بالصعق بالكھرباء" 

 ض األشخاص للتعذیب بالصدمات الكھربائیة. تعرّ  الوصف:  

 ال توجد مؤشرات (لیست مستبعدة وال یمكن تحدیدھا بالتأكید). التأثیرات الحراریة أو الكھربائیة ممكنة.  تحلیل الطب الشرعي:  

قال روتشیلد  ستخدام الالصقات الطبیة الكھربائیة لتعذیب األشخاص بالصدمات الكھربائیة.  تدخلت القاضي كیربر، متسائلة عن إمكانیة ا
 ھ من الممكن بشكل عام إحداث صدمات كھربائیة بمثل ھذه الالصقات عند دخول الطاقة الكھربائیة إلى الجسم وخروجھا. إن 

أوضح روتشیلد أن مثل ھذه الصدمات  یقة تعذیب كافیة).  ق العناء" (طرإذا كانت مثل ھذه الصدمات "تستح عّما    سألت القاضي كیربر
 تسبب األلم وتقلصات العضالت. 

 
روتشیلد حول معنى "العنف الجنسي"، انظر أدناه في "استجواب من قبل محامي  لقراءة المناقشة بین د. كروكر ومالحظة من مراقب المحاكمة:  4

 ". نالمدعی
 المحاكمة   لمراقبة عشر الحادي  التقریرأنظر إلى  ، للرسوم التوضیحیة  5

https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
https://ar.syriaaccountability.org/2020/12/10/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%8a/
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 "الوقوف لساعات" 

 اضطر المعتقلون للوقوف لساعاٍت بسبب االكتظاظ في الزنازین.  الوصف:  

[مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:   الفرع  من  للجثث  الساقین  أسفل  تكون  ما  غالبا  إلى قصور    251معقول:  یشیر  مما  للغایة،  سمیكة 
 . وریدي. حیث یبقى الدم في الساق ویتوقف عن الدوران، وغالباً ما تتأثر ساق واحدة فقط، كما وصفھا شھود 

ً أضاف روتشیلد أنھم وجدوا أیض في الركبتین)، إال أن ذلك لم    ا دمویة وكشط  ام(أورا  كبتین]لى الر[ع اإلجباري  جثومؤشرات على ال   ا
 . اً یحدث كثیر

 "الشَّْبح (التّعلیق)" 

في   الوصف:   الممارسة  لھذه  توضیحي  رسم  [ُعرض  لساعات  رؤوسھم  فوق  وأذرعھم  السقف  من  األشخاص  ُعلّق 
 المحكمة]. 

 الرسغین عند األخذ باالعتبار وجود عالمات تثبیت على    یمكن أن یكون ھذا معقوالً ال توجد نتائج مباشرة، ولكن   تحلیل الطب الشرعي:  
الجذع  ل العشوائیة على  الدموي في كثیر من األحیان مع عالمات الضرب  الورم  الجثث، ووجود  لعدید من 

 ح". بْ أن یكون سببھ "الشّ  كنوذلك یمبأكملھ وكذلك األكتاف المخلوعة كما ھو موجود في بعض الصور 

ق األشخاص بالمقلوب أو بشكل عامودي مع رفع الذراعین فوق الرأس، ألن  ی تعل المعقول أن یكون قد تمأوضح روتشیلد كذلك أنھ من 
الكتفین یصعّب  ق لفترات طویلة حیث یتم شد المعدة ووضع ی ھذا یعیق التنفس بشدة. یعاق التنفس الحجابي بشكل خاص من خالل التعل

ً التنفس من الصدر. وأضاف أن ھذا یسبب نقص ل.  االختناق في األكسجین ویؤدي الى  ا  المطوَّ

 "الكرسي األلماني" 

رسم   الوصف:   [ُعرض  الفقري  العمود  كسر  إلى  یؤدي  مما  بشّدة  ظھورھم  تمدد  بحیث  كرسي  على  األشخاص  یُقیّد 
 توضیحي لھذه الممارسة في المحكمة]. 

 لم یتم العثور على مؤشرات ملموسة في ملفات قیصر.  لشرعي:  تحلیل الطب ا

 "بساط الریح" 

 ون. ب ضرأداة بمفصالت ثم یُ /لى لوحاألشخاص ع تیثّب  الوصف:  

لم یُعثر على مؤشرات مباشرة، ولكن ُعثر على العدید من اإلصابات المزدوجة بشكل خاص، مما یشیر إلى   تحلیل الطب الشرعي:  
 ثُّبتت بطریقة ما وُضربت بأداة صلبة. أن الضحیة 

 "استخدام المواد الكیمیائیة" 

 استخدام بعض األحماض لحرق الجلد.  الوصف:  

 لیس مستبعدا لوجود حروق على جثث من ملفات قیصر.  تحلیل الطب الشرعي:  

 "الحرق" 

 استخدام البنزین والسجائر لحرق جلد المعتقلین. الوصف:  

كانت ھناك حاالت بین ملفات قیصر یمكن فیھا افتراض استخدام البنزین للتسبب بالحروق، وربما یُسكب على   تحلیل الطب الشرعي:  
المالبس ثم یُشعل (أظھرت بعض الصور قطع قماش محترقة). كما تشیر بعض الصور إلى أن البنزین كان 

 استنشقوا الدخان قبل وفاتھم. . ویبدو أن بعض األشخاص قد  من ثم یتم إشعال النارجر األشخاص وحِ   فيیُسكب  

ھ  قال روتشیلد إن شغال البنزین في ِحجرھم.  إ، شارمر، معرفة إن كان الناس مرتدین مالبسھم أم عراة عند سكب و نأراد محامي المدعی 
،  اً ن بقطن رقیق جدمغطی إما عراة أو    ھم كانوافي ھذه الحاالت، لم تكن ھناك منسوجات محترقة فوق الجثث أو بجوارھا. من الممكن أن 

ً وقد احترق تمام  . ا

 "خلع أظافر الیدین والقدمین" 

 قال شھود عیان إن خلع أظافر الیدین والقدمین كان من وسائل التعذیب.  الوصف:  
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ً أظافر القدمین؛ وبدا حدیثا نسبی فیھا  فقط من ملفات قیصر ُخلعت ة وجدت حادثة واحد تحلیل الطب الشرعي:   ویشیر إلى أن األظافر   ا
 قد ُخلعت بعنف. 

 "التعذیب في سیاق العالج الطبي" 

 . ةإلصاب ا الذي استھدف مكانوالضرب قطعة قطعة  األطراف  بتر  الوصف:  

ً طبی   یستوجب اإلدانة من ملفات قیصر. وبشكل عام، البتر الجزئي القطعة قطعة ال یمكن تقییم البتر  تحلیل الطب الشرعي:    .ا

سوء المعاملة والعالج الطبي على نفس األفراد (معضلة الدجاجة أم البیضة). ال یمكن الَبَت من خالل الصور إن كان    آثار وُعثر على  
ً ھؤالء األشخاص قد تعرضوا لسوء المعاملة في البدایة وتلقوا عالج ً طبی  ا ً بعد ذلك أم أنھم تلقوا عالج  ا ً طبی   ا ً وتعرضوا للضرب تباع  ا .  ا

ً ومع ذلك، فإن بعض عالمات الضرب "حدیثة نسبی  جراحي للشخص نفسھ أقدم. وبشكل عام،  الناتجة عن تدخل  الجروح  كانت  " بینما  ا
 ضرب.  آثارو  آثار لعالج طبيوجدت بعض "التولیفات الغریبة" من 

 "التعذیب النفسي" 

 . وتكرر ھذا اإلجراء عدة مرات. ومن ثم إیقاف الضغط أشخاص    عصا خشبیة على حناجر باستخدام    تم الضغط  الوصف:  

بالعصا   تحلیل الطب الشرعي:   بشكل متكرر. ومع ذلك، ھناك   ومن ثم إیقاف الضغط ال یمكن من الصور رؤیة ما إذا تم الضغط 
یكون   الحلق. وقد  بالضغط على  أو  الناس للضرب بعصا  إلى تعرض حنجرة  تشیر  صور في ملف قیصر 

ً محتمالً لھذه العالمات. ومن الممكن أیض  اً إطالق العصا والضغط بھا بشكل متكرر تفسیر سلسلة  الأن تكون    ا
 خاص، نظرا لعالماٍت معینة على الحلق. قد استُخدمت لخنق األشالھوائیة لدراجات الحدیدیة ل

 "أطعمة ومشروبات غیر صالحة لألكل" 

ً غالب  الوصف:   فاسد  ا المعتقالت  في  الطعام  كان  من   اً ما  علیھا  للحصول  المعتقلون  اضطر  حیث  ملّوثة  الشرب  ومیاه 
 المرحاض. 

بسبب األطعمة والمشروبات غیر الصالحة    ال یمكن تقییم جودة الطعام من الصور. وقد یخسر المرء وزنھ  تحلیل الطب الشرعي:  
 لألكل، مع ذلك، ال یشیر كل شخص یعاني من نقص الوزن إلى أن الطعام كان غیر صالح لألكل. 

 "اإلعدامات وترك الناس لیموتوا" 

 المعتقلین في الزنازین أو الممرات لیموتوا. وأُعدم بعض المعتقلین.یتركون  نوسّجان ال كان الوصف:  

 ". ھملاھمتم إ"  حالة العدید من الجثث. ویبدو أنھأن الناس تُركوا لیموتوا بالنظر إلى  المعقولمن  تحلیل الطب الشرعي:  

بالنسبة لعملیات اإلعدام، أوضح روتشیلد أنھ تخیل من أقوال الشھود أنھ تم اعتقال أشخاص ومن ثم صدر أمر بإعدام أشخاص معینین.  
التثبیت وطعنات على نفس الفرد، إال    وجود عالمات  الصور مؤشرات على القتل مثل وجود جروح على الحلق أوبشكل عام، تُظھر  

جروح اإلصابة بطلق ناري التي ُعثر علیھا على الجثث من ملفات قیصر لیست اعتیادیة الى حد   قال روتشیلد إن. وحالة شاذة أن ذلك 
منطقة الصدر. وتعّرض أحدھم لطلقة ناریة في فمھ، في ضوء اإلصابات العدیدة    كبیر في المعارك العسكریة، حیث توجد عادة في

من شخص آخر، ولم یقتل نفسھ. ومع ذلك،   قاضیةاألخرى لذلك الشخص، یبدو أن الشخص أصیب في قتال عسكري ثم تلقى الطلقة ال
ً . وأضاف روتشیلد أیضھما تفسیران معقوالن  قاضیة والطلقة ال  فاإلعدامال یمكن الَبّت على وجھ الیقین   العدید من الجثث تشیر إلى  بأن    ا

 ً من أشكال اإلعدام.    جداً   وجود عنف شدید موجھ نحو الحلق. إال أنھ إذا أجري ھذا الفعل لقتل شخص ما، فسیكون ذلك شكالً قاسیا
ً وأضاف أن األثر كان واضح  أثناء الفعل وان الفاعل یدرك أن ما یفعلھ "لن ینتھي على خیر".  ا

 "قتال عسكري على وجود "مؤشرات 

االتحادیة  أ الوصف:   الجنائیة  الشرطة  قتال  رادت  نتیجة  قیصر  ملفات  في  المعروضة  اإلصابات  كانت  إذا  ما  معرفة 
 عسكري. 

ً جثث   بإمكان المرء أن یرىبشكل عام،   تحلیل الطب الشرعي:   البس عسكریة وبإصابات بطلق ناري وعالمات التثبیت في ملفات  بم  ا
قیصر. إحدى الصور [أظھرھا روتشیلد كجزء من عرضھ] تُظھر إصابات شظیة قد تكون ناجمة عن قنبلة  

ً یدویة أثناء قتال عسكري، وإحدى التفسیرات قد تكون أن شخص ما ألقى قنبلة یدویة في زنزانة سجن أو دوس    ا
 . شخص دفن ال وتسبب في انفجار   الضحیة على لغم 
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قال  معرفة ما إذا كان بإمكان روتشیلد قول أي شيء عن عواقب اكتظاظ الزنازین التي ال تحتوي على أكسجین.    فیدنیرأراد القاضي  
ً ھ سیتحدث عن ذلك بالتفصیل الحقروتشیلد إن   . ا

أظھروا عواقب انفجار،    اً شخص  53  قال روتشیلد إنعن عدد الضحایا المحتملین للقتال العسكري.    د. كروكر  نسأل محامي المدعی 
شخص بأعیرة ناریة قد تكون ناجمة عن عملیات    100والذي كان من الممكن أن یحدث أثناء العملیات العسكریة. وأصیب حوالي  

 عسكریة أو عملیات إعدام. 

ً شوستر، قائالً إنھ وفق  ،إیادل محامي دفاع  تدخّ  ، تم تصنیف المجلدات الثالثة لملفات  مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةدویسنج مفتش  ل  ا
ً قیصر "شھداء" و"إرھابیین" و"معتقلین". وتدخل المدعي العام كلینجھ، مضیف أن التقسیم الذي حصلوا علیھ من سامي [الذي حللھ    ا

ً روتشیلد] تضمن أیض  . كلینجھ ذلك فأكدوخلص شوستر إلى أن ھذا بالتالي سیشمل المعتقلین فقط.  المجلد "متنوع".  ا

*** 

 دقیقة]  65[استراحة غداء لمدة 

*** 

 251مؤشرات الوفیات المرتبطة بالمرض وبظروف االعتقال في الفرع   .3

الذي تستند إلیھ تحلیالت الطب الشرعي التالیة یتناول بشكل أساسي ظروف    مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة أوضح روتشیلد أن تقریر  
الذي قام بھ  . وقال إنھ سیقدم ملخصات قصیرة للجوانب الرئیسیة للتقریر ثم یقدم تحلیل الطب الشرعي 251االعتقال العامة في الفرع 

 ه لھذه المشكالت باستخدام الصور من ملفات قیصر للتوضیح.ؤ وزمال ھو

 غرف االعتقال"  "حجم 

الناس    واضطر أمتار،    5×    4في زنازین    اً شخص  160صغیرة أو    ة ن في غرفازنازین مكتظة: إما شخص الوصف:  
 جل الفیل". رِ " جل انتفاخ الرِّ عن ذلك  أیام، ونتجلوقوف (على قدم واحدة) لعدة ل

اختالف سماكة األرجل بسبب الوقوف على قدم  بوضوح إلى    251تشیر الصور المأخوذة من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
بالجھاز   واحدة لفترة طویلة. ومع ذلك، فلیس ھذا ما یسمى بمتالزمة الفیل (داء الفیل)، ألن األخیر مرتبط 

 اللیمفاوي. 

 "زنزانة الموتى" 

 توفي العدید من المعتقلین خالل فترة قصیرة في زنازینھم لعدم وجود أكسجین كاٍف.  الوصف:  

ال یمكن تأكید ھذا بشكل تام من تحلیل الصور، إال أنھ ممكن بشكل عام. وظنَّ روتشیلد وزمالؤه في البدایة أن  لطب الشرعي:  تحلیل ا
مجلدات]، ناتٌج عن اإلیھام ال، الذي یمكن رؤیتھ حول أفواه وأنوف الجثث من جمیع الفروع [رغويزبد الال

ً بالغرق. إال أن الجثث كانت جافة. ووفق لتقریر الشرطة الجنائیة االتحادیة، من المعقول أن یدخل الماء إلى    ا
 الرئتین بعد االختناق بسبب نقص األكسجین في الخالیا. إال أن ھذا مجرد مؤشٍر ولیس دلیالً. 

 العامة"  نظافة"ال

ارتداء  إلى  الناس    ضطر ا الزنازین رائحة البول وھي ملیئةٌ بالبراغیث؛  التي تم توفیرھا في  بطانیات  التفوح من   الوصف:  
 نفس المالبس لسنوات. 

وغیرھا في الصور محاوالت    س، حیث أظھر العدید من البناطیلھناك مؤشرات غیر مباشرة تتعلق بالمالب  تحلیل الطب الشرعي:  
واستُخدمت الكنزات والسترات كسراویل. إال أن ھذه مجرد    بالمقلوب صالح حیث ارتُدیت العدید من القطع  إ

 ولكن لم یكن ھناك دلیل.  وإشارات،تكھنات 

 "حالة المرحاض" 

 لم یُسمح للناس باستخدام المرحاض أو ُسمح فقط في أوقات معینة من الیوم.  الوصف:  

 تبدو ملطخة بالبراز.  251[المجلد] أن بعض الجثث من الفرع   متباین. إالیتعذر إجراء تقییم  تحلیل الطب الشرعي:  

 " نظافة العامة"الطفیلیات وظروف ال
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 ال یوجد نظافة؛ الزنازین والبطانیات وغیرھا ملیئةٌ بالطفیلیات.  الوصف:  

ومن مجلدات أخرى ما یسمى "داء المشردین"، حیث یظھر جلد داكن   251تُظھر الصور من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
بسبب الجروح الناشئة عن القمل والبراغیث. كما تشیر ھذه الصور إلى أن األشخاص قد خدشوا ھذه وسمیك  

 الجروح بأصابعھم المتسخة، مما یسبب تقشُّر الجلد. 

ع.  أسابی   9حوالي    ،عاألمر عادة ما یستغرق أسابی   قال روتشیلد إنأراد المدعي كلینجھ معرفة المدة التي یستغرقھا حدوث داء المشردین.  
وال یحدث ذلك األمر في غضون بضعة أیام وحسب. وأضاف أنھ كما یتضح من الصور، یبدأ عادة عند القدمین والساقین حیث تصل  
البراغیث والقمل إلى أجزاء الجسم ھذه أوالً. وصنف تقریر الطب الشرعي مثل ھذه الجروح التي كشطت بشظایا أو بأظافر المعتقلین 

 ". طریة متنوعة في األجزاء ال أنفسھم على أنھا "إصابات 

 "نظافة البدن"  

إفادات الشھود متباینة: قال البعض إنھ ُسمح لھم باالستحمام، وقال بعضھم إنھ ُسمح لھم لكنھم لم یرغبوا في   الوصف:  
 ذلك، وقال آخرون أنھ لم تكن ھناك حمامات على اإلطالق. 

ومع ذلك، كانت الجثث بشكل عام في    "؛ "جیدة إلى حد ما  251للجثث من الفرع    نظافة العامة حالة الكانت   تحلیل الطب الشرعي:  
 حالة صحیة سیئة. 

 "التغذیة" 

؛ ومع ذلك، قال آخرون  اً قالوا إن مذاق الطعام لم یكن جیدحیث  كثیرا"    ىاشتكإفادات الشھود متباینة: البعض " الوصف:  
ً نھم یحصلون على الطعام مرتین فقط یومیا أو حتى  إ نھم یحصلون على الطعام  إ، وقال البعض  مرة واحدة یومیا

 شخصا بحبة بطاطا وزجاجة ماء واحدة.  20بانتظام ولكن لیس بكمیة كافیة، على سبیل المثال یشترك 

إال    " "تبدو جیدة من ناحیة التغذیة  251ذلك لیس كافیاً للبقاء على قید الحیاة. بعض الجثث من الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
 ھزال. بال 251من الفرع [مجلد]  آخرون أصیب وأن ذلك قد یُعزى إلى عدم مكوثھم في الفرع لفترة طویلة.  

قال  ].  251إلى صورة جسد ھزیل من الفرع    ة شارباإلسألت القاضي كیربر عن المدة التي یستغرقھا الوصول إلى ھذه الحالة الجسدیة [
األمر یعتمد على كمیة الطعام التي نحصل علیھا من الوجبات الرئیسیة (الخبز والزیتون والبطاطس). وأضاف أنھ بشكل    روتشیلد إن

أسابیع. وأوضح روتشیلد كذلك أن أقوال الشھود المتباینة تتناسب مع نتائج الطب الشرعي المتباینة    6إلى    4عام یستغرق األمر من  
ً . وقال أیض251من الفرع [مجلد]   لجثث مصابة بسوء التغذیة من كل فرع تشیر إلى أن ھؤالء األشخاص ماتوا من    اً إن ھناك صور  ا

 " بطریقة ما. ممنھجٌ األمر " أن الجوع. ویبدو 

 "فرط التقرن"  

 إشارةً إلى العبارات المتعلقة بسوء التغذیة الواردة أعاله.  الوصف:  

ً ھ لم یعرف شیئ قال روتشیلد إن  تحلیل الطب الشرعي:   ً عام  45عن فرط التقرن خالل    ا من الخبرة حتى عمل على ملفات قیصر.    ا
یستدل علیھ كطبیب   لن  أنھ  الفیتامینات. وأضاف  في  األمد  نقٍص طویل  یدل على  التقرن  فرط  أن  وأوضح 

 . 251أوروبي إال من زمن الحروب الماضیة. ومع ذلك، لم تكن ھناك نتائج عن فرط التقرن في الفرع [مجلد]  

 الشرب"  میاه تزوید"

معتقلین الى    10ُشرب میاه قذرة من المرحاض إلى زجاجة واحدة لكل    بما في ذلك ،  أقوال الشھودتباینت   الوصف:  
 ، إلخ. المیاهب  تزوید غیر منتظم

. ومع ذلك، تظھر الصور من الفروع  251ال توجد نتائج تتعلق بنقص مستلزمات الشرب في الفرع [مجلد]   تحلیل الطب الشرعي:  
 . الجلد تشیر إلى اإلصابة بالجفاف المجلدات] األخرى تجاعید معینة في [

 "العالج الطبي" 

طبیب على اإلطالق إلى استدعاء طبیب عسكري وتقدیم بعض العالج    وجودإفادات الشھود: من عدم  تباینت   الوصف:  
عامة ومن توفیر بعض األدویة إلى عدم توافرھا   مشافعسكریة أو    مشافلى نقل المعتقلین إلى  إاألساسي،  

 ً  . إطالقا

 . طبيال لعالج اآثار بشكل خاص العدید من  251في الحقیقة، تُظھر الصور من الفرع [المجلد]  تحلیل الطب الشرعي:  
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للتسبب في صدمات كھربائیة.   أو  قد استخدمت كعالج طبي  الكھربائیة  إذا كانت األقطاب  القاضي كیربر معرفة ما  قال  لذا أرادت 
] ُوضعت األقطاب بشكل صحیح بغرض توفیر العالج الطبي. وأضاف أنھ إلحداث صدمات  251ھ في ھذه الحاالت [الفرع  روتشیلد إن 

 . كھربائیة یجب أن توضع بشكل مختلف

  لكن الضمادات كعالمات للعالج الطبي. و  یمكن تحدید ، كما في المجلدات األخرى،  251أوضح روتشیلد أنھ فیما یتعلق بالفرع [المجلد]  
أي اھتمام بعد وضعھا ألول مرة. أوضح روتشیلد كذلك أن بعض الضمادات كانت "بدائیة ومصنوعة    تلق   الضمادات ولم لم یتم تغییر ھذه  

ً شیلد أیضیدویا". عرض روت  والتي أظھرت استخدام ُمثبت خارجي وجبائر متسخة، مما یشیر إلى    251صورة من الفرع [مجلد]    ا
 تقدیم بعض العالج الطبي، ومع ذلك، لم تكن ھناك متابعة للعالج. 

 صر: قدم روتشیلد التقییم الختامي التالي لنتائج الطب الشرعي التي توصل إلیھا ھو وزمالؤه فیما یتعلق بملفات قی 

ً تظھر جمیع الصور جثث  ●  ا
 تظھر الكثیر من الجثث عالماٍت لسوء المعاملة  ●
 تظھر الكثیر من الجثث عالماٍت لإلھمال ●
 توفي الكثیر من األشخاص نتیجة سوء المعاملة واإلھمال  ●
 لقتال عسكري  بأنھا نتیجةیمكن تفسیر بعض اإلصابات  ●
 ال تظھر العدید من الصور نتائج قاطعة  ●
 معقولة من منظور الطب الشرعي حادیة الشھود من تقریر الشرطة الجنائیة االت إفادات  ●
 ھنالك اختالفات معینة في الكمیة والنوعیة بین الفروع المختلفة  ●

o  أشیاء متشابھة غالب  ھایبدو أن ما قد  ذلك،ھناك میول ونزعات، ومع ً  ما تكون مختلفة  ا
o  والضرب بالعصي   ،وسوء التغذیة الساقین،أوجھ التشابھ السائدة: زرقة 
o   یبدو  یبدو أن جمیع الفروع لدیھا نفس "المعدات األساسیة من العصي واألنابیب البالستیكیة" (نفس العُّدة) والتي

 عبر جمیع الفروع  أنھا السمة المشتركة 
 وجود تشابھ بین معظم النتائج الشائعة ●
 األمور كانت تسیر بطریقة منھجیةیبدو أن  ●

ً إذا كان ھناك العدید من الجثث بدون مقل العیون. أجاب روتشیلد أن مقل العیون غالب عّما    سألت القاضي كیربر ما كانت غیر ثابتة في    ا
ً مكانھا أو مفقودة. ومع ذلك، لم یكن ھناك أي دٍم تقریب  یزال  ال  العین بینما    ةالة مقلإز  ھ سیكون ھناك الكثیر من الدم إذا تمت. وأوضح أن ا

صورة لمقل عیون المفقودة) إما أزیلت    200وخلص إلى أنھ یجب افتراض أن مقل العیون (عرض واحدة من    .على قید الحیاة الشخص  
ً بعد الوفاة أو تم التالعب بالصور. قال إنھ ھو وزمالؤه یفترضون أن مقل العیون تمت إزالتھا فقط بعد الوفاة حیث كانت ھناك غالب    ا

 حیط بالعینین واألنف. ت شبھ الدبابیر آثار النوارس بجوار الجثث أو الحشرات التي ت 

ً ھ وفققالت القاضي كیربر إن  [ُعرضت الصورة في المحكمة].    251" في المجلد  2012للشاھد دویسنج، كان ھناك ملف واحد فقط برقم "  ا
شرح   لى روتشیلدع  ا یتعلق باألسئلة، وما إلى ذلك. قالت القاضي كیربر إنوتدخل محامي دفاع أنور، وسأل عن اإلجراء المقترح فیم

سبب الوفاة فیما یتعلق بھذا الملف بالذات قبل أن یُستجوب من قبل األطراف. وطلبت من روتشیلد التوضیح أكثر حول ھذا الملف أو  
ن  إن كا   إنھمجموع عدد الملفات. وقال  ل  نظراً بالضبط  ھ ال یستطیع أن یتذكر  قال روتشیلد إن الرجوع إلى التقریر القصیر إذا كان یتذكر.  

 البالستیة متبوعة بفقد الدم.  الرضوح ، فإن سبب الوفاة كان سلسلة من یتذكر جیداً 

إن الشخص ُمسن  و"الجثة تظھر جروح بندقیة على الجذع والذراعین،  إنبتقریر الطب الشرعي القصیر قائال  فیدنیراستشھد القاضي 
، وسبب الوفاة ھو فقد الدم وھو سبب غیر طبیعي للوفاة".  تتنافى مع الحیاةإلى حد ما، وال توجد عالمات لعالج طبي، وھناك إصابات 

ً ] مدرجة أیض2012أضافت القاضي كیربر أن األرقام [   لدیھم أسماء الملفات دون بیانات وصفیة.  قال روتشیلد إنفي اسم الملف.   ا

 أسئلة أخرى لروتشیلد.  العامین یكن لدى المدعینلم 

 محامي الدفاع من قبل استجواب 

بأقصى عنایة ممكنة، قام خبیر الطب الشرعي بتشخیص االصابة  وأشار محامي دفاع أنور، بوكر، إلى أنھ بعد إجراء فحص فردي  
ً إذا كان بإمكانھ أیضعّما    بطلق ناري. ثم سأل روتشیلد ً أن یقول شیئ   ا ھ ذكر أسلحة ناریة مختلفة في  قال روتشیلد إن رصاصة.  عن ال  ا

وقت سابق. وأضاف أنھ في ھذه الحالة، ال یمكنھ تحدید السالح الناري على وجھ الیقین، ألن ھذا یعتمد على العدید من المعاییر. عالوة  
 ال یمكن تفسیر اإلصابات في الجزء السفلي من الجثة على وجھ الیقین. ذلك،على 

أو   ملم19×9 من عیار "لوغر"ھ یمكن أن یكون إما قال روتشیلد إن بوكر عن مسافة إطالق النار الممكنة ونوع السالح الناري. وسأل 
ً إذا كان كالھما ممكن عّما  ، أُطلق من مسافة معینة. وتساءل بوكر بذراع طویلة سالح  . فأكد روتشیلد ذلك . ا



International Research and 
Documentation Center   

 

19 
 

ً إذا كان ھذا ھو الحال أیضعّما    قتال عسكري وسأل   بوجود صابة بطلق ناري وفقدان الدم  إلبشكل عام، یمكن تفسیر ا  قال بوكر إنھ  في    ا
على الجثة  ذلك. وأضاف أنھ ال توجد عالمات تثبیت    تدحضھ ممكن بشكل عام، إال أن عالمات التثبیت  قال روتشیلد إن ھذه الصورة.  
 . في ھذه الحالة

إذا كانت الجثة قد ظھرت علیھا  عّما    " وسألیصعب تمییزھاذي ذكر "حالة جسدیة  أشار بوكر إلى تقریر الطب الشرعي القصیر ال
ً عالمات التعذیب. نفى روتشیلد ذلك، مضیف ً أنھ یفترض أیض ا  تعرض للتثبیت. ت لم  ثة أن الج ا

 عي محامي المدّ من قبل استجواب 

شرح األلوان المختلفة للجزء العلوي من الجثة [المتعلقة بالصورة التي تشیر إلى عام    من روتشیلد   ، د. كروكر  ،نطلب محامي المدعی 
 محتمالً.  اً ألسفل تفسیرلالرأس  اتجاه ھا قد تدل على تمدد الجثة على بطنھا. وقد یكون قال روتشیلد إن ].  251من المجلد  2012

صابة أو العالج الطبي بالنسبة لألشخاص الذین تظھر علیھم  إلا ، متسائالً عن صحة عدم إمكانیة معرفة توقیت  فیدنیرتدخل القاضي  
 الدجاجة أم البیضة". من جاء أوالً، معضلة ب "إن األمر أشبھ روتشیلد ذلك قائال   فأكد. آثار لعالج طبي

المدعی  التناسلیة.    ، د. كروكر  ،نأشار محامي  التي ُكشف فیھا عن منطقة األعضاء  الحاالت  الجثث وسأل عن عدد  قال  إلى مالبس 
كان  ھ من الالفت للنظر أن معظم الجثث ُعِریت من مالبسھا، وفي الحاالت التي كان فیھا الجزء العلوي من الجسم مغطى،  روتشیلد إن 
یمكن رؤیة ید شخص ما یشد   دة فقط حیث لم یحدث ذلك وأخرى حیث . وأضاف وجود حالة واحعن قصدالداخلي سروال ال یتم تنزیل
 . عدیمة الجدوى ھ وزمالؤه قد وجدوا ھذه الممارسة قال روتشیلد إن الداخلي إلى أسفل. و  السروال

.  مھمة ھذه الحاالت لیست  فإن  ھ من منظور الطب الشرعي قال روتشیلد إن معرفة سبب عدم تحدید ھذه الحاالت كمیاً.    د. كروكرأراد  
وبمجرد أن أدرك ھو وزمالؤه أن ھذه ممارسة شائعة، لم یرغبوا في العودة عبر جمیع الملفات إلعادة تقییمھا ألنھا ال تنطوي على أي  

األعضاء التناسلیة وكأن المصور    قیمة في الطب الشرعي. وأضاف أن ھناك عدة صور وضعت فیھا البطاقة ذات األرقام المختلفة على 
 .  مكان العاري أراد تغطیة ال

 . فأكد روتشیلد ذلك حول أسباب ال یعرفھا روتشیلد.   مجرد تكھنإلى أن ھذا األخیر كان   د. كروكرخلص 

  الحساسة األولیة ذلك یتجسد في إصابات في األعضاء  قال روتشیلد إنكروكر روتشیلد عن العالمات المعتادة للعنف الجنسي.  د. سأل 
لم یكن ھذا األخیر واضحا في ملفات قیصر. وأضاف أنھ لم یكن    ذلك،والشرج. ومع    والحلمات،   والخصیتین، القضیب،والثانویة مثل  

لسبب لم تُصنف  التي وجدت على كامل الظھر كذلك. ولھذا اوصورة ألرداف تظھر "فقط" عالمات ضرب بالعصي    30ھناك سوى  
 على أنھا عنف جنسي. 

أصیبت، كان الھدف ھو التسبب    وعندمابالدرجة األولى،    تتأذ"األعضاء التناسلیة لم    إناستشھد د. كروكر بتقریر الطب الشرعي قائال  
ضت للضرب على كامل الظھر  روتشیلد أن ھذا ھو السبب الوحید الذي جعلھ یعرض في وقت سابق صورة الجثة التي تعرّ   فأكدباأللم".  

 والمناطق الحساسة. واستھدفت عملیات الضرب جمیع أجزاء الجسم الحساسة، ولیس األعضاء التناسلیة وحسب. 

عنف الذي یستھدف األعضاء الجنسیة بشكل مباشر، ولیس العنف  سأل كروكر روتشیلد إن كان یعتقد أن العنف الجنسي یشمل فقط ال
ً ھ بالنسبة لھ، یعتبر العنف جنسی قال روتشیلد إن العام.   ً إذا كان موجھ  ا إلى منطقة األعضاء التناسلیة أو للتسبب في إذالل شخص ما.    ا

ً فركل أحدھم بین ساقیھ، من وجھة نظره، ال یعتبر عنف ً جنسی  ا شخص ما یعتبر كذلك. ومع ذلك، فیما یتعلق  ، في حین أن عض قضیب  ا
 بملفات قیصر، فإن العنف الذي یصیب األعضاء التناسلیة واألعضاء الحساسة سیكون ذا طبیعة أكثر عمومیة. 

ھذا    قال روتشیلد إنإذا كانت ھناك أي اختالفات.  عّما    جموعة ثانیة من ملفات قیصر وسألي روتشیلد وفریقھ مإلى تلقّ   د. كروكرأشار  
  یتفاجؤوا صورة إضافیة، لكنھ ال یتذكر أي تفاصیل أخرى. قال إنھ وفریقھ لم    400عندما حصلوا على حوالي    2017كان في عام  

 عندما حصلوا على ملفات "سامي" ھذه.

  قال روتشیلد إن ھذه العالمات مرئیة بعد وفاة شخص ما.    مرحلة تصبحإلى "عالمات الوفاة" وأراد معرفة عند أي    د. كروكرأشار  
رقة الّرّمیة تبدأ ، ویمكن رؤیة ذلك بوضوح على الجذع. وأضاف أنھ  قد تیّبستتكون الجثة    ات ساع  3-2دقیقة وبعد    20-15بعد    الزُّ

 ساعة من الوفاة.   24في درجة حرارة الغرفة، یبدأ التحلل عادة بعد 

ً كروكر معرفة ما إذا كان بإمكان روتشیلد تقدیم أي استنتاجات بخصوص األفعال ضد اإلناث. نفى روتشیلد ذلك، مضیف  . أراد د أنھ    ا
 من بین الملفات التي حللھا ھو وزمالؤه، كانت ھناك جثة أنثى واحدة فقط، حیث تمت تغطیة أغلبھا. 

ھ ال  قال روتشیلد إن ناًء على خبرتھ موعد التوثیق الفوتوغرافي للجثث. ر ب ، شارمر، من روتشیلد إن أمكن أن یقدّ نطلب محامي المدعی 
ً یستطیع التقدیر. كان ھو وزمالؤه یسألون أنفسھم دائم عن وجود مرافق تبرید معینة. قال إن الجثث من جمیع [مجلدات] الفروع "بدت    ا
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رت ما".    إلى حدٍ الوفاة  حدیثة   في ثالجة فیما بین ھذه الفترات. وخلص    وم التالي أو وضعت لظھر أو في الی إما في فترة ما بعد ا  وُصّوِ
 إلى أن تقدیر اإلطار الزمني بین الوفاة والصورة یعتمد على تبرید الجثث. 

فأكد روتشیلد  لوضعیة التي یُجبر على البقاء فیھا.  ل  الجسم نظراً   بسبب تعلیق رایجر إلى أن روتشیلد ذكر االختناق    نأشار محامي المدعی 
ً ھ یمكن للمرء أیضقال روتشیلد إن . سأل رایجر عن وجود طرق أخرى لالختناق.  ذلك أن یختنق من "بساط الریح" و "الكرسي األلماني"    ا

 عندما یُجبر على البقاء في ھذا الوضع لساعات. 

إلى االخ تؤدي  الجسم وكیف    قال روتشیلد إنتناق".  سأل رایجر عن أي "احتماالت أخرى  یعتمد على  بالضبط.  یكون  ذلك  وضعھ 
ً وأضاف أنھ بشكل عام، ھذه [إشارة إلى األسالیب الموضحة في تقاریر الشرطة الجنائیة االتحادیة والتي تم تقییمھا سابق ] كلھا "أسالیب"  ا

 یمكن أن تؤدي إلى نقص األكسجین. 

 ریره الخبیر المثیر لإلعجاب". شكرت القاضي كیربر روتشیلد على "تق

 .كشاھد وخبیر  روتشیلد  ستاذ الدكتوراأل  تم صرف

 مساًء.  3:05ُرفعت الجلسة الساعة 

 

 2020 ،تشرین الثاني/نوفمبر 4 – الیوم الثاني واألربعون للمحاكمة 

  ة المحامی   ت حضرو. مثل االدعاء المدعي العام كلینجھ.  اثنین  صحفیینو  أشخاص  6بحضور    اً صباح  9:35بدأت الجلسة في الساعة  
 محمد. نفورستر بالدینیوس كبدیل لمحامي المدعی 

 

 المفتش الجنائي ھورل  شھادة

ً عام  22لیت المواد الخاصة بحقوق الشاھد على السید ھورل، وھو مفتش جنائي یبلغ من العمر  تُ  من الشرطة الجنائیة االتحادیة، والذي    ا
 . ھ واكتشاف ) األدلةأحد األحراز (أدلى بشھادتھ بشأن محتوى 

 ینھ ُكلّف من قبل كبیر المفتشین الجنائی قال ھورل إن طلبت القاضي كیربر من ھورل شرح كیفیة اكتشافھ وتحلیلھ ھو وزمالؤه للمستند.  
تفحصھا    إنھتوبة بخط الید، تم العثور علیھا أثناء تفتیش شقة أنور في ألمانیا. قال  دویسنج بتقییم المستند وقرص مضغوط ومذكرة مك

[ُحجبت    ورد فیھا أنھ مع مترجم أكد أن اسم الملف للملف الوحید الموجود على القرص المضغوط مطابق للمالحظة المكتوبة بخط الید.  
ً ھ وفققال ھورل إن المعلومات].   ً للمترجم، ربما كانت ھذه سیرة ذاتیة. ومع ذلك، فقد كان مكتوب   ا بأحرف فردیة منفصلة، مكتوبة من    ا

نسخ من    ت الیسار إلى الیمین. بمجرد أن حصل المترجم على نسخة محاذیة للیمین، أكدت أن المستند ھو بالفعل سیرة ذاتیة. [ُعرض 
 لمانیة في المحكمة]. الملف األصلي والنسخة المحاذیة للیمین والترجمة األ

]، وتاریخ المیالد، واسم األم، ومكان المیالد. وأوضح كذلك أن السیرة  االسمھا ذكرت أوالً المعلومات الشخصیة: [ُحجب  قال ھورل إن 
دارة  الذاتیة كتبت بصیغة المتكلم. وُوصف المسار الوظیفي على النحو التالي: المدرسة المتوسطة، والجامعة، والخدمة العسكریة، وإ

.  جمھورالمخابرات العامة، ودراسات العلوم السیاسیة، وأطروحة في طھران، ومحاضر في إدارة المخابرات العامة، ومكتب خدمة ال
ً وتابع ھورل موضح ً أنھ وفق  ا   وانشقّ ،  2012في یولیو    285للسیرة الذاتیة، كان الشخص على اتصال بالمعارضة، واعتقل في الفرع    ا

 بعد اإلفراج عنھ. 

، فقد ذُكر أن الشخص ھرب إلى األردن وأعلن فراره على المأل عبر قناتین تلفزیونیتین عربیتین. ھ إذا كان یتذكر جیداً ل ھورل إن قا
ً كما ذكرت السیرة الذاتیة أنھ یطلب اللجوء وأنھ وعائلتھ سیكونون في خطر حیث سیتم اختراق مجتمع الالجئین. ووفق لھورل، ذكرت    ا

ً السیرة الذاتیة أیض البیانات الشخصیة للزوجة المزعومة وتواریخ میالد األطفال المزعومین، باإلضافة إلى معلومات االتصال مثل    ا
أوضح ھورل أنھ تحقق من المعلومات حول ھذا الشخص واستمع لشاھٍد في آذار/مارس، بعد  وسكایب لمؤلف السیرة الذاتیة.  عنوان  

ً . ووفق2013/2014] وشخص مماثل في األردن في  االسم على اتصال بـ[ُحجب    تفتیش [شقة أنور]. وقال ھذا الشاھد أنھ كان  لھورل،    ا
ً قال الشاھد أیض  ھ اكتشف إصدار تأشیرتینقال ھورل إن أنھ وصل بین بھذا الشخص المماثل وأنور ونظم مكالمة ھاتفیة بینھما. و  ا

المدرجة على أنھا سویسرا. وأضاف أن السیرة الذاتیة مشابھة لسیرة  مع الوجھة    2016قصیرتي األجل لھذا الشخص المماثل في عام  
ً أنور، والذي أكدتھ أیض  المخابرات األلمانیة.  ا
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 ]. االسمھ یُدعى [ُحجب قال ھورل إن سألت القاضي كیربر عن اسم الشاھد.  

ً ة األلمانیة تم فحصھا بصری نسخ السیرة الذاتیة األصلیة، والنسخة المعدلة بشكل صحیح، والترجم  قالت القاضي كیربر إن  . طلبت من  ا
]: نظرة عامة، والوظیفة وأكد  االسمأحد مترجمي المحكمة تأكید تصریحات ھورل بشأن محتوى المستند. قال المترجم إنھ یقول [ُحجب  

 ما قالھ ھورل للتو. 

 تم صرف ھورل كشاھد. 

، والتي كانت من بین ملفات قیصر. وطلب  251الفرع  من 2012سؤال بشأن الصورة المؤرخة   ،محامي دفاع أنور ،لدى بوكركان 
من المحكمة إلقاء نظرة علیھا مرة أخرى وطلب من المترجمین شرح ما ھو مكتوب بالضبط على الورقة الموضحة في الصورة. قال  

ً [یمكن أن یُقرأ أحد األرقام أیض  428نھ مكتوب  إالمترجمون   ، عندما طلبت القاضي كیربر من المترجمین التوضیح، اتفق كالھما 421  ا
 ] في جمیع األسطر الخمسة. 428على أنھ یقرأ 

والموجود في ملف القضیة.   2016یونیو  حزیران/من    دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةتقریر من    تالوةواصلت القاضي كیربر  
تحقیقات   إلى  التقریر  االتحادیة  الشرط وأشار  الجنائیة  من  ة  نتائج  ویحتوي على  السوریة.  األھلیة  الحرب  االستخبارات  بشأن  دائرة 

األلمانیة االتحادیة  والشرطة   االتحادیة  التقاریر    الجنائیة  من  األول  الجزء  ویتضمن  والمیلیشیات.  السوریة  المخابرات  ھیكل  حول 
ثمانیة  والشرطة الجنائیة االتحادیة، بینما یتضمن الجزء الثاني، على شكل مالحق،    نیةدائرة االستخبارات االتحادیة األلمامراسالت بین  

ً رسم  15ألجھزة المخابرات السوریة و  جداول  ً بیانی   ا للمیلیشیات. وأوضحت مقدمة التقریر أن ھناك تغییرات في أصحاب المناصب    ا
  جداول التقریر أثناء عرض ال   تالوةفیدنیر ب القاضیان كیربر والقیادیة لشرح سبب عدم معرفة بعض أسماء الشخصیات القیادیة. بدأ  

دائرة االستخبارات االتحادیة  واألوصاف التالیة لیست نسخة طبق األصل من تقریر    جداولالمعنیة في المحكمة [یرجى مالحظة أن ال 
  2016عام    حتىالتقریر في المحكمة؛ جمیع المعلومات    تالوةإلى ما تمكن مراقب المحاكمة من مالحظتھ أثناء    اً ، ولكن استناداأللمانیة

 ما لم یُذكر خالف ذلك أشارت لآلتي]: 

 : ھیكل جھاز المخابرات السوري ومھامھ في ألمانیا واالتحاد األوروبي: 2016شباط/فبرایر من عام  حتى

 شعبة المخابرات العسكریة  )1
 المخابرات العامة  إدارة )2
 شعبة األمن اإلداري/السیاسي  )3
 إدارة المخابرات الجویة  )4
 االستطالع التقني  )5
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 عالقة المناصب: 

المخابرات    إداراتلرئیس. كما تتبع إحدى  لالمخابرات واالستطالع التقني لوزارة الدفاع، بینما تتبع إدارة المخابرات العامة    اتتبع إدارت 
 لوزارة الداخلیة. إن مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني ھما آلیتا الرقابة على جمیع أجھزة المخابرات. 

 تفویض:

المخابرات   أجھزة  للنظام وجمیع  "المعادین"  النشطاء  بمحاربة  بالتالي محاربة  السوریة مكلفة  والتطرف. ھناك    صالحیات   اإلرھاب 
. ومنذ  الكردي  مجتمعجماعة اإلخوان المسلمین وال  متداخلة، ومع ذلك، تظھر بعض مجاالت التركیز. الھدف الرئیسي في الخارج ھم

ً دف بشكل متزاید أھدافباتت أجھزة المخابرات السوریة تستھ  اندالع الثورة إقلیمیة ومحلیة. ومنذ بدایة تحركات الالجئین من سوریا،    ا
ً زادت أجھزة المخابرات السوریة أیض من أعمال التجسس في ألمانیا. إن مفھوم "اإلرھابیین"، خاصة في السیاق المحلي، لھ تعریف    ا

 فضفاض للغایة. 

 

 إدارة المخابرات العامة  )1
 

 الرئیس مباشرة  :  افیھویتحكم إداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2012تّموز/یولیو  24محمد دیب زیتون منذ    :المدیر

 2012 – 2005علي مملوك    :السابق  المدیر

ً    :التفویض ً   المجال: التجسس العام والتجسس المضاد محلیا  ات تنفیذیة؛ محاربة اإلرھاب؛ تملك صالحی وخارجیا

 شخص  10,000 –  8,00من    :االستیعابیةالطاقة 

 میدانیة في مختلف المحافظات. ھیكل تنظیمي إقلیمي مع مكاتب  اتبعھی ، ةمركزی  ةتنظیمی  فرقة الھیكل:  

 األسد 

 

 الوطني  األمن مكتب

 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 وزارة الدفاع 

شعبة  
المخابرات  
 العسك��ة 

 محال 

إدارة  
المخابرات  

 العامة 

 د�ب ز�تون 

ي   األمن االستطالع التقين
 السیاسي /اإلداري

 حسن 

إدارة  
المخابرات  

 الج��ة 

 حسن 
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 ھیكل إدارة المخابرات العامة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوطني  االمن مكتب
 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 التنف�ذي المكتب 

 

 251الفرع 
 الداخلي  األمن

غ�ي معروف،  
 يو�س   :السابق

 االرتباط مكتب

 النائب األول  

 

 النائب الثائن 

 

 255الفرع 
 االستخبارات 

 279الفرع 
 الخارجي  األمن

 الخلیل 

 271الفرع 
 الداخلي  األمن

 ر. مخلوف 

 ف�ع 
 مكافحة اإلرهاب 

 275الفرع  260الفرع 

 300الفرع  285الفرع  280الفرع 
 مكافحة المخابرات 

 259الفرع  260الفرع 
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 : 2015تشرین الثاني/نوفمبر  حتىالھیكل اإلقلیمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ”) ةشعبة المخابرات العسكریة (“العسكری  )2
 

 ھیئة األركان العامة لوزارة الدفاع    :افیھتحكم ت وإداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2015محمد محال منذ آذار/مارس    :المدیر

 ؛  2015حتى آذار/مارس  2012وز/یولیو رفیق شحادة من تم   :السابق  المدیر

 2012وز/یولیو حتى تم  2009وز/یولیو تم شفیق ماسة من  

؛ كان التفویض األجنبي في البدایة  235المجال: محاربة اإلرھاب، بشكل رئیسي من خالل "فرع فلسطین"     :التفویض
 ؛ أمن القوات المسلحة؛ ممثلة في السفارات. التجسسللبنان فقط، واآلن أصبح أكثر عمومیة؛ مكافحة 

 شخص  10,000 –  8,00من    االستیعابیة:الطاقة 

 إقلیمي، یجمع بین عدة محافظات إل ھیك الھیكل:  

 

 

 

 

 

 

  

ي   مكتب األمن الوطين
 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 المكتب التنف�ذي 

 

 حمص 
Halib 

 االرتباط  مكتب 

 النائب األول  

 

 النائب الثائن 

 

 درعا 
Aari 

 إدلب 
 غ�ي معروف 

 الالذقیة  الرقة  طرطوس 

 دير الزور الحسكة 
 غ�ي معروف 

 حماة  
 غ�ي معروف 

 حلب 
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 ھیكل شعبة المخابرات العسكریة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي   مكتب األمن الوطين

 ع. مملوك 

 

 الوطني  األمن مجلس 

 المكتب التنف�ذي 
 

 216الف�ع 
 دمشق 

 المطار أمن 
 غ�ي معروف 

 االرتباط  مكتب

 النائب األول  
 ع� يو�س 

 

ي 
 النائب الثائن

 غ�ي معروف 
 

 235الفرع 
ن   فلسطني

ç  االرهاب 
 غ�ي معروف 

 سابقا: محمد خلوف 

 291الفرع 
 القوات  أمن

 المسلحة 
 غ�ي معروف 

 Technic االستخبارات 
Otman 

االستخبارات   مداهمة 
 المضادة واليهود 

 283الف�ع 
ي   التمث�ل الخار��

والملحقون  
 العسك��ون 

 243الف�ع 
 خارج البالد 
 غ�ي معروف 

 سابقا: واص�ي 

 293الف�ع 
 االدارة

 غ�ي معروف 
 رفيق شحادة سابقا:  

تكنولوج�ا  
ات  ل  ال

 

 225الف�ع 
 مراقبة االتصاالت 
 سافري يوسف 

 248الف�ع 
 التحق�قات 

المجتمعات  
 الدين�ة 

 غ�ي معروف 

 التجن�د/التدر�ب 
 عبد ال���م سلوم 
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 :الھیكل اإلقلیمي

في عام   215مع الفرع  ُدمج بعد االنسحاب من لبنان ویُزعم أنھ  218دمشق فرع   أغلققد یختلف الھیكل اإلقلیمي قلیالً حیث 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة األمن السیاسي  )3
 

ً  تبعت   الرئیس  وزارة الداخلیة و   :افیھتحكم ت و إداریا

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني     : الرقابةآلیات 

 زھیر حماد)  ربمانزیھ حسون (    :المدیر

محمد دیب    ھجوم؛عندما توفي في    2015أبریل  /نیسانحتى    2012یونیو  /حزیرانرستم غزالي من      السابق: المدیر
 2012حتى  2009زیتون من 

سبیل المثال مراقبة الوضع العام، األحزاب/ المنظمات، الطالب،   موضوعات ذات صلة بالسیاسة على    :التفویض
 ؛ محاربة اإلرھاب ، خدمة الجمھورفعالیاتالدعاة، ال

 شخص  6,000 –  5,000من    االستیعابیة:الطاقة 

 . ینغیر محددالھیكل اإلقلیمي و يالھیكل التنظیم   :الھیكل

  

 التنف�ذي المكتب 

 

 الساحل
Haffan 

 مكتب االرتباط 

 النائب األول  
 ع� يو�س 

 
 

ي 
 النائب الثائن

 غ�ي معروف 
 

 دير الزور
 غ�ي متوفر 

 

 215الف�ع 
 دمشق 

 غ�ي معروف 
 

 الشمال
غ�ي  
 متوفر 

 الوسط 
Al-

Habid 

 درعا 
 غ�ي معروف 

 :  Gazadسابقا�

الشمال 
ي 
�ق  ال�ش

 ع�ي د�اب 

ي   مكتب األمن الوطين
 ع. مملوك 

 

ي   مجلس االمن الوطين
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 الھیكل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة المخابرات الجویة  )4
 

 ھیئة األركان العامة لوزارة الدفاع    :افیھتحكم ت وإداریاً تبع ت 

 مكتب األمن الوطني ومجلس األمن الوطني    : الرقابةآلیات 

 2009جمیل حسان منذ  المدیر:  

 2009یونیو /حزیرانالى   2006أبریل  /سلیمان من نیسان عبد الفتاح السابق:   المدیر

األمن التابعین للخطوط الجویة العربیة السوریة،   عناصر سالمة الحركة الجویة والمطارات و:  التركیز  مجال    :التفویض
 لمعارضین المسلحینا ضد  والدفاع المكثف

 شخص  6,000 –  5,000من    :االستیعابیةالطاقة 

 لمطارات ا  حسبتنظیم مركزي مع ھیاكل إقلیمیة،     :الھیكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستخبارات اال 
 يوسف 

 حسون 
 أو

 محمد 
 

 النائب 
 محمد مال 

 

 مكافحة اإلرهاب 
 غ�ي معروف 

 

 األمن 
 غ�ي معروف 

 الوسط 
 غ�ي معروف 

ي الخارج 
 األمن �ن

 غ�ي معروف 

 األمن الداخ�ي 
 غ�ي معروف 

 التحق�قات /داخ�ي 
 غ�ي معروف 

 المكتب رئ�س 
 عامر 

 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 الوسط 
 غ�ي معروف 

 المنظمات الس�اس�ة والعنف 
 معروف غ�ي 

 األجانب
 أحمد ز�دان 
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 :2013 نوفمبر/الثاني تشرین حتىالھیكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2013أغسطس  /آب حتىالھیكل اإلقلیمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمن  
ي   الخار��
 حسن 

 جم�ل حسن 
 

 نائب 
 د. قطاح خل�ل 

 

العمل�ات   االستخبارات 
 الخاصة

 تكنولوج�ا المعلومات 
 

 التحق�قات 
 عبدول شاە 

 العمل�ات واإلدارة  أمن المطار

 المكتب التنف�ذي 
 الط��ل 

 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 مراقبة الفضاء الجوي  العمل�ات 

 مناطق الحدود 

 األمن الرئا�ي 

 التقن�ات 

 األمن الداخ�ي 

 األهداف

 التدر�ب 
 

 جم�ل حسن 
 

 النائب 
 د.قطاح خل�ل 

 

 المكتب التنف�ذي 
 الط��ل 

 
 

 العالقات الخارج�ة 
 غ�ي معروف 

 462الف�ع 
 حمص 

Moutif Ali 

 دير الزور
 

 شمال حلب 

 سالمة 

 غرب  وس طرط الرقة
 الالذق�ة 

 دمشق  الس��داء 
 

 جنوب 
 درعا 

ق  ال�ش
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 االستطالع التقني إدارة  )5

. مھامھا الرئیسیة ھي االتصاالت  دارة معرفة أولیة فقط عن ھذه اإل  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیة، ولدى  2011تأسست عام  
 .اجتھاد شخصّيٍ معین  بسبب  ،معروفة  ، غیردارةاإلرئیس    على بناءالمحددة    صالحیات ال إن  وتوحید الخدمات المختلفة.  واالستخبارات  

 ملیشیات تابعة للنظام: 

ثالثة    وجود  دائرة االستخبارات االتحادیة األلمانیةتتزاید ھیاكل المیلیشیات، وتفترض    2013منذ عام  وتم تقلیل عدد أفراد الجیش،  
ملیشیات المخابرات؛ المیلیشیات  أنواع مختلفة: قوات الدفاع الوطني، التي تمولھا وزارة الدفاع وھي األقرب إلى میلیشیات تابعة للدولة؛  

ً ، التي غالب الخاصة   صالحیات كبیرة یتمتعون ب   من قبل رجال أعمال   تمّولما    القیادیة وغالباما تتكون من دائرة داخلیة تحیط بالشخصیة    ا
 . تخاذ القرار ال

ھم عادة من سكان المنطقة. وبالتالي فإن التكوین العرقي یعتمد على المنطقة   قوات الدفاع الوطنيأعضاء  إن    :قوات الدفاع الوطني 
ورشاشات ثقیلة ومدافع مضادة للطائرات من طراز   47- أیھ كیھ المعنیة. وھم مجھزون ببنادق كالشینكوف 

ZU-23 الدفاع الوطني بمثابة "الصف األول" فیما یتعلق  قوات عتبر ت وفع لألعضاء حسب مھامھم. . یتم الد
من الحافالت عند نقاط التفتیش. ینضم العدید من موظفي   الرشاوي بأعمال السلب والنھب. ویُزعم أنھم یتلقون 

 .بسبب خیارات الدفع الجذابة  قوات الدفاع الوطنيالدولة إلى  

الوكالة العربیة السوریة لألنباء وسمیر درویش   محسوب علىیتولى قیادة المیلیشیات الخاصة رامي مخلوف ال   الخاصة: المیلیشیات 
عادة ما یكون أعضاء المیلیشیات الخاصة من العلویین. وتتبع المیلیشیات لقوات الدفاع  والملقب د. سمیر.  

 . من األموال بفضل رامي مخلوف تتلقى المزید مع ذلكالوطني و

الشبیحة ھي شبكة واسعة للجریمة   6. " والتي تعني "َشبَح  ح"◌ْ ب المصطلح مشتق من الكلمة العربیة "شَ  الّشبیحة:  
ن الشعبیة"  ابشكل مطرد لتصبح میلیشیا شعبیة. تم دمجھا في "اللج 2011المنظمة، والتي تطورت بعد عام 

الشبیحة بشكل  عناصر من أعمال إجرامیة مختلفة. یتكون  ماديتحصل على دخل رامي مخلوف و یدعمھاو
ال یزال من غیر الواضح من الذي  و . النظام زالم أساسي من علویین ومسیحیین ویعملون كذراع غیر رسمي أل

ً . تظھر معاملتھم ألعضاء المعارضة أن أفعالھم ال تزال غیر متوافقة تمامیعطي األوامر  مع النظام. بدأ   ا
 . تفكیك ھذه الجماعة لم یتم تأكیده غیر أنالشبیحة باالندماج مع كل المیلیشیات األخرى. 

  في الیوم التالي، لكنھ لم   حضورهالقاضي كیربر باستراحة قصیرة لالتصال بالشاھد الذي كان من المقرر    ت ، أمر رالتقری   تالوةبعد  
 یستجب لالستدعاء. 

*** 

 [اً دقائق لالتصال بالشاھد المقرر حضوره غد 10مدتھا  استراحة[

*** 

المنزل ولم یعرف ما إذا كان سیحضر إلى المحكمة في الوقت  أعلنت القاضي كیربر تمكُّن القضاة من االتصال بالشاھد الذي كان في  
نھ یرید استخدام حقھ بموجب القانون األلماني، الذي یسمح لھ كأحد أقارب أحد المتھمین بعدم اإلدالء بشھادتھ.  إ  المناسب. وقال الشاھد 

 .ألغت القاضي كیربر جلسة الیوم التالي

 صباحا.  11:00ُرفعت الجلسة الساعة 

 

 . 2020نوفمبر /تشرین الثاني 17القادمة في  الجلسةستعقد 

 
ن للحكومة. ول�ن هذا ما تم ذكرە خالل الجلسة  6  هذا التفس�ي غ�ي صحيح. "شب�حة” هو لفظ باللهجة العام�ة لوصف أفراد العصابات التابعني


