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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 
 مدینة كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمةالثاني عشر التقریر 
 2020أیلول/سبتمبر،  10و 9تواریخ الجلسات  

 
 

 تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. تحذیر: 

 
 1أبرز النقاط:الملّخص/

 
 أیلول/سبتمبر 9 –الیوم الثالثون للمحاكمة 

 
شرف على حیث كان یتجربتھ في العمل كموظف حكومي، بشھادتھ حول  عاماً،  55، وھو رجل یبلغ من العمر P14أدلى  •

شرح بالتفصیل الحالة المروعة للجثث ذات الوجوه ودفن الجثث من جھاز أمن الدولة، بما في ذلك من سجن صیدنایا. 
. للنظافة العامة الذین كانوا یفرغون الجثث في القبورفریق الموظفین المدنیین  افتقاروكذلك  ،والمتحللة "باألسید"المشوھة 

، ھذا الفریق بصفتھ مشرفاً على و. من المشافي وفیات حویلتتعذیب في السجون و وجود ىإل  األوصاف التي قّدمھا وتلّمح
والسریة التي تحیط بالجثث والمقابر الجماعیة.  ،بعض الضوء على ممارسات حفظ السجالت للمقابر الجماعیة P14لقي یُ 
ث مع محامیھ دون لحمایة ھویتھ، إال أنھ خرج من قاعة المحكمة وتحدّ  راً من أن الشاھد أدلى بشھادتھ متنكّ  على الرغمو

 ر.تنكّ 
 

 أیلول/سبتمبر 10 –الیوم الحادي والثالثون للمحاكمة 
 

موقع  د على خریطة مثاالً توضیحیاً لسجالت الدفن، مشیراً إلى األرقام والمواقع. كما حدّ  وعرضشھادتھ  P14واصل  •
قامت التي  مشافيأسئلة حول العن  P14 وصف المواقع المحیطة بھما. وأجابا حیث كان یعمل وھمقبرتي القطیفة ونج

حاول الدفاع الحصول على مزید ووالسجون.  مشافيالجثث لدفنھا في مقابر جماعیة، والرموز األمنیة المخصصة للبإرسال 
على ھذه األسئلة علناً ألنھ كان قلقاً بشأن  لم یُجب  P14 غیر أنقبل النزاع السوري،  P14من الوضوح بشأن وظیفة 

 الكشف عن ھویتھ.
 

 أیلول/سبتمبر 9 –الیوم الثالثون للمحاكمة 
 

 والي تسعة أشخاص وخمسة ممثلین من وسائل اإلعالم.صباحاً. وحضر الجلسة ح 9:30بدأت الجلسة في الساعة 
 

طلبت القاضي الدكتورة كیربر، رئیسة المحكمة، من المترجم ترجمة ما ستقولھ [كما تفعل بشكل روتیني]. وسألت عّما إذا كان ھناك أي  
منھ القاضي كیربر أن یعّرف   یده. طلبت الحاضرینالعربیة. رفع أحد بلترجمة االستماع إلى صحفي سوري معتمد یحتاج إلى سماعات ل

،  نفسھ. قال إن اسمھ طارق خلّو ویعمل في قناة إعالمیة ألمانیة. أشارت القاضي كیربر إلى أنھ كان یتحدث معھا ویفھمھا باللغة األلمانیةب
قابلھا أثناء االستراحة ی علیھ أن  یربر أننیة. أخبرتھ القاضي كفسألت لماذا یحتاج إلى سماعات. قال إنھ لن یفھم كل شيء باللغة األلما

لّو سماعات بعد ھذه [أُعطي خ ألنھا أرادت معرفة ما إذا كان على صلة بالشخص الذي رفع قضیة ثانیة بخصوص الترجمة العربیة.
كان الشخص   سماعات، ولكنھعلى لي التاالمحاكمة . كما حصل في یوم صحفي معتمد یحصل على سماعات للترجمةالمحادثة. كان أول 

قّدم محامي الدفاع، فراتسكي، اعتراضاً إداریاً ولم یوافق على استخدام الشھادات، وتقاریر األمم المتحدة، الوحید الذي حصل علیھا.
أیلول/سبتمبر. لن یكون ھناك رد فوري من خالل شاھد مباشر، فقد تمت تالوتھ   3و 2في  وتقریر المكتب االتحادي للھجرة والالجئین

 بشكل غیر مباشر وبالتالي تم االعتراض علیھ من قبل محامي الدفاع.
 

 بالحق في الرد الحقاً. كلینجھاسبر ی العام األقدم احتفظ المدعي
 

 ض للتھدید.الشاھد إخفاء وجھھ ألنھ تعرّ أراد ن یعطي معلومات شخصیة. آب/أغسطس أنھ ل 4ر في الشاھد قرّ  قالت القاضي كیربر إن
 

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

یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد   .معلومات أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون)
 ُحِجبَت أسماء الشھود. ملّخص غیر رسمي للمرافعات والجلسات. وقد
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 من بریمن.  ھ، إلى قاعة المحكمة مع محامیھ برنارد دوكZ30/07/19، الذي یُشار إلیھ بالرمز P14دخل الشاھد 
 

 ألنھ أراد أن یرى تعابیر وجھ الشاھد.  ھمخاوفعن  لینكھعبّر 
 

لن یغیر رأیھ بحقیقة أن  أن ذلك لینكھة الشاھد في سوریا. أجاب على علم بالتھدید الموجھ لعائل لینكھسألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 تعابیر الوجھ غیر مرئیة.

 
ینذر  راً جزئیاً. حتى لو كان قد لعب دوراً ثانویاً فقط داخل النظام، فال یزال ھناك وضع متنكّ  P14سمحت القاضي كیربر أن یظھر 

 لشاھد. ل بالخطر بالنسبة
 

 وطالب بقرار من المحكمة. لینكھاعترض 
 

 دقیقة***  30دقیقة التخاذ القرار. استمرت االستراحة لمدة  15***تم إعطاء 
 

ض  تعرّ سبق أن د عمل لدى مكتب حكومي في السابق ویشعر بالقلق على أسرتھ في سوریا وقّررت المحكمة السماح بالتنّكر الجزئي. فق
 . أقاربھ للتھدید

 
 دقیقة. 30الحصول على القرار خطیاً وطلب استراحة لمدة  لینكھأراد 

 
 دقیقة*** 35***استراحة لمدة 

 
ولم یكن خلفھ. الموجودین وال یمكن رؤیتھ من قبل األشخاص  سیجلس في األمامالشخص إن  ):استشھاد بنصقرار (العلى  لینكھاعترض 

ارتداء األدلة ومن شأن من باب تمییز تقییم تعبیرات الوجھ  ویتمتھدید. ض ھویتھ للولن تتعرّ أو صور فوتوغرافیة.  فیدیو ھناك تسجیل
ً ) 3( 68المادة  لینكھذكر والقناع أن یمنع ذلك.   2.من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني ثالثا

 
ً ) 3( 68أن المادة  كلینجھأجاب   ظھر وجھھ. أسئلة، فقد یستدیر ویُ  نتنطبق عندما یتعّرض شاھد للتھدید. وإذا طرح محامو المّدعی ثالثا

 
 االعتبار.قال فراتسكي إن محامي المّدعین یمكنھم الجلوس في المقدمة ولن تؤخذ ھذه الحجة في 

 
 ***استراحة*** 

 
 لم تغیر المحكمة قرارھا. 

 
 إنھ لم یستطع رؤیة الشاھد وإن محامیھ ینبغي أن یعود للخلف قلیالً. لینكھقال 

 
 P14شھادة 

 
القاضي كیربر   فطلبتال.  P14فأجاب سنة. ُسئل عّما إذا كان یرید اإلجابة عّما إذا كان على صلة بالمتھم.  55من العمر  P14یبلغ 

تربطھ قدماً وأنھ ال  ھ یرید المضيّ إن P14قال ما إذا كان یقصد أنھ ال یرید مشاركة المعلومات أو إذا لم یكن على صلة بالمتھم. توضیحاً 
 عالقة بالمتھم.

 
. سألت أشخاص ربما كانوا قد قُتِلوا إجراءات دفنئل عن مھنتھ في مرتین. وسُ  P14الشرطة األلمانیة استجوبت   قالت القاضي كیربر إن

یعني مبنى محافظة دمشق، ألنھ  P14ھ كان یعمل في محافظة دمشق [ربما كان إن P14قال القاضي كیربر ماذا یمكن أن یقول عن ھذا. 
[موظف، لكنھ استخدم كلمة "عامل"].  مدني] كعامل "مبنى المحافظة""المحافظة" لإلشارة إلى المبنى نفسھ  استخدام لفظمن الشائع 

اء  [األصلي] ھو إجر P14عمل  كانو. P14ضابطاً من أجھزة المخابرات إلى مكان عمل  20 فرزعندما بدأت األزمة السوریة، تم و

 
خر  إذا كان ھناك سبب یدعو إلى الخوف من أن الكشف عن ھویة الشاھد أو مكان إقامتھ أو مكان وجوده من شأنھ أن یعّرض حیاة الشاھد أو شخص آ 2

ومع ذلك، إذا ُطلب منھ ذلك في  أو جسده أو حریتھ للخطر، یجوز أن یُسمح للشاھد بعدم ذكر التفاصیل الشخصیة أو ذكر تفاصیل فقط عن ھویة سابقة.
وراق التي  جلسة االستماع الرئیسیة، یتعیّن علیھ أن یذكر بأي صفة أصبحت الحقائق التي یشیر إلیھا معروفة لدیھ. ویحتفظ مكتب االدعاء العام باأل

 تثبت ھویة الشاھد. ویجب أّال یتم تضمینھا في الملفات إال عند زوال الخطر.
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ھناك، وجدوا و  .م الضباط على الذھاب إلى مشفیي تشرین وحرستا العسكریین)، ولكن بعد ذلك، أجبرھالجنازة صالة معتقلیدي (ال الدفن
["الجثث"]. كان ھناك الكثیر من   ھم"لدفن"المخابرات،  عناصروزمالؤه على أخذ الشاحنات، برفقة   P14أُجبر وشاحنات نقل كبیرة. 

 اتم نقلھو، والعدید من الفروع األخرى.  السیاسي[األمن] و ، والخطیب،ع المخابرات: العسكري والجثث، التي تم جمعھا من جمیع فر 
عمقھا حوالي   فر] یبلغ، حفریات وحُ بالعربیة متشابھتان تانفر كبیرة [الكلم[الجثث] إلى مكان غیر معروف، حیث كانت ھناك حفریات/حُ 

بینما  مشافيوكانت الجثث تأتي مرتین في األسبوع من ال .تلك الُحفرالشاحنات في ووضعوا الناس [الجثث] الذین كانوا في ستة أمتار. 
ولم  2017إلى عام  2011من عام  كان عدد الجثث كبیراً واإلعدام]. یوم تنفیذ یوم [الكانت الجثث من إعدامات صیدنایا تأتي في نفس 

] وزمالئھ P14المدافن ولم یُسمح لھم [ رفیعو المستوى إلىضباط   یحضرفي بعض الحاالت، كان ویحصل العمال على إجازة. 
ھ وزمالئ P14لم یتم إعطاء و  سریاً. یكون الموضوعحدث مرتین أو ثالث مرات في الشھر عندما وكان ھذا یباالقتراب من المنطقة. 

... لالمدنیة كیف القت مشافيفي ال واری] أن اعتدنا[  ؤھم أرقاماً تقریبیة). لقد اعتادواتم إعطاكان یالدقیق للجثث (لمعرفة العدد  وثائقأوراقاً/
 ].الجملة P14[لم یُكمل 

 
أنھ تم نقلھم إلى المواساة  P14من آخرین. ذكر    عن ذلك  تقتل الناس أو سمع مشافيقد شاھد ال P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

  P14 مشفىأخبر شخص في الو[الجثث].  ] بأخذھاوزمالؤه P14[ حیث تم جمع الشاحنات المبردة والجثث وقاموا[مشفیین] والمجتھد 
 ذلك بنفسھ. لم یرَ  P14أنھم قتلوا خمسة أشخاص في ذلك الیوم، لكن 

 
شھر أكتوبر/تشرین األول أو نوفمبر/تشرین  من  P14عن الشھر. قال  توسأل 2017-2011ذكر  P14رت القاضي كیربر أن ◌ّ كر

 یتذكر بالضبط. یكن  لم ،لثانيا
 

 ذلك. P14. فأّكد 2011یعني في عام  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

تم جمع الجثث كان یو في طابور وتصطفالشاحنات كانت تأتي  إن P14قال . الشاحنات المبّردةوصف  P14طلبت القاضي كیربر من 
 فیھا.

 
 متراً. 11ھا كانت تشبھ شاحنات نقل البضائع، أي كانت حوالي إن P14قال سألت القاضي كیربر عن حجم الشاحنة. 

 
 كانت ضخمة.أعدادھا  لكن ھا لم تكن دائماً نفس األرقام،إن P14قال استفسرت القاضي كیربر عن عدد الجثث. 

 
 جثة.  700إلى  500تقریبا  :P14قال فأثناء استجواب الشرطة.  P14مھ قدّ  لذيطلبت القاضي كیربر رقماً تقریبیاً، كا

 
 بنفسھ. صھاال، لم یح P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد أحصاھا. قال 

 
أن یكتبوا  طلبوا منھماألمر كان یعتمد على ما قالھ لھم الضباط.  إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت األرقام دائماً بالمئات. 

 .500أو  200األرقام بشكل تقدیري، مثل 
 

 د.رْ عملیة الجَ   یتضمنھ كان لدیھ دفتر مالحظات إن P14قال . P14سألت القاضي كیربر عن مھمة 
 

أن الجثث كانت تُجمع من جمیع المشافي والفروع العسكریة، مثل الفروع  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد سّجل الوثائق. ذكر 
الجثث من  كانوا یستلمون ، إلخ. 215]، والسریة 227، واألمن العسكري، وفرع المنطقة [الفرع والجویة، 150-120العسكریة فلسطین 

 لسوري. جمیع فروع النظام ا
 

  الجثثكانت عندما وھم كانوا یسجلون الفروع وعدد الجثث بجانبھا. إن P14قال لھ/یدّونھ. یسجّ  P14سألت القاضي كیربر عّما كان 
األرقام   نشاھدویوزمالؤه]  P14[ كانواو اریةعتأتي  [الجثث] وكانت . على رؤوسھا وصدورھاعلیھا أرقام ملصقات  ت تحمل، كانتأتي

 لكن في اللیل. وكان[حیث یتم اإلعدام] في نفس الیوم تُدفَن جثث إعدامات صیدنایا كانت بعید. ومسافة والرموز [على الملصقات] من 
[حیث یتم   الجویة تدفن الجثث في الفرع نفسھ[المخابرات] ، فیما كانت القطیفة وتارة في نجھافي ثالث مناطق: تارة في یتم الدفن 

 .اإلعدام]
 

األرقام كانت  إن P14قال باستخدام األرقام الموجودة على الجثث أو في الوثائق.  یحصون األعداد سألت القاضي كیربر عّما إذا كانوا
 . الوثائق ولم یستخدموھا إلحصاء الجثث في

 
 یكتبون اسم الفرع فقط. ھم كانوا إن P14قال سألت القاضي كیربر مرة أخرى عّما كانوا یسجلوه/یدّونوه. 
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 اسم الفرع ورقمھ. P14سألت القاضي كیربر إذا كان ھناك أي شيء آخر. قال 

 
عدد  كانوا یكتبونأنھم  P14عني عدد الجثث أو الرقم الموجود على جباه الجثث. أوضح ی P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

 الجثث.
 

ھ أمن دولة مثل فرع الخطیب. وكانت الجثث تأتي من إدارة أمن الدولة، والقسم  إن P14قال . ف40عن القسم  P14سألت القاضي كیربر 
تأتي حتى  (الجثث)  كانت، ووفرع الدوریات، 215السریة و، وفرع الخطیب، وفرع فلسطین، فرع األمن السیاسي، وفرع المنطقة، 40

 . الجویة ]المخابرات[ من إدارة
 

ھ كان یسمع الضباط یقولون إنھ في أیام معینة ["الیوم"]، كان إن P14قال منھ معظم الجثث.  تالفرع الذي جاءسألت القاضي كیربر عن 
 .بجدأمن الدولة یعمل 

 
ھم كانوا برفقة إن P14قال أیضاً.  إذا كان قد دخل المشافيعّما   توسأل رأى الشاحنات أمام المشافي  P14ذكرت القاضي كیربر أن 

[الجثث] من إعدامات وكان واضحاً أن لم یُسمح باستخدام الھواتف المحمولة، ولم یُسمح لھم بالتحدث مع بعضھم البعض. وعمال مدنیین. 
ً ؛ أي یُقتلون ویُنقلون في نفس الیومالناس  كاننفس الیوم [ كانت تأتي فيسجن صیدنایا  ت ھناك كانو].  كانت الجثث ألشخاص قُتِلوا حدیثا

ً جثثتحمل سیارتان أو ثالث سیارات   مرتین في األسبوع. تأتي ا
 

من مكان وزمالءه]  P14[دوریة [سیارات] كانت تأتي لتأخذھم  إن P14قال . إلى القبور من المشافي كیف تم نقلھا  سألت القاضي كیربر
 عملھم. 

 
 الدفن: نجھا والقطیفة.مواقع إلى  P14تم نقلھم. قال كان یسألت القاضي كیربر إلى أین 

 
حفر بعمق ستة أمتار  كان یسائق الحفارة قال لھم إنھ  إن P14قال سألت القاضي كیربر عن حجم القبور وما إذا كان عمقھا ستة أمتار. 

 من التراب. كل یوم، وقال سائق الجرافة إنھ صنع جبالً 
 

 .ذلك P14فأّكد قد رأى ذلك.  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

 متر.   300إلى  100ھا كانت طویلة، حوالي إن P14قال . ھاوعرضالحفرة سألت القاضي كیربر عن طول 
 

كان وأشار إلى أنھ  یقّدر األبعاد  P14أمتار [كان  10أمتار إلى  4أو   3عرضھا كان  إن P14قال سألت القاضي كیربر عن عرضھا. 
 یقصد "شیئاً من ھذا القبیل"]. 

 
ھ كان یقف على بعد حوالي عشرة أمتار بسبب الرائحة. إن P14قال . وھي تُدفنقد رأى الجثث  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  

 ، ویفتحون بابھا [الخلفي]، ویصعد العمال إلى الشاحنة، وبعد ذلك یقومون بدفع الجثث إلى الخارج.دة تأتيكانت الشاحنة المبرّ 
 

 P14 غ شاحنة الرمل حمولتھا]. قال[كما تُفرّ  قلبھا من الشاحنةیتم كان ا إذا كانت الجثث تُحَمل [إلى القبور] أو سألت القاضي كیربر عمّ 
 . الحفرة ردمبالجرافة تقوم و كان یتم قلبھا

 
تم حفر تلك المنطقة.  وقد مساحة كبیرة.  وإخالء أن الجرافة كانت تقوم بتسویة األرض P14سألت القاضي كیربر عن عدد القبور. ذكر  

 ضمنیاً]. السیاق یدل على ذلككان  لكنمتر [لم یقل الشاھد "متر مربع"، و 5,000 – 4,000على سبیل المثال، كان قطر الحفرة 
 

ألكثر من یوم، وأحیاناً ألكثر من شھر.   تكن تُمألھ لم  إن P14قال احد. سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت الحفرة قد تُغلق/تُمأل في یوم و
 .في مكان محدد تكن بمحاذاة بعضھالم  الُحفر إن P14قال وردمھا بشكل متكرر.  یعیدون وحیث كانوا یحفرونھا 

 
العمال الذین أفرغوا الجثث   إن P14قال على سبیل المثال.  ھزیلةوصف مظھر الجثث وما إذا كانت  P14طلبت القاضي كیربر من 

ظھر  مالمح الوجھ وظھرت علیھا كدمات واحمرار. و  طمستم محو/حیث ھناك عالمات تعذیب واضحة على الجثث.  ھ كانتأخبروه أن
تیارات كھربائیة على  آثاربدت جدیدة وكانت ھناك  الخدوشعلى جثث صیدنایا آثار حبال ملفوفة حول الرقبة. كانت الجثث سلیمة، لكن 

 أظافرھم. تع زِ نُ قد أجسادھم و
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 تكن نتنة.  ھ اقترب بالفعل من جثث صیدنایا ألن رائحتھا لمإن P14قال قد شھد ذلك بنفسھ.  P14سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 

  واإلصابات/الحالة التي كانت صیدنایامن جثث ال ھ رأى بأم عینیھ إن P14قال قد رأى كدمات.  P14سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
 .علیھا

 
ھ كان دائماً یبقى على مسافة بعیدة من الجثث [أثناء عملھ]. حتى بعد  إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كان لذلك آثار سلبیة علیھ. 

من أجلھ (بسبب    اضطرت سیارة إسعاف أن تحضرالكوابیس. حتى أثناء استجواب الشرطة،  تراودهإلى ألمانیا، ال یزال  P14وصول 
 السكري). وانخفاض ضغط الدم 

 
 قصیرة لتدخین سیجارة. استراحة P14بحاجة إلى استراحة. طلب  P14سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 
 دقیقة*** 15***استراحة لمدة 

 
 القاضي فیدنرمن قبل استجواب 

 
. میجب أن یأتي معھھ كان عامالً عادیاً إلى أن جاء ضباط األمن وأخبروه أنھ إن P14قال كیف بدأ ھذا العمل.  P14سأل القاضي فیدنر 

 عامالً. 14[الضباط] األسماء الكاملة لـ P14ھم حضار عدة عمال آخرین معھ. ثم أعطا طلبوا منھ إو
 

 نعم، إنھ یعرفھم.  P14یعرف أسماء ضباط األمن. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

من  نھ كان إ P14مع محامیھ.] قال محامي  P14[ناقش  عّما إذا كان على استعداد لإلفصاح عن األسماء. P14سأل القاضي فیدنر 
 ھویة الشاھد.عن األسماء، لكن اإلجابة ستكشف   دواعي سرورھم اإلفصاح عن

 
 P14ذكر األسماء أثناء استجواب الشرطة وتساءل عّما إذا كان ینبغي علیھ أن یقتبس/یذكر ما قالھ  P14أشار القاضي فیدنر إلى أن 

 أثناء اإلدالء بشھادتھ. 
 

 ، عدم مناقشة ذلك في المحاكمة الرئیسیة.ھ، دوكP14طلب محامي 
 

 الجمھور.  حجبھا عن لینكھس تاقترح محامي الدفاع ھان
 

 الرئیسیة. ة دون تكرارھا في المحاكمة العلنیةإنھ یمكن اإلجابة على السؤال إذا كان یسأل عّما إذا كانت األسماء صحیح ھقال دوك
 

قال القاضي فیدنر سؤالھ. وبدالً من ذلك، سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضباط قد طلبوا منھ إحضار زمالئھ في العمل معھ.  سحب
P14 مدیر ذھبوا إلى مدیرھم [وجاءوا إلى المكان الذي كان یقوم فیھ ھو وزمالؤه بأعمال مدنیة. [الضباط] ھم إنP14   وزمالئھ] ثم

القیام بذلك.   قبلواتفریغ الجثث، لكن بعض العمال وافقوا/العمل في ھ لم یكن قادراً على إن P14قال معھم.   ھم لیحضرواختاروا عماالً 
ذھاباً  توصیلھم :اك [إلى موقع العمل] وإعادتھم [أيھن وتوصیلھم إلىالبقاء والعمل كمشرف على العمال  P14طلب ضابط األمن من و

 وإیاباً].
 

 ھ لم یفھم السؤال.إن P14قال لھم.  قد تم شرح طبیعة العمل إذا كانسأل القاضي فیدنر عّما 
 

ھ، في البدایة، أخبرھم  إن P14قال . بالعمل الذي سیقوم بھ P14أعاد القاضي فیدنر صیاغة السؤال متسائالً عّما إذا كان قد تم إخبار  
 ھا (بالطریقة التقلیدیة). ودفنأن یوزمالئھ  P14 ھ علىأن الضباط لدیھم جثث وأن في العمل ھ]/رئیسھمئوزمال P14مدیر مدیرھم [

 
 عّما إذا كان یمكن توضیح السؤال. P14صف یوم عمل نموذجي. سأل أن ی P14طلب القاضي فیدنر من 

 
ھناك.  یتواجدكم مرة في الشھر كان  P14في موقع الدفن في كثیر من األحیان. وسأل  یتواجدكان  P14قال القاضي فیدنر إنھ یبدو أن 

إحدى سیاراتھم حتى ال یضطر إلى التوقف عند  P14في موقع الدفن كلما كانت ھناك إجراءات دفن. وأعطوا  یتواجدھ كان إن P14قال 
 نقاط التفتیش.

 
 نیسان صني. –راكباً  14انت مركبة سعة ھا كإن P14قال سأل القاضي فیدنر عن نوع السیارة. 
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 . كان یقودھاھ  إن P14قال بتلك السیارة.  P14ھ  كان یفعلسأل القاضي فیدنر عّما 

 
لمسافات طویلة. على سبیل المثال،  یقد بھملكنھ قال إنھ لم ذلك،  P14أكد فالعمال.  قد قام بتوصیل P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 كیلومتراً. 15دمشق إلى نجھا حوالي من كیلومتراً، أو  40إلى  30دمشق إلى القطیفة من 
 

سیارة بدون لوحة استلم ى قائمة و"جاء موظف إلى مكتبھ وتلقّ  االقتباس)، ةسابق د بإفادةالشاھ ذاكرة(أنعش بنص القاضي فیدنر  استشھد
 ذلك. P14د لألسد". فأكّ ترخیص وصور 

 
 ونحضری[الضباط]  كانوا، وفي بعض األحیان، 12إلى  8ن م P14. قال P14سأل القاضي فیدنر عن عدد األشخاص الذین كانوا مع 

 یعتمد على عدد [الجثث] التي یجب دفنھا.األمر . كان ھمعمال
 

 5أو  4إلى العمل حوالي الساعة  كانوا یذھبونھم إن P14ال قسأل القاضي فیدنر عن الفترة التي كانوا یقضونھا في أعمال الدفن. 
 ]. قد انتھى العمل یكون[ قد انتھوا یكونونصباحاً،  10ھ بحلول الساعة إن P14قال صباحاً.  9أو  8في الساعة   ونعودیصباحاً و

 
 معھم.   وجود حافلة أمن P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت ترافقھم حافلة المخابرات. فأّكد 

 
ً ومحروسمحاطاً بسیاج   إلى موقع الدفن وما إذا كان المكان دخل [بإمكانھا أن تدخل]سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت المركبات ت قال  . ا

P14 قال . قطعة عسكریةاً من المنطقة كانت داخل/جزء إنP14 ھم [ئ، باستثنا القطعة العسكریة لم یُسمح ألي مدني بدخول ھ إنP14 
 كانت معروفة.  تھماركبوزمالئھ]، ألن م 

 
 كانت ھناك نقطتان.   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك نقاط تفتیش قبل الوصول إلى موقع الدفن. قال 

 
ھ كانت ھناك نقطة تفتیش في الطریق إلى مفترق  إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الجنود یسیطرون على نقطتي التفتیش. 

]  نقطة التفتیش عناصروزمالئھ بالدخول ألنھم [ P14مح لـكان یُسھ عناصره]. ومع ذلك، مععقید وفیھا موقع الدفن المؤدي إلى طرق ال
 أن السیارة مملوكة للضباط. كانوا یعرفون 

 
مقبرة القطیفة كانت محاطة بمتراس/تل بارتفاع مترین   إن P14قال حصورة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت مواقع الدفن في منطقة م

 لھا بوابة.كانت من سبعة إلى ثمانیة أمتار وارتفاعھ كانت مقبرة نجھا محاطة بجدار یتراوح وإلى ثالثة أمتار. 
 

. لم یتم اصطحابھم إلى فرع الجویة، لكن  القطیفة ونجھاكان في ھ إن P14قال في مواقع متعددة.  P14  تواجدسأل القاضي فیدنر عّما إذا 
ً جثث وندفنكانوا یسائق الجرافة [في إحدى المقابر] أخبرھم أنھم   ھناك [في الفرع]. ا

 
ي ذلك وقال إنھ كان في مقبرتَ   P14لم یكن موجوداً في مواقع الدفن األخرى. فأّكد  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان صحیحاً أن 

 القطیفة ونجھا فقط. 
 

 یعرفون عنھا. كانوا خرى األ المخابراتھناك مواقع دفن في [فروع]  إن P14قال عن مواقع أخرى.  P14استجوب القاضي فیدنر 
 

ح الجو، مقابر سریة، وكذلك المطار العسكري في المزة" وسأل عّما إذا كان "مقابر أخرى تابعة لسال –بنص القاضي فیدنر  استشھد
P14 قال إلى تلك المواقع. و  قد ذھبP14 الجثث تحت المدرج  وندفنی  كانوا، الجویة ومطار المزةھم لم یدخلوھا، ولكن في فرع إن

 (بحسب سائق الجرافة).
 

ھ لم یكن موجوداً ھناك،  إن P14قال لشرطة قال إن ھناك مقابر سریة في المزة. من قبل ا أنھ أثناء استجوابھ P14ذّكر القاضي فیدنر 
 لكن سائق الجرافة أخبرھم بذلك.

 
الشخص الذي أخبره عنھا كان یحفر ھناك [المطار/الفرع في المزة]،  إن P14قال بھذه المعلومات.   P14سأل القاضي فیدنر من زّود 

مزودة بمدفع مركبات ترافقھم دائماً  . كانوا في مقبرة نجھا وكانتبعد منتصف اللیل 1و 12لكن عملیات الدفن السریة كانت تتم بین 
ً واضح لم یكن[فرقة من المخابرات في الخارج  20ھناك حوالي  ت. كان)DShKرشاش من طراز دوشكا ( بكلمة  P14ما الذي قصده  ا

 الفرع حیث تم تحمیل الجثث]./مشفىخارج"، لكن یُفترض أنھ كان یقصد خارج ال في ال"
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،  ةالدفن السریعملیات  ھ كان حاضراً في إن P14قال عملیات الدفن السریة. أي من حاضراً أثناء  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
كان والعمال ذھاباً وإیاباً ولم یكن یعرف من أین أتت الجثث. یقوم بتوصیل  P14 كان لكن لم یتم تزویدھم بمعلومات أو أوراق [وثائق]. 

 .موجوداً  أعلى ]رتبة[ھناك عمید أو 
 

العمال ذھاباً وإیاباً. فیما یتعلق  ھ كان یقوم بتوصیلإن P14قال موجوداً في نجھا وفرع الجویة.  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 بفرع الجویة، فقد كان ممنوعاً منعاً باتاً دخول أي شخص غیر حفار القبور. 

 
تتم  دفن الجثث من سجن صیدنایا كان عملیات  إن P14قال یذھب فیھا إلى المقابر.  P14سأل القاضي فیدنر عن عدد المرات التي كان 

مرة أو مرتین في األسبوع وفي كل مرة كانت ھناك إما تأتي تشرین وحرستا [مشفیي] من  مبّردةال شاحناتكانت المرتین في األسبوع. و
 ن. اواحدة أو اثنت مبّردةشاحنة 

 
ھم كانوا یعملون كل یوم اثنین وأربعاء أو  إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت أربع مرات في األسبوع، على سبیل المثال. 

لجثث من الفروع  ع ایتشرین وحرستا أیضاً. وكان یشیر إلى تجملمشفیي ن في األسبوع یمرتو میس (لدفن الجثث من سجن صیدنایا)،خ
 جمع مرتین أو ثالث مرات في الشھر. تُ حیث كانت الجثث تھد والمواساة المج  ]مشفیي[باستثناء 

 
كانت موجودة في الوثائق. كان یُذكر في المعلومات  إن P14قال الجثث.  كانت تأتيمن أین  P14سأل القاضي فیدنر كیف عرف 

ً   15الى  10عدد وكان ھناك العلى سبیل المثال فرع فلسطین و الوثائق  العسكري مدرجة. من  لألفرعا
 

أن األوراق   نعرفو ی] "نحن"[ فقد كانوابعد االنتھاء من الدفن.  P14القوائم. قال   ونأخذیالضباط  كان متى  P14سأل القاضي فیدنر 
الخارج. كان   إلىإلى مكان عملھم حتى ال تتسرب أي معلومات  الضابط تم فرزو األوراق معھ. یأخذ الضابط كان ] ومعنامعھم [قال 

 .تھ] في خزانالوثائقیضعھا [األوراق/ 
 

 .الشاحنات المبّردة  نرافقوكانوا یمن الضباط الذین كانت تأتي ھا إن P14قال القائمة. كانت تأتي سأل القاضي فیدنر من أین 
 

ھ عندما غادرت  إن P14قال العمال.  ترافق التيمن شخص في سیارات األمن  أتتسأل القاضي فیدنر ما إذا كان صحیحاً أن القائمة 
سبقھا [إلى موقع الدفن] [إما أن  ن كنا "نحن"أو  كانت تسبقناشاحنات المبّردة] التشرین وحرستا، إما أنھا [قافلة  [مشفیي] شاحنات المبّردةال

كانوا یصلون أوالً]. ومع ذلك، كانت [الشاحنات المبردة] العمال و P14 أن صل إلى الموقع أوالً، أوكانت تشاحنات المبّردة القافلة 
 بھا. أمن خاصین وضباط یرافقھا عناصر

 
الدفن]. لم یكن علیھ أن یفعل أي ھ لم یفعل أي شيء بالقوائم في الموقع [موقع إن P14قال بالقوائم.  P14سأل القاضي فیدنر عّما فعلھ 

 شيء بھا.
 

وزمالئھ] أن ھذه   P14الضابط الذي كان معھ السجل كان یخبرھم [ إن P14قال یسجلھ/یدّونھ.  P14سأل القاضي فیدنر ما الذي كان 
  قسمالوع ألمن الدولة: الخطیب، ومن مكان آخر. "نحن" [السوریین] لدینا ثالثة فرن فرع فلسطین وأن تلك األرقام [أرقام الجثث] كانت م

 ، وإدارة/مدیریة أمن الدولة، وھي كبیرة.40
 

المعلومات في السجل عندما كان معھم ضابط   وندونی/ونسجلیوزمالؤه كان ھو ھ إن P14قال لسجل. لسألت القاضي كیربر عّما حدث 
 السجل. ھمعوغادر یالسجل ویأخذ [الضابط] كان أمن. ثم 

 
ال، لقد أعّده [عناصر] المخابرات، لكنھم كانوا یحسبون أمام   P14ھو من أعّد ذلك السجل. قال  P14عّما إذا كان  سألت القاضي كیربر 

P14. 
 

: "كان لدي سجل معي، أعطاني الموظفون ورقة P14، قال 2019آب/أغسطس   14ذكر القاضي فیدنر أنھ خالل استجواب الشرطة في  
األرقام، على سبیل یكتب  كانھ  إن P14قال عّما كان یكتبھ.  P14". سأل القاضي فیدنر A-3تقریباً مقاسھا باألرقام التي كنت أسجلھا، 

في  ونساعدی P14العمال مع   وكانعمل نسخاً منھا. یدّون األرقام على األوراق و كان ی. 1000أو  400 أو 300المثال، 
 ھ مكتب بالداخل. دیكان ل P14، لكن التدوینالكتابة/

 
 یعمل. P14كان داخل الدائرة الحكومیة، حیث كان  وإنما ال، P14إذا كان لدیھ مكتب في المقبرة. قال  P14سأل القاضي فیدنر 
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یقول [الضابط] كان ذلك كان یعتمد على األرقام التي تُقال لھ. على سبیل المثال،  إن P14قال یكتبھ.  P14سأل القاضي فیدنر عّما كان 
 .200-100كتب اأن ھناك خطأ في الترجمة]، وذكر ، لكن كروكر 50إلى  رجم[تُ  40، القسم 400: "فرع فلسطین، اكتب P14لـ
 

 5[ 5/5لیس باستمرار [لیس كل الوقت]، على سبیل المثال،  P14یكتب/یدّون التواریخ. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 مایو] كان فقط یوم الدفن. أیار/

 
الرقم. وكانت الجثث تحمل أرقاماً وكان یدّونھا.  –التاریخ  –أنھ في استجواب الشرطة قال إنھ كان یكتب الیوم  P14ذّكر القاضي فیدنر 

ً وكان  جثة،  750- 700وكان في كل شاحنة حوالي  كانت ھناك ورقة بھا  ون إلى ثالث شاحنات، على مسافة بعیدة. ھناك شاحنتا دائما
یقف بعیداً بسبب الرائحة  P14بدأ الدفن، كان یوتأتي شاحنات المبّردة كانت الھ عندما إن P14قال األرقام. یدّون  P14كان أرقام و

جانب تلك السیارة [أو الشاحنة]، حیث كانت [الجثث] تأتي من عدة فروع، لكن الجثث من سجن  إلى قف كان یھ إن P14قال الكریھة. 
 تحمل رقماً ورمزاً.كانت صیدنایا 

 
كان یتم تجمیع شاحنات المبّردة التي النعم، وأحیاناً على  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت األرقام والرموز موجودة على الجثث. قال 

 فیھا. الجثث
 
كان ھناك  : على الجبھة والصدر. على سبیل المثال، P14أل القاضي فیدنر أین كانت األرقام أو الرموز توضع على الجثث. قال س

 ورمز. 227ورمز أو  215على الجبھة مكتوب علیھ ملصق 
 

  یعرفھ إّال "ُھم".ال  ھ ال یعرف. لقد كان سراً إن P14قال سأل القاضي فیدنر ما ھي الرموز المحددة الموجودة على الجثث. 
 

األشخاص الذین كانوا یعملون على تفریغ الجثث كانوا  إن P14قال سألھ القاضي فیدنر كیف عرف تلك األمور من مسافة بعیدة. 
یقترب منھا. كان یستطیع أن یرى من مسافة  P14یخبرونھ. لكن الجثث من صیدنایا لم تكن لھا رائحة [لم تكن رائحتھا نتنة]، ولھذا كان 

 .عملیة تفریغ الجثثقریبة 
 

نعم، كان قریباً إلى حٍد ما من السیارات، لكن لیس من   P14قال  قد شاھد الجثث من صیدنایا. P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 الشاحنات المبردة.

 
یكن ھم كانوا یضعون كمامة [للوجھ]، لكن لیس دائماً. لم إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان العمال لدیھم معدات سالمة للحمایة. 

بعض وفي بعضھم [وتُ  ،ا بأمراض خطیرةأصیب )یناملَ عبعض العمال (أن  P14  وال حتى الكحول. ذكر یعطیھم أي شيء، الضابط
 العمال].

 
فقط مآزر   نرتدوكانوا یھم [العمال] لم یغیروا مالبسھم، بل إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك غرف لتغییر المالبس. 

 أیدیھم بالماء والصابون وكانوا یرتدون قفازات طبیة رقیقة. ن غسلوی وكانواھا في المقبرة الرتدائھا في المرة القادمة. نتركووكانوا ی
 

لم یأخذ معھ أي شخص لم  P14قال إنھ كانت ھناك غرفة بھا حمام وغرفة تغییر مالبس في المنطقة وإن  P14ذكر القاضي فیدنر أن 
جدار (غرفة بال في القطیفة كانت عبارة عن وھناك غرفة في مقبرة نجھا. ذلك وقال إنھ كانت  P14یكن یرتدي مالبس نظیفة. فأّكد 

لعون  یخالعمال كان جالونات الماء إلى القطیفة، وعندما  نأخذ معنا] كنا[ كانوا. ي نجھا كانت المیاه متوفرة لغسل الیدینفوسقف). 
 الماء على أنفسھم. ونسكبكانوا یمآزرھم،  

 
إلى   10ھ كان في بعض األحیان على بعد إن P14قال ومكان تفریغ الجثث.  P14سأل القاضي فیدنر عن المسافة التي كانت تفصل بین 

 متراً، لكنھ كان قادراً على الرؤیة.  20
 

جثة تحمل مسببات األمراض   700، كانت ھناك شاحنات كل أسبوع بھا P14أشار القاضي فیدنر أنھ أثناء استجواب الشرطة، قال  
في األنف/الرأس، حیث كانت   ىقكانت تبفي االستجواب، قال إن الرائحة ومثل اآلخرین. وجھ  كمامةورائحتھا كریھة. ولم یكن لدیھ 

ھار من الدم والدیدان ولم یستطع تناول الطعام في كانت ھناك أنومتر.  100ھا على بعد شمّ یمكن أن ت شدیدة للغایة، وبمجرد فتح األبواب،
 ذلك. P14د األیام األولى. فأكّ 

 
 یبدأ بكلمة "كل". قال القاضي فیدنر ال. االستشھاد بالنصعّما إذا كان االقتباس/ بوكیرسأل 

 
 ***استراحة الغداء*** 
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عن تلك  P14قد رأى عالمات تشیر إلى سبب الوفاة (الخنق) على الجثث أو إذا أخبر شخص  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 في نفس الیوم.یتم الدفن  كانالوفاة] في صیدنایا كان اإلعدام وسبب سبب [ال إن P14قال . العالمات
 

،  كان یحضرھاالضابط الذي  إن P14قال في نفس الیوم.  كان یتم إعدامھاأنھ  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان شخص ما قد أخبر  
 [الجثث] كانت دافئة ولیست باردة. قالوا إنھا ،[أو یحملونھا] الجثث نجلبوكانوا یوحتى العمال الذین 

 
منتصف اللیل، وأن الدفن كان بین   12:00الضابط زعم أن اإلعدام تم في الساعة   إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما قالھ الضابط. 

 صباحاً.  5:00 إلىصباحاً  4:00الساعة 
 

كان  حیثأحد الضباط.  أخبره، ذات مرةنعم،  P14عن عملیات اإلعدام. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضابط قد أخبر 
 الشخص المحتضر].دھس  أمر الضابط الجرافة بدھسھ [فأنفاسھ األخیرة. یلتقط لى قید الحیاة وعما یزال أحد الذین تم إعدامھم 

 
 إن P14قال یعرف سبب وفاة الجثث األخرى.  P14قال القاضي فیدنر إن ذلك كان فیما یتعلق بالجثث الدافئة، وسأل عّما إذا كان 

كانوا ، ینزلون من المركبات  [العمال] كانواعندما وكان بعیداً عنھم بسبب الرائحة القویة.  P14العمال ھم من أفرغوا الشاحنات، لكن 
مالمح [وجھ]. ھذا ما  لھاوبعضھا لیس  متھالكةن بعض الجثث كانت إوآخرین]  P14"لنا" [ ن مع بعضھم البعض وكانوا یقولونتحدثوی

 باهجالھناك أرقاماً على  ھ كانقالوا أیضاً إنوائحة [كریھة]. تنبعث منھا رشاحنات المبّردة التي كانت الالجثث] من  ذكره العمال [عن 
 ر. ووالصد

 
الضباط لم یتحدثوا عن األمر، لكن العمال كانوا یقولون   إن P14قال عن سبب الوفاة.  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تم إخبار 

 اختفت تماماً. /قد تالشتقالوا إن مالمح الوجھ  ولكنھمإن ھناك جثث منتفخة وجثث متحللة وجثث ذات عظام ناتئة. 
 

میة  شبھ "األسید أو ت مادةنعم  P14ھ تم استخدام مادة كیمیائیة على الوجوه. قال إن P14قال أشار القاضي فیدنر إلى أنھ أثناء االستجواب 
  كان" ھي كلمة شائعة بین الناس في سوریا لوصف حامض النیتریك أو الكبریتیك] التي كانوا یضعونھا على الوجھ. میة النار" ["النار

 إنھ من المستحیل أن وجوھھم [الجثث] لم یُسَكب علیھا شيء.یقولون العمال 
 

كان باقي [الجسد] حیث فقط على الوجھ.  P14م فقط على الوجھ أو على الجسم أیضاً. قال ستخدَ تُ  المادةت سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان
 یتحلل. 

 
، مع مادة مخاطیة ةبئذاأنھا كانت "مكسرات"  قصد بكلمةھ إن P14قال . بقولھ "مكسرات" P14 یعنیھسأل القاضي فیدنر ما الذي 

  وزمالئھ] في مكان عملھم، تعاونوا معھ [عملوا P14مع ما كان معھم عنصر أمن [ ھ عندإن P14قال تتساقط منھا وفیھا دیدان. 
یأكل أو یشرب أي شيء لمدة یومین إلى ثالثة أیام،  قادراً على أن  P14 لم یكن، النقاشمجرد ول] وكتبوا األرقام والفروع. هساعدو/معھ

على  عن الجثث في العمل، كان یشعر باالشمئزاز، لدرجة أنھ لم یكن قادراً  نتحدثوكانوا ییعني أنھ عندما  P14كان ناھیك عن الرائحة [
بغض  و. ما عطر  یعتاد المرء على رائحة[في األیام األخیرة/بعد فترة]، اعتادوا علیھا [الرائحة] كما المطاف  في نھایة وتناول الطعام]. 

ھ یشكر هللا على  إن P14قال منزل، ظلت الرائحة تعشش في أنوفھم. في ال التغسیل الذي یقومون بھ نھ أو مقدارفعلوكانوا یالنظر عّما 
 في ألمانیا لفترة من الوقت، لكنھ ال یزال یعاني من الكوابیس في اللیل.  إقامتھ

 
العمال كانوا یتحدثون فیما بینھم عن وجود   إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك عالمات سوء معاملة على الجثث. 

ظھر [الجثة] أو صدرھا أو أظافر أصابع یدھا أو أظافر أصابع قدمھا. حتى أن بعض الجثث كانت مقیدة الیدین   [كدمات] على ازرقاق
 . كانت الجثث من صیدنایا مقیدة الیدین [بخیوط] بالستیكیة أو بأصفاد عادیة.اخلف ظھورھ

 
وحمراء حدیثة،  ،قدیمة قال أثناء استجواب الشرطة "كانت ھناك عالمات ضرب على الجثث: زرقاء P14أشار القاضي فیدنر إلى أن 

ً و. ا مقطوعإحدى الجثث  وكان قضیب  كانتذلك.  P14د ". فأكّ على الساقین في بعض األحیان، كانت العالمات على الظھر وأحیانا
[الجثث]  یكون قد مضى علىاألبواب،  كانت تُفتحمن الخلف إلى األمام، وعندما یتم تحمیلھا متراً  11لھا الشاحنات المبردة التي یبلغ طو

 كانواعندما والباب. كانت طازجة]. الجثث عند ضعت وُ منذ أن ال تزید عن یومین [لم یمر أكثر من یومین   مدةند الباب الموجودة ع
حمراء أو سوداء. كانت ثالجة الجثث مغلقة بإحكام،  [ضرب] عالمات یشاھدون إنھم  ولونقكانوا یأبواب الثالجة، یفتحون [العمال] 
 فتح، بدا األمر كما لو أن المرء فتح اسطوانة غاز. كانت تُ وعندما 

 
 أیضاً.ذلك ھ رأى ذلك من بعید وقیل لھ إن P14قال رأى ذلك بنفسھ.  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
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الشاحنة كانت إجراء تفریغ الجثث كان [على النحو التالي]: عندما  إن P14قال سأل القاضي فیدنر كیف كانوا یقومون بتفریغ الجثث. 
الجثث حتى تسقط [الجثث] في الحفرة [القبر]   جّرونیتم رفعھا من األمام ویصعد العمال علیھا ویسحبون/یكان ]، تصطف[تتوقف المبردة 
 ً متراً األخرى مفتوحة.  90الـ ونتركیأمتار و 10الجثث في  وندفنی كانوامتر، فقد  100. على سبیل المثال، إذا كان حجم الحفرة عشوائیا

 ملء جزء من الحفرة ثم ردمھا. كانت مساحة األرض شاسعة للغایة.على اعتادوا وقد 
 

بعض مساحة كانت ونعم،  P14الحفرة [القبر] بالكامل. قال  ونردمی كانواھم إن P14قال  ذكر القاضي فیدنر أنھ أثناء استجواب الشرطة 
إجراء دفن وحفر   20دفنة تعني  20[ دفنة 20 تتطلب  بعض الُحفر توكان متر، 200إلى  100متراً، وبعضھا یتراوح من  50 ُحفرال

  وكانت بعض الخطوط. امتأل/اكتمل"كانوا یقولون "ھذا الخط ف"الخط"  اسمالحفرة  یُطلقون علىا وكانوتم ردمھا بالكامل. حتى یوردم] 
 كانت الجرافة والحفارة دائماً ھناك.و[إجراءات دفن].  دفنة 60إلى  50طویلة وتحتوي على 

 
ھا.  العمال في بعض األحیان كانوا یقولون [إنھم رأوا] امرأة مع أطفال إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك جثث إناث. 

ض  في ذلك الیوم، تعرّ و. كانا قد توفیاأن المرأة والطفل  P14رأى و ھ رأى ذات مرة حالة حیث كانت امرأة تعانق طفلھا. إن P14قال 
P14 حالةسینھار بعد  كان النھیار [عصبي]، أكثر من مجرد اغتصاب وقتل [كان یعني أنھ انھار بعد رؤیة ذلك، حتى أكثر مما 

 اغتصاب أو قتل].
 

 ذلك. P14قد رأى ذلك شخصیاً. فأّكد  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

 أنھم قالوا إن ھناك نساء وفتیات.  P14ال. فأجاب سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان العمال قد قالوا إن ھناك جثث أطف
 

قال أنھ یمكنھ اختیار ما یناسبھ. ف P14ال. أكدت القاضي كیربر لـ P14بحاجة إلى استراحة. فقال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
P14 ھ سیستمر. إن 

 
ھ كما ذكر سابقاً، تم إن P14قال على ھذه األرقام في القوائم.  P14عرف أعداد الجثث وسأل كیف حصل  P14قال القاضي فیدنر إن 

عنصر  وكان مكتب.  P14لدى  كان] حیث وزمالؤه P14التي كان یعمل فیھا للعمل في الدائرة الحكومیة المدنیة [ عنصر أمن  فرز
كتب في األوراق شیئاً مثل فرع ی P14كان و P14لى عاألرقام یُملي   األمن]عنصر [ كانساعده. ی P14  یأتي باألوراق وكاناألمن 

 السجل الكبیر تعبئةیتم الملف بینما  استنساخبیقوم من األعنصر وكان . 40، فرع الخطیب، القسم فرع الدوریات فلسطین، فرع المنطقة،
 وراق] إلى مدیر العمل ورئیسھ. أخذ بعض [األكان یالسجل في الخزانة ویضع األمن]  عنصر[وكان باألرقام. 

 
ھم اعتادوا تعبئة السجل بعد انتھاء الدفن (بالنسبة للشاحنات إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان یتحدث عن سجل المدفونین. 

 ). دة من مشفیي تشرین وحرستا العسكریینالمبرّ 
 

 ذلك. P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت األرقام ھي أعداد الجثث التي جاءت من المشافي. فأّكد 
 

ذلك مع   لیذكر P14 ألم یكنسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت ھناك أرقام لفرع الخطیب في القوائم. قال محامي الدفاع، مایكل بوكیر، 
 .القوائم تسمیات

 
ھم حصلوا على أوراق من عناصر األمن في عدة فروع. في كل إن  P14قال ر سؤالھ. ذلك وكرّ  P14قال القاضي فیدنر نعم، لقد ذكر 

من الدولة ثالثة  یوجد ألع، وولألمن العسكري السوري عشرة فر یوجد وفرع فلسطین، فرع الخطیب، إلخ.  نجدوكانوا یدفن، إجراء 
 .200أو  100الخطیب  رقمتذكر األرقام بدقة. قد یكون یال  P14كتابة األرقام، لكن  وكانت تتم ن. االجویة فرعلمخابرات لع، ووفر
 

 . "150فلسطین ": لونقوكانوا یاألوراق كانت تأتي ھ لما إن P14قال  .ھمائأسم الموتى أم أرقام یتم كتابة سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان
 

األمن  P14: 247 ،293أوضحت القاضي كیربر أن السؤال ھو ما إذا كان اسم المیت ھو الذي یُكتَب في القائمة/السجل أم رقمھ. قال 
 العسكري. 

 
 من الخطیب...".  100ھ لم یسمع رقماً، لكنھ سمع شخصاً یقول: "استلمنا إن P14قال سألت القاضي كیربر عن الخطیب. 

 
 .247ھ یعتقد أنھ كان إن P14قال سألت القاضي كیربر إذا كان للخطیب رقم معین. 
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قال أنھ إذا لم یكن یعلم، فلن تكون ھذه مشكلة.  P14لـ تأكد الكنھ P14یعني شیئاً ما لـ 251سألت القاضي كیربر عّما إذا كان الرقم 
P14 كان یحفظ الفروع وأرقامھا. طویل قبل وقتھ إن 

 
، أمن  40دولة. القسم الأمن  ،فقط "الخطیب  ولونقكانوا یھم إن P14قال ھا كانت تسأل فقط عن رقم الخطیب. قالت القاضي كیربر إن

 فلسطین أو المنطقة.  فرعي ، ھذه كانت مختلفة عن األمن العسكري وإلخ.  الدولة"
 

 اً محدداً.عددھ ال یعرف إن P14قال محدداً للجثث من الخطیب.  عدداً یتذكر  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 

ما قالھ في البدایة، أنھ في أیلول/سبتمبر أو تشرین األول/أكتوبر أو تشرین الثاني/نوفمبر   P14تقریبیاً. كّرر  عدداً طلب القاضي فیدنر 
ً  P14[عناصر] األمن الذین كانوا یأخذون   یقم، لم 2011 التعرف على  ببعد ذلك، بدأوا وبأي شيء. بإخبارھم وإیاباً  وزمالءه ذھابا

أن  P14من ذلك. لذلك، لم یستطع أكبر  العددیتبین أن ، لكن یمكن أن 100ھ یمكن أن یقول إن P14قال . ببطء العمال وزیادة ثقتھم بھم
ً رقمیعطي  تم  یاألرض التي مساحة كل أسبوع، كانت  فيمالیین.  أربعة. لكن المھم أن الدفن كان ملیون، أو ملیون ونصف، وربما ا

 عندئذمساحة األرض للدفن" [ تم استخدام كاملر في أذھاننا: إذا كان عمق الحفرة ستة أمتار ون/نتكھن/نقدّ نخمّ  كنا". حفرھا وملؤھا كبیرة
 ]. قّدروھاستكون األرقام كما 

 
. قاطعھ بوكیر وقال إنھ فھم 2012و 2011أوضح القاضي فیدنر أنھ لم یقصد العدد الكامل، بل كان یقصد العدد من الخطیب في عامي 

 أنھ ال یوجد فرق بین فروع أمن الدولة. P14من 
 

 عن عدد القتلى في السجل – قال القاضي فیدنر إنھ سیأتي إلى موضوع أمن الدولة قریباً لكنھ كان یسأل على وجھ التحدید عن الخطیب
[الجثث] كانت تأتي من الفروع، بما في ذلك من الخطیب ولكن لیس كل الوقت، حوالي  ھاإن P14قال . 2012و 2011من الخطیب من  

ً ومرتین في الشھر وأحیاناً مرة واحدة فقط.  والمواساة  مثل المجتھد ؛المدنیة بالمشافي  باإلضافة إلى ذلك، كان الخطیب ھو األكثر ارتباطا
 ولیس تشرین وحرستا فقط. 

 
 ھا كانت مكتوبة على الورقة من عناصر األمن. إن P14قال سأل القاضي فیدنر إذا كانت تصنیفات الفروع مكتوبة. 

 
 أسماء، فقط أرقام. ھ لم تكن ھناك إن P14قال مكتوباً.  الموتىسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان عدد 

 
 ھ ال یتذكر. إن P14قال لخطیب. من ا، الذي كتب على الورقة 500، أو 10 أو ،5سواء سأل القاضي فیدنر ما ھو الرقم،  

 
 ھ لم یفھم السؤال.إن P14قال عدداً من األسماء من أمن الدولة.  P14أشار القاضي فیدنر إلى أنھ في استجواب الشرطة ذكر 

 
اسم كانت من أمن   50,000قال إنھ ال توجد معلومات دقیقة ألن القوائم كانت مختلطة في كثیر من األحیان.  P14قال القاضي فیدنر إن 

  قسمأمن الدولة یتألف من ثالثة أقسام: الخطیب، وال إن P14قال اسم في السنة.  25,000)، أي حوالي 2012و 2011( فقطالدولة 
 ، وإدارة أمن الدولة.40

 
 رقم، لكنھ ال یتذكره.  كان لھاھ إن P14قال سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى إدارة أمن الدولة رقم [إذا كان یُرمز لھا برقم]. 

 
  P14 كان، أمن الدولة"، لكنھ ال یتذكر. ومع ذلك، 251وا یقولون "ھم كانإن P14قال . 285 ھو سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الرقم

 األسماء واألرقام. –الباقي  یتذكر
 

ً  –بنص القاضي فیدنر  استشھد ) 2من الخطیب،  10,000) جاء حوالي 1اسم من أمن الدولة:  25,000من الخطیب؟ من بین  "كم اسما
فصاعداً، ازدادت   2013. واعتباراً من عام 2012و 2011من اإلدارة؛ في عامي  5,000) 3، 40من القسم  10,000جاء حوالي 

بین رقم الفرع علیھ األمور اختلطت  P14ث. [على ما یبدو أن عّما إذا كان القاضي فیدنر یقصد أرقام أم أعداد الجث P14األعداد". سأل 
 ) وعدد الجثث].251(مثل الخطیب = 

 
 معاً". 40 جثة من الخطیب والقسم 5,000 – 3,500، "فیھا قال التي P14شھادة  إلىالقاضي فیدنر  أشار

 
جثة من  15أو  10جثة، كانت  700. من أصل 20، 15، 10ثم قام القاضي فیدنر بتذكیر آخر: "كان یرى جثثاً تحمل رمز الخطیب، 

 أمن الدولة، ربما الخطیب".
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ھ ُعرضت علیھ صور أثناء استجواب الشرطة وقال إن  إن P14قال قال القاضي فیدنر إن ھذه األرقام ستكون بعیدة عن بعضھا البعض. 
األمن] یعرف ھذه  عنصرالحرف" یعني الخطیب، ألنھ [ن "ھذا الرقم وھذا أ P14یخبر عنصر األمن في العمل  كانلكل فرع رمز. 

 األشیاء. 
 

 . بأكملھھ سیقول أمن الدولة إن P14قال إعطاء أرقام تقریبیة من الخطیب.  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان 
 

ع. ینتمي  ونعم، أمن الدولة یتكون من ثالثة فر  P14قد قال للتو جزء فقط من أمن الدولة. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 عداد [عدد الجثث]، وفي بعض األحیان لم یتمكنوا من عد [الجثث].األالخطیب إلى أمن الدولة. ازدادت 

 
إلى   3,000ھ في عام، [كان الرقم] إن P14قال . یتذكر عدداً من الخطیب من أي یوم [في أي وقت] P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 

[العامل   أن أحد العمال المدنیین سرب معلومات، فأخذوه عرفوا "إنھم" P14، لكنھ ال یستطیع أن یقول بالضبط. قال 5,000أو  4,000
إنھ   P14[العامل المسجون] لـبقي العامل في الخطیب قرابة الشھر، أكثر أو أقل، ثم أطلق سراحھ. قال  إلى الخطیب وسجنوه. المدني]

ھذا الشخص استمر في العمل معھم حتى عام  إن P14قال عندما یموت شخص في السجن، یلفونھ ببطانیة ویتركونھ بیننا [بین السجناء]. 
المعلومات/البیانات بحوزة ھ ذكر أسماء العمال [في استجواب الشرطة] وبقیة إن P14قال  أن یخبرھم باسمھ. P14 ویستطیع  ،2017

ھ، بشكل عام، كان یعتقد أن العدد وصل إلى ملیون أو ملیون ونصف جثة، مع األخذ في إن P14قال ]. P14[محامي  ھالسید دوك
ي  ، فإنھ یعطمن خالل النظر إلى األمر التفكیر فیما قالھ العمال لھ. یمكن أن یكون ھناك ثالثة مالیین أو أقل. ومع ذلك،باالعتبار/

 كانت كبیرة. إیحاء بأن األعدادتلمیحاً/
 

 .2017و 2011یعني بین عامي  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 

 .أنور] وأراد أن یعرف ما قالھ أنورمن المتھم [ محاولتین للمقاطعةیجر، محامي المّدعي، إلى وجود اأشار مانویل ر
 

حمي نفسھ وعائلتھ، فال ینبغي لھ أن  أن یفي المحاكمة الرئیسیة. قال بوكیر أیضاً إنھ إذا أراد الشاھد   مقاطعةقال بوكیر إنھ لم یكن ھناك 
 القناع والتحدث إلى محامیھ. بدونیتجول في مبنى المحكمة 

 
 ھم سیتحدثون عن ذلك قریباً. قالت القاضي كیربر إن

 
قال عّما إذا كان بحاجة إلى سیارة إسعاف.   P14إن ضغط دم موكلھ قد انخفض ولن یتمكن من االستمرار. ُسئل  P14قال محامي 

P14 ھ لیس بحاجة إلیھا.إن 
 

 مساًء. 03:00ُرفِعت الجلسة الساعة 
 

 صباحاً. 9:30الساعة   ،2020أیلول/سبتمبر  10ستكون جلسة المحاكمة التالیة في  
 

 مة:مالحظة من مراقب المحاك
 

المحكمة أنھ عندما كان إیاد یستعد للخروج من قاعة المحكمة، نظر إلى طارق وقال بصوت مراقب أبلغ  ،و، صحفي سوريطارق خلّ 
 ".اتالھتلر ھود الحكومة األلمانیة التي تكافحعاٍل نسبیاً [حتى یسمعھ طارق]: "شكراً على جھودك [أي المحكمة] وج 

 
 2020أیلول/سبتمبر  10 –للمحاكمة الیوم الحادي والثالثون 

 
 من وسائل اإلعالم.خمسة ممثلین و أشخاص تسعةحوالي  حضر الجلسةصباحاً، و 9:30بدأت الجلسة في الساعة 

 
 لن یحضر ضابط الشرطة كنابمان ولكن سیتم استدعاؤه مرة أخرى. 

 
 یر مرة أخرى. الن یتم استدعاء السیدة فر

 
 .[تم حجب االسم]یسعى االدعاء العام لإلدالء بإفادة بشأن 

 
 قیصر.  قضیةنج بخصوص أیضاً إفادة دویس كلینجھذكر 
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 صور قیصر ستكون متاحة إلكترونیاً. قالت القاضي كیربر إن

 
 دقیقة ألن الشاھد لم یصل بعد***  20***استراحة لمدة 

 
 أثناء استجواب الشرطة.  P14رسمھ  توضیحيتم عرض رسم 

 

 

 [كان الحاضرون قلقین من أن یكون االسم في أعلى الیمین ھو اسم الشاھد، لكن تم التوضیح الحقاً أنھ اسم عشوائي].

 ]. فقطمثاالً ضرب ی P14 كان..." [63 (ص) ، الفرع51: "الفرع (س) الكتابة كالتاليھ في القائمة، تمت إن P14قال 

ھ كان یجیب على سؤال أثناء استجواب الشرطة وأنھ كان یرسم  إن P14قال سألت القاضي كیربر كیف ترتبط مساحة األرض بالقوائم. 
 . فو حرھناك  ھ كانالشرطة أن P14بشكل عشوائي، ثم أخبر 

لم  P14[كان یرسم عشوائیاً]، لكن الشيء ھ نفسھ إن P14قال سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت القوائم تحتوي على شیفرات/رموز. 
تبت بواسطة الشرطة. أعطى  أن األحرف الالتینیة كُ  P14أضاف وعرفھم. فقط تالفروع األمنیة كانت الرموز. /یكن یعرف الشیفرات

P14  لذلك، یُفترض أن (د = أمن دولة 40مثاالً د] .(P14  40: أمن دولة، القسم 40 ـ "دیقصد بكان.[ 

ذلك. أثناء دفن الجثث من تشرین وحرستا،   P14د إذا كان الترتیب التالي صحیحاً: عدد الموتى/الفرع/القسم. فأكّ  سألت القاضي كیربر
كانت ھناك ست إلى عشر وثائق. بالنسبة للجثث في الشاحنة المبّردة، كانت ھناك وثائق أیضاً، أحیاناً خمس وثائق. كانت كل وثیقة من 

 فرع مختلف. 

 أثناء استجواب الشرطة.  P14تم عرض رسم توضیحي آخر رسمھ 
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 السؤال. P14یعرف بأن "قائمة المعتقلین" كانت تعني الجثث. لم یفھم  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

العدد  رف فقط وإنما كان یع ھ ال یعرف عدد المعتقلین إن P14قال المؤسسات التي جاءت منھا القوائم. عن  P14سأل القاضي فیدنر 
 التقریبي للجثث. 

الشرطة طلبت منھ تدوین أسماء الفروع   إن P14قال . إجراءات الدفنوما عالقة الفروع بالتوضیحي الرسم  شرحالقاضي فیدنر  طلب
قال . یتم داخل الفرقةكل فرع لھ تخصصھ وأخبر الشرطة عن الفرقة الرابعة قائالً إن الدفن كان  إن P14قال التي أتت منھا الجثث. 

P14 ذكر كلمة، دون "جنائیة"الشرطة الجنائیة بالصفة وحدھا  تسمیة"جنائیة" [من الشائع في سوریا كلمة  قبل" ھ أضاف كلمة "شرطةإن  
األلمانیة في االستجواب أن كلمة "جنائیة" تعني "الشرطة الجنائیة"] ألنھا   "شرطة" بعد ذلك لیوضح للشرطةكلمة "شرطة". وأضاف 

إن شرطة األمن السیاسي وشرطة األمن العسكري ھي سلطات مستقلة وتتدخل في كل شيء حتى في النساء  ومدني. الجناح الكانت 
 اإلفادة].  ة ال یعرف ما ھو المقصود بھذهواألطفال [مراقب المحاكم

 ناعي. طصالقمر اال ملتقطة ب  تم عرض صورة
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 ]36.598190، 33.736029[اإلحداثیات: 

 وقیل لھ أن یشیر إلى مقبرتي نجھا والقطیفة.  Googleأنھ ُعِرضت علیھ ھذه الصورة من   P14ذكر 

قد شاھدت مقبرة القطیفة في الصورة [في قاعة المحكمة، أشار القاضي فیدنر إلى الصورة وقال   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 ھ یمكنھ التعرف على [موقعھا] إذا رأى الكتابة باللغة العربیة.إن P14قال "ھنا"]. 

ھ ال یعرف إال إن P14قال ھو من كتب المالحظة على الصور [كانت المالحظة باللغة األلمانیة].  P14سأل القاضي فیدنر ما إذا كان 
 اللغة العربیة. كانت الشرطة من كتبتھا [المالحظة].

ة : نعم، قال إنھا كانت في منطقة مختلفP14قال إنھ لم یتمكن من رؤیة مقبرة القطیفة على الخریطة. قال  P14أوضح القاضي فیدنر أن 
 .ینمختلف كانتا في اتجاھینعن منطقة نجھا. 

ال، لم یستطع   P14قال القاضي فیدنر إنھ سیتم عرض صورة أخرى بعد قلیل، لكنھ كان یسأل عن الصورة التي یتم عرضھا حالیاً. قال 
 تحدید الموقع.

 ناعي. طصاالقمر أخرى ملتقطة بالتم عرض صورة  

 

 ] 33.41637557،36.37156671[اإلحداثیات: 

[یعتقد مراقب المحاكمة أن اسم الفندق المذكور كان زلة لسان ألنھ یقع في دمشق.   فندق أفامیا ھذا المكان قریب من نجھا،  إن P14قال 
لسانھ]، طریق مطار  رأس على  كان"أفامیا" أن  أما الفندق الفعلي الذي قصده، والمذكور في السؤال التالي، فھو قریب من نجھا. بدا

 دمشق [الطریق السریع]. كان على بعد حوالي عشرة كیلومترات من المطار. في حین أن القطیفة منطقة جبلیة وصحراویة.

المقبرة، كان  "اآلن ال"، لكنھ یعلم أنھ عندما كان في P14یرى مقبرة نجھا على الخریطة. قال  P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 .فندق إیبیالبوسعھ أن یرى 

أن مطار دمشق   P14سأل محامي الدفاع بوكیر عن االتجاه الذي یقع فیھ المطار من دمشق، على سبیل المثال، شماالً أو جنوباً. فأجاب 
 كیلومتراً شرق دمشق ألنھ محاط بالغوطة الشرقیة.  17إلى  15الدولي یبعد حوالي 

 أن مقبرة القطیفة تقع باتجاه حمص. P14سأل بوكیر نفس السؤال عن مقبرة القطیفة. ذكر 

about:blank
about:blank
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تقع مقبرة   ولكنأنھا كانت في اتجاه طریق حمص الدولي [الطریق السریع].  P14یعني الشمال. ذكر  P14سأل بوكیر ما إذا كان 
 من دمشق.  كیلومتراً  40القطیفة على بعد 

 بیال.یأنھ إ P14 فأجابقال إنھ رأى فندقاً على الخریطة وسأل عن اسم الفندق.  P14أشار شوستر إلى أن 

  P14 أشارالفندق في منطقة القطیفة؟  P14استراحة لمدة عشر دقائق، لكن كان لدى شارمر سؤال واحد فقط. سأل أین رأى  P14طلب 
 رمز فندق، لكنھ لم یرغب في تحدید ما إذا كانت نجھا أم القطیفة.فیھ رأى  إلى المكان

 إنذار على مستوى ألمانیا*** جود ودقائق أخرى بسبب  10دقائق وتمدیدھا لمدة  10***تم إعطاء استراحة لمدة 

 تم عرض صورة ملتقطة بالقمر االصطناعي عن بُعد.

 

 ]36.598190، 33.736029[اإلحداثیات: 

 ال، كان األمر صعباً.  P14قد تعّرف على أي شيء. قال   P14سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 

 بدمشق.  مقارنةسأل محامي المّدعي، سیباستیان شارمر، ما إذا كان یمكن عرض الصورة من مسافة أبعد إلظھار المنطقة 

 [تم إظھار الصورة من مسافة أبعد]
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ً طریق  یسلكون كانوا. غیر معبّدةمنطقة صحراویة وقاحلة/ ا، ألنھة ظاھرغیر  اھإن P14قال  ً ترابی ا  للذھاب إلى المقبرة.  طویالً  ا

 كلینجھاسبر ی، األقدم استجواب من قبل المدعي العام

في تشرین األول/أكتوبر  P14 عملبشأن بدایة  2019تموز/یولیو،  30إلى أنھ خالل استجواب الشرطة في  كلینجھأشار المّدعي العام 
، كان یتم تكلیفھم أوالً بحفظ محاضر الجثث. 2011: "في أیار/مایو أو حزیران/یونیو من عام  P14 قال 2011تشرین الثاني/نوفمبر  –
قال إنھ في بدایة عملھم، لم یتم الوثوق كان قد نعم،  P14". قال ذه كانت المرة األولى في القطیفة، لكن ھ2011 یولیو/ مرتان في تموزو

 شیئاً. یكونوا یعرفونخالل المرحلتین األولى والثانیة، لم وإلى العمل.  أخذھم كان یتموالعمال] ولكن  P14بھم [

لیس بالضبط، ولكن تقریباً،   P14. قال 2011إلى القطیفة في تموز/یولیو  P14عّما إذا كانت المرة األولى التي یذھب فیھا  كلینجھسأل 
 نعم.

مشفیي تشرین وحرستا  من سابقاً كانت تأتي أن الجثث كما قال  P14 فأجابالتي كان یتم تجمیع الجثث فیھا.  عن المشافي كلینجھسأل 
 األربعة. مشافيالجثث من ھذه الكان یتم جمع  P14. قال انمدنی مشفیانالمواساة والمجتھد، وھما  مشفیي، ومن  العسكریین 

ھو مثل  601مشفى   إن P14قال  عّما إذا كان لھ اسم. P14في االستجواب وسأل  601ذكر أیضاً المشفى  P14إلى أن  كلینجھأشار 
ً تشرین و مشفى  ع من تشرین. جمَ كانت تُ ، لكن الجثث 601 تشرین]. كان اسمھلمشفى [لھ  یتبع إداریا

 .601أن مشفى المزة ھو مشفى  P14عن مشفى المزة. ذكر   كلینجھسأل 

 أن موقع مشفى تشرین یختلف عن موقع مشفى المزة. P14إذا كان ھو نفسھ مشفى تشرین. ذكر   كلینجھسأل 

كان المواساة  أن مشفى المزة عسكري مثل تشرین وحرستا، بینما  P14في المزة. ذكر كذلك الجثث یتم تجمیع عّما إذا كان  كلینجھسأل 
 إلى مشفى المزة].  إشارةفي  استخدم الضمیر "فیھ" P14یبدو أن الجثث فیھ [كان یتم تجمیع . وینمدنیَّ والمجتھد مشفیَین  

  P14ھ في الطریق إلى ھناك [لیس من الواضح ما إذا كان إن P14قال أن الجثث تم جمعھا في المزة.  P14كیف عرف  كلینجھسأل 
 یعني المزة أم "المقبرة" باسم اإلشارة "ھناك"]، كانوا یقولون "استلمنا من مشفى (س)...".

ھو مشفى صغیر وال یتصور أن    601المشفى  إن P14قال . رھاقد سمع ھذه المعلومات فقط، لكنھ لم ی P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
 إلى [مشفى] تشرین.  601ارات صغیرة من سی نرسلوكانوا یدة یمكن أن تقف بداخلھ، لكنھم شاحنة مبرّ 

 ھ ھو نفسھ لم یكن حاضراً. إن  P14قال موجوداً في الموقع. بنفسھ  P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
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ھم كانوا یلتقون في مشفى تشرین، ألن الضباط الذین كانوا یرافقونھم كان  إن P14قال یلتقي مع الضباط.  P14أین كان  كلینجھسأل 
 مكاتب ھناك.لدیھم 

ینقل العمال من مكان عملھ المدني إلى المشافي، ثم كانوا عادة ما ھ كان إن P14قال عّما إذا كانت نقطة االلتقاء في المقبرة.  كلینجھسأل 
 سبقھم.ن" كنا"، أو سبقنایشاحنات المبّردة] ال موكب [ وكانیستقلون السیارة إلى موقع الدفن لكنھم كانوا یلتقون أحیاناً في موقع الدفن. 

كان  خرجوا [ربما یالمشفى حتى  عندنتظرھم یو كان یراھمھ إن P14قال . المشافيفي  یرى الضباط لم یكن P14أن  كلینجھأوضح 
P14  ھناك  كان وخرج الضباط من المشفى لمرافقة الشاحنات]. أن ینتظر كان یالضباط مكاتبھم، أو أنھ  أن یغادرنتظر كان یأنھ یعني

 .P14عمال برفقة 

 الضباط الذین كانوا یرافقون الجثث. P14عّمن كان ینتظر. قال   كلینجھسأل 

ھم إن P14قال ا في استجواب الشرطة. مذكرھ لذین یتذكر مواقع مقابر جماعیة عدا عن نجھا والقطیفة ال P14عّما إذا كان  كلینجھسأل 
داخل موقعھم [موقع خاص   ونالجویة في المزة یدفن المخابراتماھر األسد، وكان فرع التابعة لوا أي وثائق من الفرقة الرابعة م یتلقّ ل

 بھم]. 

وزمالئھ] إنھم [سائق الجرافة   P14سائق الجرافة كان یقول لھم [  إن P14قال قد سمع ذلك من آخرین فقط.  P14إذا كان  كلینجھسأل 
 وزمالءه] كانوا یحفرون في مطار المزة لدفن الجثث.

 أن منطقة الحسینیة ھي المكان الذي تقع فیھ مقبرة نجھا. وھي [الحسینیة] منطقة سكنیة. P14أنھ ذكر الحسینیة. ذكر  P14 كلینجھأخبر 

 ھ ال یعرف.إن P14قال قد تعّرف على أيٍ منھما.  P14إن المتھَمین االثنین یجلسان على جانبھ األیمن وسأل عّما إذا كان  كلینجھقال 

 لینكھس تمحامي الدفاع ھان

 إعادة السؤال. لینكھمن  P14لم یفھم. طلب  لینكھعن وظیفتھ ألن  P14 لینكھسأل 

أنھ   لینكھأوضح ف"في ذلك الوقت" یجب أن تكون محددة.  عبارة في ذلك الوقت. قال شارمر إن P14وظیفة/مھمة ماذا كانت  لینكھسأل 
 العادیین.ھم كانوا مدنیین تحت إدارة "دمشق" لدفن الموتى إن P14قال  .2011منذ قصد 

 ذلك. P14قال إنھ ذھب إلى المدرسة حتى الصف السابع وسأل عّما إذا كان ھذا صحیحاً. فأكد  P14أن إلى  لینكھ أشار

 نھ لن یتم اإلدالء بأي إفادة.إ P14قد أكمل أي تدریب/تعلیم بعد ذلك. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 

 إن ذلك كان سراً ولیس أمام المأل.  P14قد أجاب على ذلك في استجواب الشرطة. قال محامي  P14أن  لینكھأجاب 

 اإلجابة على السؤال.] نبغيعلى أنھ ی لینكھ[أجاب بوكیر وشارمر، لكن مراقب المحاكمة لم یسمع ما قااله. ومع ذلك، یبدو أنھما اتفقا مع 

قد   P14عّما إذا كان  لینكھھ لم یفھم السؤال. سأل إن P14قال أي تدریب/تعلیم. كان قد تلقّى بنعم أو ال إذا  اإلجابة P14من  لینكھطلب 
 ال. P14كلیة بعد المدرسة. قال ب التحق

 إفادة.نھ لن یتم اإلدالء بأي إ P14بعد التخرج من المدرسة. قال محامي   P14 تلقّاهعن نوع التدریب/التعلیم الذي  لینكھسأل 

عیة بالموضوع وال ائوق صلةلیس لھ  إن ذلك P14قد تلقّى أي تدریب/تعلیم لقیادة الشاحنات. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 ، ألن ذلك سیؤدي إلى كشف ھویتھ.P14 حیاة یریدون تقدیم معلومات حول سیرة 

 ویمكن اإلجابة علیھا. ررضال عدیمةإن األسئلة التي طرحتھا الشرطة   كلینجھقال 

 .أمام المألاإلجابة على السؤال ولكن لیس  نبغيإنھ ی أویھمیتشین،آنا  ،عيقالت محامیة المدّ 

 *** األمر ***تم أخذ استراحة قصیرة للسماح للمحكمة بالبت في

 السؤال.  ھ سیُسمح بطرحقالت القاضي كیربر إن

 ذلك.  P14د سائق شاحنة بعد المدرسة. فأكّ  P14 عملعّما إذا  لینكھسأل 
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المشكلة نفسھا   وستتكرر إنھ لن یتم اإلدالء بأي إفادة P14قد أّدى الخدمة العسكریة بعد ذلك. قال محامي  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 معلومات شخصیة. تحدیداً   لینكھمع أي سؤال یطلب فیھ 

إنھ یجب علیھ  P14قال محامي ف. 2011منذ عام  التي قام بھا مھاموإنما ال P14تیة لـأنھ ال یرید أن یعرف السیرة الذا لینكھأجاب 
 إذاً. السؤال  ذلكالعودة إلى 

 P14إداریاً بعد خدمتھ العسكریة. قال بوكیر إن فریق الدفاع كان یواجھ مشكلة في فھم وظیفة  مسؤوالً  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
العمال، وفي مكتبھ  توصیلن وظیفة/مھمة موكلھ كانت إ P14. قال محامي متار من الدفن وعمل على الوثائقوكیف كان على بعد أ

ً كان جزء من عملھ إد]، عمل على القوائم والسجالت. P14مكتب [  إلى المقابر الجماعیة. الجزء اآلخر یتعلق بالتوصیل، واریا

 ذلك. P14إذا كان ھذا صحیحاً. فأّكد  P14سألت القاضي كیربر 

 مسؤوالً إداریاً. اعترض شارمر وقال إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ مسبقاً. P14عّما إذا كان  لینكھسأل 

 یجب أن یحّدد إطاراً زمنیاً لسؤالھ. لینكھإنھ یرید معرفة الفترة الزمنیة. أجاب شارمر أن  لینكھقال 

ما  ل وقال إن تدخّ  كلینجھذا الضابط، لكن یتحدث عن المھام السریة لھ  لینكھبدأ  [تم حجب االسم]عمل مع قد  P14عّما إذا كان  لینكھسأل 
 أي عالقة بموضوع المحاكمة.  یس لھال تلك المواضیعلن یكون صحیحاً، ألن  لینكھفعلھ 

. قال شارمر إن السؤال قد تمت اإلجابة علیھ مسبقاً. اتفقت القاضي 2011قبل یعمل  P14 لصالح من كانإنھ یرید معرفة  لینكھقال 
 كیربر مع شارمر.

نعم،  P14إذا كان السؤال واضحاً. قال  P14عن إعداد القوائم. سألت القاضي كیربر  مسؤوالً  P14حسناً، وسأل عّما إذا كان  لینكھقال 
 ] وعنصر أمن. P14[  كان ھو

 ذلك. P14. فأّكد P14عّما إذا كان ذلك في مكتب  لینكھسأل 

 كیف عرف ذلك. P14قال إن األعداد الواردة في القوائم تشیر إلى الموتى وسأل  P14إلى أن  لینكھأشار 

من محضر   P14یقتبس ما قالھ أن  لینكھ] (طلبت كیربر من یستشھد بنص[ المحضرأن یقتبس من  لینكھعلى  قالت القاضي كیربر إن
على  P14وكل ھذه المھمة إلى القاضي كیربر، لكنھ سأل بعد ذلك عن المكان الذي حصل فیھ یوقال إنھ  لینكھ). وافق استجواب الشرطة 

 على ذلك في الیوم السابق. أجاب P14 قالت القاضي كیربر إن .معلومات القوائم

 ُسِمح للشاھد باالنصراف. 

 ظھراً. 12:00ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 09:30الساعة  2020ر، أیلول/سبتمب  15ستكون جلسة المحاكمة القادمة في 


