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من الميدان
التصوير بعد مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة:

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ضد “دوكمانوفيتش”

الحيثيات:
في شهر تشرين الثاني من عام 1991، نقل الجنود الصرب ما يزيد على 200 شخص من مستشفى في 
بلدة فوكوفار في كرواتيا إلى معسكر اعتقال في مزرعة تسّمى “أوفتشارا”، حيث ضرب الجنود سجنائهم 
لعدة ساعات، ثم أطلقوا النار عليهم وقتلوهم. في حينها كان “سالفكو دوكمانوفيتش” رئيسًا لبلدية 
مدينة فوكوفار، وقد اّتهمته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في: 1( مشاركته الشخصية 
في أعمال الضرب والقتل و 2( المساعدة والتحريض على ضرب أولئك األشخاص الذين يزيد عددهم 

عن 200 شخص وقتلهم عمدًا.

بعيدًا عن  كان  الجرائم ألنه  تلك  ارتكاب  ليتمكن من  يكن  لم  أنه  مّدعيًا  ببراءته  “دوكمانوفيتش”  دفع 
المجزرة ، إلثبات ذلك  قّدم محاميه مقطع فيديو ُيظهر “دوكمانوفيتش” وهو  المزرعة وقت وقوع 
مسافر مع زمالئه على الطرق الريفية مع وجود ختم للوقت والتاريخ في هذا الفيديو والذي طابق وقت 
وتاريخ وقوع عمليات القتل، ودفع بأن هذا الفيديو يثبت عدم تواجد موكله في المزرعة وقت وقوع 

عمليات القتل، أي بعبارة أخرى، قّدم “دوكمانوفيتش” للمحكمة فيديو كبينة تثبت حّجة غيابه.

دحض فيديو إثبات حّجة الغياب
لم تصّدقه النيابة -كما أنها لم تثق بصحة الفيديو-، لذا قامت بتعيين محقق للبحث في مسرح الجريمة 
وسار  يده،  في  والكاميرا  مركبة  في  “دزورو”  ركب   ، فوكوفار  إلى  يسافر  لكي  دزورو”  “فالديمير  ُيدعى 
بنفس المسار الذي اّدعى “دوكمانوفيتش” أنه سلكه في ُظهر يوم 21 تشرين الثاني من عام 1991. ُيمكن 
.bit.ly/VaE_Dokmanovic :مشاهدة مقطع من الفيديو الذي قام المحقق بتصويره على الرابط التالي

“سالفكو دوكامنوفيتش” مزرعة “أوفتشارا”

صورة ساكنة من الفيديو 

الذي صّوره املحقق 

“فالدميري دزورو”.

على شريط 
الفيديو

يف حال كنت غري قادر عىل 

مشاهدة هذا املقطع والذي 

تبلغ مّدته دقيقة واحدة، 

والذي يعرض مثاالً جيداً 

عىل طريقة تصوير أفالم 

مرسح الجرمية من ِقبل 

مصّوري فيديو محرتفني. 

عندما توقّفت السيارة، بدأ 

يصّور ببطء شديد جداً، 

وعىل محيط 180 درجة. ثم 

ثبّت الكامريا أثناء تصويره 

لقطة عريضة وهو يقود 

عىل طول الطريق.
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عندما عاد “دزورو” من الميدان، شاهد وفريقه المقاطع سويًا، وقارنوا فيديو إثبات حّجة الغياب الذي 
قّدمه “دوكمانوفيتش” مع الفيديو الذي قام “دزورو” بتصويره، ولم يتطابقا. عند مقارنة اللقطات، 
اكتشفت جهة اإلّدعاء أن فيديو “دوكمانوفيتش” لم ُيظهر أنه اتجه من النقطة أ إلى النقطة ب كما زعم، 
بل أظهر أنه اتجه من النقطة أ إلى النقطة أ. وبذلك اكتشف المحقق أن “دوكمانوفيتش” قد انعطف 

عند المنعطف بكل تأكيد.

كيف قاموا بتحديد ذلك؟ كان مفتاح اللغز في األشجار، كل ما أمكن مشاهدته في نهاية فيديو 
العلوي من  والجزء  المنازل،  أحد  الحافالت، وأجزاء من سطح  حّجة غياب “دوكمانوفيتش” كانت 

إحدى األشجار. 

قام وكيل النيابة في حينها باستدعاء البروفسور “بول تابوش”، وهو خبير في علم األشجار أو بعبارة 
أخرى، عاِلم أشجار. من المثير لالهتمام أن األشجار تشبه تمامًا بصمات األصابع إذ ال يمكن أن تشترك 
أي شجرتين بنمط األغصان ذاته. وباللجوء إلى نمط األغصان تمّكن “تابوش” من إثبات عدم تطابق 
شجرة الجوز التي ظهرت في نهاية مقطع الفيديو الذي قام المحقق بتصويره مع الشجرة التي ظهرت 
باسم  لذلك  القانوني  غير  المصطلح  الذي قّدمه “دوكمانوفيتش”. يسّمى  الفيديو  نهاية مقطع  في 

لحظة “الدليل الدامغ”.

النتيجة
على الرغم من أن كل هذا لم يثبت وجود “دوكمانوفيتش” في المزرعة لحظة وقوع عمليات القتل، فإن 
ذلك عمل على تقويض مصداقيته وحّجة غيابه ، ما إن نجحت النيابة في إثبات كذب “دوكمانوفيتش” 
بشأن حّجة غيابه، وجد القضاة أنه من الصعب -إن لم يكن من المستحيل - الوثوق باالفادات األخرى 

التي أدلى بها بعد حلف اليمين.

انتحر “دوكمانوفيتش” قبل موعد إصدار الحكم عليه بتسعة أيام، وعلى الرغم من عدم صدور الحكم 
على اإلطالق فإن أفراد ُأسر الضحايا من الرجال الذين ُقتلوا بشكل سريع في ذلك اليوم في المزرعة 
النيابة العامة وعاِلم األشجار ومصّور  كانوا يعرفون جزءًا من الحقيقة، ويعود الفضل في ذلك إلى 
فيديو مسرح الجريمة الذي خرج وصّور الطريق واألشجار في يوم مشمس بعد مضي وقت طويل 

على وقوع المجزرة.

حافلة

سطح

لقطة من نهاية مقطع الفيديو 

الذي قّدمه “دوكامنوفيتش” 

كحّجة غياب.
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا
يمكننا أن نتعلم بعض الدروس من هذه القصة. 

أو من  الصعب جدًا  ، ألنه بمجرد فقدانها سيكون من  تتنازل عن مصداقيتك  إياك  وأن    - أواًل 
المستحيل إعادتها.

ثانيًا-  الفيديو وحده لم ُيثبت تزوير “دوكما نوفيتش” لشريط الفيديو الذي ُيثبت حّجة غيابه، بل تم 
االعتماد على الفيديو إلى جانب التحليل الفني الذي أجراه أحد الخبراء الكذب. 

ثالثًا-  من المهم اثبات ان الفيديو ُيظهر ما تزعمه إحدى األطراف المعنّية.

رابعًا-  على الرغم من أهمية تصوير الجريمة أثناء وقوعها، فإن تصوير أعقاب الجريمة قد يكون أمرًا 
بذات األهمية على حد السواء.


