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

 لمراقبة المحاكمةالرابع عشر التقریر 
 2020تشرین األول/أكتوبر،  01تواریخ الجلسات  

 
 

 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1أبرز النقاط:الملّخص/
 

المتھم، أنور على  فت  عرّ تالخطیب. وفرع  و  40عاماً، بشھادتھا حول اعتقالھا واستجوابھا في القسم    38من العمر  البالغة    P16أدلت  
ضت لھ الضرب الذي تعرّ   P16  تصف ووأنور في األردن بعد انشقاقھ.  ب  عن لقائھا  تث أحد المحققین في الخطیب وتحدّ   كان   رسالن، بأنھ

قالت إن  وتعاطف معھا ولم یضربھا.    علماً بأن أنور  –  المعتقلین/معتقالتلل  العنایة الصحیة  وعدم توفّر  آخرین  معتقلین/ھي ومعتقالت
ُسئلت  وش.  الغتصاب والتحرّ ل  یروین تعّرضھن  أخریات  یلة تعذیب وشاركت بقصص من معتقالتالجنسي كوسأمن الدولة استخدم العنف  

بشكل ینّم    شھادتھااإلدالء ب  خاللبتوتر  ضحك  كانت تسابقة قالت فیھا إنھا عوملت بشكل جید في الخطیب. باإلضافة إلى ذلك،    إفاداتعن  
 عن الحكومة السوریة. رفیعي المستوى  التداعیات السیاسیة النشقاق مسؤولین    تبأنور وناقشقاءھا  لالشاھدة  وصفت    .على عدم االرتیاح

 2020تشرین األول/أكتوبر  01 –الیوم الرابع والثالثون للمحاكمة 

 شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. 14صباحاً بحضور حوالي   9:40بدأت الجلسة الساعة 

 بشأن تمثیل المدعي ألنھ كان قد تم االستماع إلیھ مسبقاً في ھولندا. [تم حجب االسم]تم سحب التماس 

 تم تسلیم وثائق مازن درویش من شھادتھ السابقة.

والسید كنابمان، اللذان   ھفي األول والثاني من كانون األول/دیسمبر. وستمثُل السیدة ھیل [تم حجب االسم]سیتم االستماع لشھادة الشاھد 
 ترأسا الجلسة، في الثاني من كانون األول/دیسمبر.

 .(ماین)  ھانشمان من فرانكفورت-السیدة أوتو مع محامیتھا P16مثلت 

 القاضي كیربر. P16 ت. شكراستراحةخبرھم عندما ترید أخذ تأن  P16كیربر   ةالدكتور القاضي ت رئیسة المحكمةأخبر

 أعطت القاضي كیربر تعلیماتھا للشاھدة وأبلغتھا بحقوقھا كشاھدة. 

 لم یحضر محامي المدعي، خبیب علي محمد. 

 تكانوش الجنسي. ضھا للتحرّ تضحك باستمرار طوال الجلسة، حتى عندما تحدثت عن تعرّ  P16كانت  مالحظة من مراقب المحاكمة:
ھذا  "رجال ونساء" في لكن تمت اإلشارة إلى ذلك بعبارةت عبارة "شباب وصبایا" كثیراً، واستخدمَ وفي حالة معنویة جیدة.  ةالشاھد

 التقریر. 

  

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

نما ھو مجّرد ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإ
 ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 ]االسم حجب تم[ P16شھادة 

P16  الوم الفرنسیة. في فرنسا، تتعلّ وقالت إنھا كانت صحفیة في سوریا. وتعیش في باریس. وعاماً  38امرأة تبلغ من العمر ھي 
 .ین بالمتھم دم أو زواج صلةتربطھا 

إنھا تنحدر من عائلة كبیرة مكونة من  P16مع النظام وعن اعتقالھا. قالت  احتكاكھاالتحدث عن كیف بدأ  طلبت منھا القاضي كیربر
، تم 2011و  2001بین عامي و. 2001بدأت نشاطھا السیاسي في الحزب الشیوعي في سوریا عام وووالدیھا.  وشقیقات تسعة أشقاء

، كانت لدیھم فكرة عن  2011عندما بدأت الثورة في عام وأثناء توزیع بیانات عن یوم العمل (أو الشھداء).  أصدقائھااعتقال العدید من 
(أسبوعین)   أیار/مایو 16حتى اعتقالھا واستمر  2011 ،مایو/أیار 2في مرة  أوللت قاعتُ وكیفیة تعامل النظام مع الحركات المعارضة. 

). وكان ھذا االعتقال أیضا في اواحد اأبریل (أسبوعنیسان/ 19 حتى 2012 ،أبریلنیسان/ 12في واعتُقلت ثاني مرة في فرع الخطیب. 
 فرع الخطیب.

إن أول اعتقال كان من مظاھرة نسویة في وسط دمشق.  P16ضت لھ. قالت وما الذي تعرّ  P16سألت القاضي كیربر كیف اعتُقلت 
ھي الفتاة  P16. كانت صبیة  30لكن لم یكن ھناك سوى واآلالف من الناس،  یتبادر إلى الذھنعندما یتحدث المرء عن المظاھرات، 

، ولكن ربما كانت  ط صور فوتوغرافیةالتقار مقاطع فیدیو/یتصو[یمكن للكلمة العربیة أن تعني  رتصوّ  ألنھا كانت تقل الوحیدة التي اعتُ 
تم أخذ بعض الشبان من الشارع و، المعروف باسم قسم حافظ مخلوف. 40إلى القسم  أخذھا]. في البدایة، تم مقاطع فیدیو تعني تصویر

 –، كان علیھا االنتظار في الممر لفترة طویلة P16عندما وصلت وإلى فرع الخطیب.  نقلھممعاً. وفي نفس الیوم تم  "تعرضنا" للضربو
 حوالي أربع ساعات.

 الحائط. كانت تقف ووجھھا إلى ال، P16جالسة. قالت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  

ذلك. بالطبع، كان ھناك العدید من العناصر یجلبون   P16دت خمس ساعات. فأكّ إذا كان ذلك لمدة أربع إلى ما سألت القاضي كیربر 
كان ألنھ إنما كان ھذا شیئاً طبیعیاً/عادیاً، لیس بسبب األوامر، ووالمعتقلین.  ویصفعونالممر]، في [ ویمرون بھا  األشخاص [المعتقلین]،

 فعل ذلك.  بوسعھم

مرة كانت ذات في الغالب بالید، ولكن   كانوا یُضربونإنھم  P16دوات. قالت األ یدي أمعّما إذا كانوا یستخدمون األ سألت القاضي كیربر
األول. كانت األسئلة تتعلق بھا   تعرف متى بدأ التحقیق P16 تكن. لم بأنھم كانوا یختبرون العصا P16بعصا كھربائیة. شعرت 

مكبّلتین ویداھا وكانت عیناھا معصوبتین آخر من األسئلة، مثل من أرسلھا ومن دفع لھا المال للتظاھر.  نوععائلتھا، باإلضافة إلى بو
بعد ذلك تم نقلھا وصفعة على مؤخرة رقبتھا. فتتلقى ضحك، كانت تأسئلة غبیة،  كانت تُطرح علیھاعندما  و. التحقیقخلف ظھرھا أثناء 

 ما إذا كان علیھا أن توضح المزید.  إنھا ال تعرف P16. قالت منفردةإلى زنزانة 

إنھا كانت غرفة "بحجم الطاولة ھنا" [أشارت إلى طاولة أمامھا في قاعة  P16طلبت منھا القاضي كیربر أن تواصل رجاًء. قالت 
 .أخرى تفاصیلتوجد مثل القبر. ال  تالمحكمة]، ربما أكبر قلیالً. كان

في الواقع، تم  ومتر.  1.7 -متر  1.8إنھا تعتقد أنھا كانت  P16تقدیر الحجم. قالت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان 
  واتصرفیعناصر لإلى ال"اآلن، سنعطیك  –خمس مرات في الیوم األول، وكانت ھناك دائماً تھدیدات بالتعذیب واالغتصاب التحقیق معھا 

نفسھا نفسیاً لما یجب أن تفعلھ في مثل ھذه الحالة. كان ھذا كل ما حدث في الیوم األول.   حّضرت P16كانت و". معك] واتعاملیلمعك [
. إال أن ھناك ثالثة أمور جدیرة بالذكر: أوالً،  ا للتحقیق ھولم یتم استدعاؤ ، من االثنین إلى الخمیس،منفردة مكثت ثالثة أیام في زنزانة و

إلى المرحاض،   أخذوھاكلما وضون للتعذیب. الثاني، الذھاب إلى المرحاض مرة واحدة فقط في الیوم. یتعرّ كانوا صوت الناس الذین 
استخدمت لى مؤخرة رقبتھا. [وصفعات ع ولطمات ت رفساتتلقّ  .**"یا**، أنت یا عاھـ"وكانوا یدعونھا "كان علیھم اختبار عضالتھم"، 

بشكل   المؤخرةوھي ركلة تستھدف  "شلوتاستخدمت كلمة "الحیوان. أیضا  "، في إشارة إلى رفسةت"ركال التي تعني "رفسات" كلمة
 .لم یكن المترجم یعرف ما تعنیھ وكان ھناك بعض النقاش حول ذلك]وخاص. 

تحّرش في  ال  وحدثإنھا تعرضت للضرب فقط.  P16أو تم لمس جسدھا. قالت  لكماتتلقّت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  
 مناطق حساسة. ھا منمعاً، وكانوا، عن قصد ودون قصد، یمسكون عندما تعرضوا جمیعاً للضرب 40القسم 

أن ذلك لم یحدث في الخطیب، بل في القسم  P16 أّكدتلیس في الخطیب. و 40سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا قد حدث في القسم 
40. 
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قوات  داھمتإنھ في إحدى اللیالي قبل نقلھا إلى فرع آخر   P16في الخطیب. قالت كانت أنھا  P16سألت القاضي كیربر كیف عرفت  
عاماً   60اعتقلوا سیدة تبلغ من العمر ویعیش ھناك. كان كل من  ◌ً األمن منطقة التل واعتقلت العدید من األشخاص من ھناك، تقریبا

 قوات األمن للمنطقة]. مداھمة[عن  ما حدث P16في الزنزانة وقالت لـ P16ووضعوھا مع  

 ، زیتون وخبز.P16. أجابت ون/المعتقالتیحصل علیھ المعتقلسألت القاضي كیربر عن الطعام الذي كان 

 ً نفسھا لألسوأ. كان   حّضرسابقاً، كانت ت P16إنھا ال تعرف ألنھا لم تأكل. كما قالت  P16. قالت سألت القاضي كیربر إذا كان ذلك كافیا
 رغیفاً واحداً من الخبز.

السوري كجزء من حملة "أوقفوا   ھ كان من اعتصام أمام مجلس الشعبإن P16عن اعتقالھا الثاني. قالت  P16سألت القاضي كیربر 
على [قوات األمن]  جمتنحن"]، ھنبدأ وا ["[المتظاھرین] قادمون. قبل أن یبدؤوعلمت أنھم  حاضرة القتل". كانت قوات األمن 

للضرب بجنون في الشارع. كانت  ھا)ذكر اسم في P16لم ترغب أة (وامر P16وتعّرضت . والصبایاالشباب  المتظاھرین واعتقلت
سیناریو  النفس وحدث . وصبیةشابا  40اعتقلوا و.  ھا[المرأة التي لم تذكر اسمھا] ترتدي الحجاب الذي خلعتھ قوات األمن ثم مزقوا جلباب

 كان لدیھم  ،لكن الضرب كان أكثر وحشیة/شراسة. وبسبب الضرب 40إلى القسم  أخذھمتم حیث االعتقال األول]:  كالذي حدث في [
 ، بطریقة مبالغ فیھا. بالكثیرات[جنسیاً]  شواتحرّ ولمدة عشرة أیام. دامت  كدمات

یي إنھا كانت تتحدث عن الشباب والصبایا. بالنسبة للصبایا، أمسكوا بثد P16أن توّضح أكثر. قالت  P16طلبت القاضي كیربر من 
P16  ،بال حول وال قوة/ینتعاجز كانتا[ ھا لم تكن "لدینا"لكنووثدیي امرأة أخرى "بطریقة مثیرة لالشمئزاز". كانت لدیھم القوة.[ 

 .واصلإنھا ال تعرف كیف تونعم.  P16. قالت 40سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ذلك في القسم 

ذلك وماذا حدث.  P16وتم نقلھا إلى الخطیب. ثم سألت القاضي كیربر كیف عرفت  40كانت في القسم   P16ذكرت القاضي كیربر أن 
العینین،  يمعصوب غیر ھاتم دفعھم إلى داخلوصغیرة.  حافلةفي  واعِض إلى الخطیب، وُ  40من القسم  والقِ إنھم عندما نُ  P16قالت 

 رؤیة الشوارع. كان بإمكانھم وبالتالي

 ذلك. P16قد عرفت الخطیب بالنظر. فأّكدت  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  

یدعى أبو شملة بأربع إنھ عند باب الفرع، استقبلھم أبو غضب الشھیر وشخص آخر  P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. قالت 
 .40في القسم الذي تعرضوا لھ بعد الضرب   أو خمس لطمات

[تمت  اس رسميبلب وجاء ضابطعن الشباب.  الصبایاذلك. فصلوا  P16دت حدث في الخطیب. فأكّ كان ذلك قد سألت القاضي كیربر إذا 
إنھم  ] ما إذا كان ضابطاً) وھددھم بشكل مباشر وواضح قائالً ةمتأكد تعرف [لم تكن P16لم تكن ] (ى "زي رسمي"إل ترجمة ذلك

 .وسیربّونھن] والمعتقالت P16والدي [ نللتربیة. قال ["الضابط"] إنھم سیبلغون والدیھیحتجن و ات**عاھـ

 بالضرب. P16والمعتقالت]. قالت  P16سألت القاضي كیربر كیف سیربونھن [

، بالطبع، كانت ھناك دائماً تھدیدات باالغتصاب P16 فأجابتتتحدث أیضاً عن االغتصاب.  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 .لم یروا زوجاتھم لفترة طویلة"عناصر مثل، "ھنا، لدینا 

 نعم. P16قالت فضن للتھدید باالغتصاب في كل مناسبة. یتعرّ  نّ سألت القاضي كیربر عّما إذا ك

: إنھما أبو غضب P16 تاآلخر. قالالشخص غضب و يمثل أب أسماء القائمین على التعذیب P16  تسألت القاضي كیربر كیف عرف
 .ینسم اال البعض بھذین ا بعضھماوَ أن یدعُ ] العنصران. اعتادا [اوأبو شملة. كنا نعیش معھم

ي  فت على أبإنھا في االعتقال األول تعرّ  P16منذ االعتقال األول. قالت   علیھما تفعرّ تقد  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 االعتقال الثاني.  أثناءغضب  يأبتعّرفت على شملة و

 التي فتّشتھن كانت أنثى.  ، لكن  عاریاتوكنّ  أنھ تم تفتیشھن P16 فأجابتسألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. 

لقرفصاء ثالث مرات للتأكد ا التخاذ وضعیة بالطبع. اضطررن P16فتحات الجسد أیضاً. قالت سألت القاضي كیربر عّما إذا تم تفتیش 
إن الشيء الملحوظ من المكان الذي تم  P16إنھا ال تعرف ما الذي ستخفیھ في جسدھا). قالت  P16أي شيء (قالت   ین یخف ال من أنھن

كانت ھناك ال تعرف ما إذا كانت ممرضة) ھو الرائحة الكریھة.   P16األخریات] من قبل تلك المرأة ( والمعتقالت P16تفتیشھن فیھ [
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]  آثارنت من [أن العالمات كا P16ما إذا كانت دماء). ومع ذلك، شعرت  P16وكانت ھناك آثار على الحائط (ال تعرف   رائحة نتنة
 ترى بعض األدوات.واستطاعت أن الضرب والتعذیب. 

 ، كابالت وعصي.P16سألت القاضي كیربر عن األدوات الموجودة. أجابت 

 على األرض.  كانت ال، P16معاً. قالت  ة على الحائط أو مجّمعةمعلقاألدوات  ما إذا كانت سألت القاضي كیربر

یكونوا إنھ تم التحقیق معھن وقد ُعِصبت أعینھن كالعادة. وعندما لم  P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد التفتیش الجسدي. قالت 
أنھ كان الیوم الثالث عندما قابلت أنور رسالن للمرة األولى.  P16تعتقد وللضرب.  ت یتعّرضنالمعتقالكانت اإلجابة، راضین عن 

 من ھو. بالطبع لم تكن تعرف 

 نعم. P16فت على أنور ھناك. قالت أن تنظر إلى الیمین وتقول إن كانت قد تعرّ  P16طلبت القاضي كیربر من 

  P16عرف وصعدوا عدة درجات (ال ت العینین، معصوبة ،الزنزانة المنفردةإنھم أخذوھا من  P16سألت القاضي كیربر عّما فعلھ. قالت 
أنھ قال لھم ألف مرة بأال یجلبوا المعتقلین األمن صر اندما دخلوا، سمعت صوت أنور یخبر عنوصلوا إلى المكتب وعو عدد الطوابق). 

أن تجلس حیث ترید]. في البدایة لم   ،طلب منھا أنور الجلوس واختیار مقعد [أيو. االعصابة عن عینیھ العنصرمعصوبي األعین. نزع 
. كان لطیفاً  P16بعد ذلك، طرح أسئلة عامة حول عائلة و .شكراً  ،وقالت ال مرتعبةیطرح أسئلة. ثم سألھا إذا كانت ترید القھوة. كانت 

ا لمدة دقیقتین تحدث  فردة،إلعادتھا إلى الزنزانة المناألمن  عناصر ستدعيقبل أن یودقیقة.  20 – 15بشكل عام. مكثت في المكتب حوالي 
رأسھ. [لم تحدد ھل ھز رأسھ   ھزّ فأنھا قالت إنھا ال تصدق أن الجیش نزل إلى الشارع لقتل الناس ب P16 ترعّما یحدث في سوریا. تذكّ 

[أنور]  P16. سألت إلعادتھااألمن  ستدعى عنصر"]. ا برأسھ إلى "أومأ ذلك مرجِ (من الیسار إلى الیمین) أو أومأ برأسھ ألعلى وألسفل. تُ 
 دھا [إلى الزنزانة].ھا سیجارة لتدخن في الممر قبل أن یعییاألمن أن یعط لعنصرإذا كان یمكنھا أن تدخن سیجارة في الممر فوافق. قال 

أنھ لم یحدث شيء. في الیوم التالي، تم نقلھا إلى فرع آخر حیث مكثت مع امرأتین   P16سألت القاضي كیربر عّما حدث بعد ذلك. أجابت 
 أخریین في زنزانة في كفرسوسة. ومن ھناك أحیلت إلى المحكمة [السوریة] وأفرج عنھا بعد ثالثة أیام. 

سبب عدم معاملتھا بشكل سیئ. سألت القاضي كیربر ما إذا كانت  P16في جلسة استجواب سابقة، أوضحت ذكرت القاضي كیربر أنھ 
P16 ما قالتھ. قالت  تتذّكرP16  حملة "أوقفوا القتل" على الذي أوجدتھ  زخم الفي الواقع ال [لم تتذكر]، لكن ربما كان ذلك بسبب

بعض األصدقاء والمحامین فرصة  وانتھز ن. ینشطاء سلمی كنا  "أننا"المستوى الدولي. كان كوفي عنان في سوریا وكان من الواضح 
 لزیادة الضغط إلطالق سراحھم.  ]في سوریا[وجود عنان 

في ھذا   الجمیعإن السؤال كان محیراً ألن  P16. قالت یقأثناء التحقما لھجة  تعّرفت علىقد  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
 لھجة واحدة. ونالسلك یتحدث

 لھجة النظام السوري.  P16سألت القاضي كیربر أي لھجة. أجابت 

 عرف اإلجابة. كانت تإنھ من الواضح أن القاضي كیربر   P16. قالت حأن توضّ  P16سألت القاضي كیربر ما إذا كان بإمكان 

 ریده القاضي كیربر. تذكر المصطلح الذي على ظ تحفّ تإنھا  P16أجابت القاضي كیربر بأن اإلجابة یجب أن تكون علنیة. قالت 

 ال. P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كان أنور یتحدث بلھجة إقلیمیة. قالت 

شیر إلى  تالقاضي كیربر  تذلك، لكن ربما كان P16قالت  متىقالت ذلك من قبل [لم یتم إبالغ المحكمة  P16قالت القاضي كیربر إن 
 النظام بأكملھ. أم عن تحدث عن أنورتالقاضي كیربر  تعّما إذا كان P16 ألتاستجواب الشرطة]. س

دمشق یتكلم اللھجة الدمشقیة. ومع ذلك، فإن  إنھا تعلم أن من یعیش في  P16 قالت  قالت القاضي كیربر إنھا كانت تسأل عن أنور.
 أنھ من مكان آخر.قد عرفت  P16 كانتمن مكان آخر وما  شخصكان الشخص الذي یعیش في دمشق یعرف ما إذا 

 حمص. P16. أجابت ھوسألت القاضي كیربر من أین 

 إنھا ال تعرف.  P16سألت القاضي كیربر أین في حمص. قالت 

 دقائق***  5***استراحة لمدة 
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في الواقع، حتى ذلك الوقت، لم تكن ونعم، في األردن.  P16 قالت قد التقت بأنور بعد اعتقالھا.  P16سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت 
P16 الذي  الشخصأنور]. سألھا صورة ھا صورتھ [ی لع عرضتعرف اسمھ، لكن أحد معارفھا كان أیضاً منشقاً عن النظام السوري و
. قال لھا إنھ [أنور] سؤالھ عن سببھ توسأل P16 تتذكرفالخطیب.  لشخص فقالت ال. قال لھا أن تتذكرعّما إذا كانت تتذكر ذلك اتعرفھ 
 "].مرتینبلقائھ ھناك  سعدتفضول [كانت الترجمة "لدیھا كان إنھ  P16وھو في األردن. قالت  انشقّ 

أن  على رجم إنھ كان سریالیاً بعض الشيء. [كان ھناك ارتباك في ترجمة المصطلح. تُ  P16. قالت كیف كان اللقاء سألت القاضي كیربر
ً  أنور لم یبدُ  انھا. في الواقع، تحدثا عن العمومیات أكثر من  مع سجّ  شرب القھوةطبیعیاً. كانت ت لم یكن األمر P16قالت  .]طبیعیا
 الجتماع لم تره مرة أخرى. لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وبعد ذلك ا واستمر اللقاءالتفاصیل. 

 إنھ یمكننا االستمرار.  P16المضي قدماً. قالت  إلى استراحة أو یمكنھمإخبار المحكمة إذا كانت تحتاج  P16طلبت القاضي كیربر من 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر

إنھ عندما تولى    P16عن أنشطتھا في الحزب الشیوعي وما إذا كانت قد الحظت اعتقاالت أو مطاردات. قالت  P16سأل القاضي فیدنر 
. لذلك، كانت ھناك  2000بشار (األسد) القیادة، حاول أن یكون لدیھ انفتاح سیاسي في البدایة، والذي تزامن مع االنتفاضة الفلسطینیة عام 

أو  2002د أمریكا وكانت إسرائیل جزءاً من الدعایة السوریة العامة. لكن ابتداء من عام ومظاھرات ض ال بأس بھاحركة سیاسیة 
" حراكناالقلق]؟". تم اعتقال معظم النشطاء. أثناء "أشعر ب  أنبھذا [لماذا عليّ  شأنير [بشار األسد] رأیھ وقال في نفسھ: "ما ، غیّ 2003

حده یوماً و 30لمدة  منفردةذین كانوا یوزعون المنشورات. مكث أحدھم في زنزانة الشیوعي، اعتقلوا العدید من [األشخاص/األعضاء] ال
 عندما أطلق سراحھ.  ذلك "لنا" وقال

كان مھماً   2006إن الرفیق الذي تم اعتقالھ في عام  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت االعتقاالت نفذتھا أجھزة المخابرات. قالت 
جمیع المعلومات ولم یشارك اآلخرین  تحفّظ علىبناء على أوامر من الحزب، وقصتھ مھمة بالنسبة لھا.  لھا شخصیاً، وبالتالي، كانت
 رت ھذه المعلومات خاصة للقیادة. بِ ]. اعتُ التحقیقمعلومات في االعتقال/ بالمعلومات [لم یتحدث ویعطِ 

 إنھ لم یذكر أین. P16سأل القاضي فیدنر عن مكان اعتقالھ. قالت 

ما إذا كان القاضي فیدنر  P16 استوضحت. إذا كان یمكنھا وصف مكانھوسأل عّما  40في القسم  اعتُِقلت P16ذكر القاضي فیدنر أن 
 ، وھو شارع في منطقة تسمى الصالحیة.الجسر األبیض فيإنھ یقع  P16 قالت .ذلك أكد القاضي فیدنرف. 40یعني القسم 

من المظاھرة   اقتیدتإنھا عرفت ألنھ عندما تم  P16موجود ھناك وكیف. قالت  40سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت تعرف أن القسم 
 . اتجھوا إلیھ مكان الذيفتمكنوا من رؤیة ال. ینما یكفي من عصابات العینولم یكن ھناك  إلى الفرع، كان عددھم كبیراً جداً 

اسم  ق علیھطلَ ا لم تكن تعلم أنھ كان یُ إنھ P16كان موجوداً ھناك. قالت  40سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت تعلم قبل اعتقالھا أن القسم 
رؤیة نقاط التفتیش  كان بإمكان المرء، لكنھا كانت تعلم أنھ كان أحد فروع أجھزة المخابرات. في دمشق ومنذ بدایة المظاھرات، 40القسم 

 تمییزھا. كان بإمكان المرء والتحصینات حول الفروع، وبالتالي 

إن ھناك بوابة حدیدیة كبیرة وساحة محاطة بمبان  P16. قالت 40وصف مبنى القسم  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
المرتین تعرضوا للضرب في كلتا في وبعد ذلك، كان ھناك مبنى عادي (مثل الشقق السكنیة). وسكنیة. كانوا قادرین على رؤیة الشرفات. 

 الطابق الثالث.

وصولھا، وأین تم إحضارھا  لحظة ا إذا كانت تتذكر . سألھا القاضي فیدنر عمّ 40القاضي فیدنر أنھا ذھبت إلى الخطیب بعد القسم  أشار
ً إنھا رسمت  P16وأین كانت الزنازین. قالت   للفرع وسلمتھ، لكن یمكنھا محاولة تذكره مرة أخرى.  مخططاً توضیحیا

، وكذلك وصف الضرب والموقف.  الطابق السفلي إلى  نزلتقد وصفھ أوالً وما إذا كانت  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 
نعرف  كنا نفرق بین النھار واللیل ھناك، لكن  ] لم نكننحن [المعتقالت "الصباح"مسموعة دائماً. كانت إن أصوات الضرب  P16قالت 

نفس  وصوت الضرب في  كان بإمكان المرء أن یسمع صوتھافیروز [مغنیة] و لون أغانيشغّ یكانوا ] یننافقط أنھ الصباح ألنھم [السجّ 
 وقت.ال

ذلك. وعندما وصلوا إلى باب الفرع  P16ذكرت الطابق السفلي وسأل عّما إذا كانت تعني القبو. فأكدت  P16قال القاضي فیدنر إن 
ند وبعد حفلة الترحیب على ید أبو شملة، نزلوا إلى الطابق السفلي (وھي ال تعرف عدد الدرجات، لكن المكان كان تحت األرض). وع

أنھا كانت  P16النزول إلى الطابق السفلي، كان ھناك ممر على الجانب اآلخر. وكانت ھناك ثالث أو أربع بوابات/مداخل تعتقد 
 .منفردات
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 تم عرض مخطط توضیحي.

 

 

غرفة التحقیق [المشار إلیھا بعالمة تعجب زرقاء] من رائحة المرحاض   وعرفت. 25و 23أنھا كانت في الزنزانتین رقم  P16ذكرت 
إن أصوات  P16إنھا تعرضت للضرب في طریقھا إلى المرحاض (ذھاباً وإیاباً). قالت  P16[في الغرفة] حیث تم استجوابھا. قالت 

أسفل المخطط كان ھناك أسّرة   إنھ في الممر في  P16[التعذیب] كانت تأتي من الزنزانة الجماعیة على الیسار. وقالت 
ت  منذ الثمانینیات. كان P16صدیقة  اعتقال، حیث تم 13رقم  المنفردةزنزانة الأنھ یوجد أسفل الباب  P16أضافت وللسّجانین/العناصر. 

ضون للضرب  وھم یتعر أبناءھاتركوا النافذة مفتوحة حتى ترى و]. P16 زنزانة[ P16المرأة التي تم إحضارھا إلى  ة ھيالصدیق ھذه
 ].P16 زنزانة[ P16، تم إحضارھا إلى عالمة تعجب حمراء]. عندما بكت كثیراً المشار إلیھا ب[ غرفة التحقیق في 

عاماً، لذلك ربما كان أبناؤھا في العشرین   60إنھا [المرأة] لم تقل. كانت تبلغ من العمر  P16سأل القاضي فیدنر عن عمر األبناء. قالت 
 من العمر. 

ولم تسمع عن اختالط بین الرجال   ھ كان ھناك فصل،إن P16. قالت عن بعضھم سأل القاضي فیدنر ما إذا كان الرجال والنساء مفصولین
 ا عن الخطیب.والنساء، على األقل بحسب ما سمعتھ من صدیقاتھ

 ، لم یكن ھناك ضوء أبداً.P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان القبو یعني عدم وجود ضوء. أجابت  

)، لكنھ حدث مرة ةمتأكد P16إن ذلك حدث مرتین أو ثالث مرات (لم تكن  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان یتم إشعال األنوار. قالت 
یرید أن یُطلق  كان كل شيء وب  ھمسیخبركان األنوار وانھار شخص ما. كان یقرع على الباب بجنون قائالً إنھ "واحدة على األقل. أطفأوا 

 التنفس. كن قادراً علىلفرع بأكملھ سماعھ. على ما یبدو، لم یا كان بإمكانسراحھ" و

نعم، إنھا تعتقد ذلك ألنھم كانوا  P16قالت فسأل القاضي فیدنر ما إذا كانت استجابة الرجل بھذه الطریقة بسبب صغر حجم الزنزانة. 
المرء أن  اسھ واالتصال بالعالم الخارجي. لم یكن بوسعكل حویفقد المرء  كانیعیشون بالفعل في حالة رعب وشعروا وكأنھم في قبر. 

لدیھم القدرة على  إنھا تعتقد أن بعض الناس لیس P16الناس. قالت ھو صوت الضرب الذي یتعرض لھ  ھیسمعكل ما و  ،یرى أي شيء
 التحمل وبالتالي ینھارون.
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نعم، كانت األرقام الواردة في المخطط التوضیحي كلھا تشیر إلى  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت المنفردات كما وصفتھا. قالت 
 منفردات.

ذلك وقالت إنھ تم إحضار المرأة إلى زنزانة  P16ثم سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك امرأة أخرى معھا في ھذه المنفردة. فأّكدت 
P16  .أثناء االعتقال األول 

ف كیف  إنھا ال تعر P16آلخرین. قالت ل P16  عن تصّورأشار القاضي فیدنر إلى أنھ كانت ھناك تحقیقات في غرف التحقیق وسأل 
سماع الكابالت وھي تضرب الجلد. وكانت أصوات المنفردات كنا نستطیع تصف ذلك. كانت األصوات مرعبة بالتأكید. "نحن" في 

ووعدھم بإخبارھم بكل   ط لیلتقط أنفاسھضوا للضرب غیر طبیعیة. كان ھناك شخص كذب علیھم لیجعلھم یتوقفون فق الشبان الذین تعرّ 
 فقال لیس لدیھ ما یقولھ. یریدكان شيء. سألوه ماذا 

 نعم. P16قالت فعّما إذا كان من الممكن أخذ استراحة. سألت القاضي كیربر كم المدة وما إذا كانت عشر دقائق كافیة.  P16سألت 

 دقائق***  10 لمدة ***استراحة

إن الرائحة كانت  P16أو الخطافات. قالت  مثل الحلقات سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أدوات لتعلیق األشخاص/األشیاء،
 شيء آخر].لللضرب [أو تُستخدم التفریق ما إذا كانت تلك الغرفة  تتمكن من بالخوف وبالتالي لم تشعر P16. كانت  ملحوظة

 ذلك. P16دت سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت ال تستطیع التذكر بوضوح. فأكّ 

التي أجریت تحت  ھ في جمیع التحقیقاتإن P16، ولكن لیس مع أنور. قالت موقف تحقیق اعتیاديوصف  P16طلب القاضي فیدنر من 
. ومع ذلك،  م ، لكنھا ال تستطیع رؤیتھینالتمییز بین أصوات المحققوكان بوسعھا ن. یاألرض، كانت دائما معصوبة العینین ویداھا مقیدت

لمرء أن یدرك  وكان بوسع اھ یمكن للمرء أن یرى من تحت العصابة أن جمیعھم كانوا یرتدون أحذیة ریاضیة. كان من الالفت للنظر أن
شخص خلفھا مسؤول عن ضربھا عندما لم یكونوا راضین عن  / عنصرأن ھناك أكثر من شخص من خالل الصوت. كان ھناك دائماً 

عندما دخلت، لم تستطع رؤیة أي شيء وكان و. غرفة التحقیقتعذیب في إجابتھا. ذات مرة اقتیدت لالستجواب وسمعت شخصاً یتعرض لل
". ةه إلى الخارج. قالت لھ "أنا آسفض للتعذیب] وتم سحبھ/جرّ على الشخص [الذي كان یتعرّ  تأحدھم یسحبھا من ذراعھا، وبالتالي، داس

 .من تحت العصابة لخارجإلى ا رأتھ یُجرّ 

إن المحقق لم   P16. ھل قام المحقق بالضرب كذلك؟ قالت في جلسات التحقیق ھناك مشاركة في المھامسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان 
 یقف وراءھا. كان مسؤولیة الشخص الذي تلك یضربھا قط. كانت 

الجواب،   إنھا ال تعرف، لكنھا شعرت أنھ عندما لم یعجبھ [المحقق] P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الضرب یتم بموجب أمر. قالت 
 للضرب. ھي ضعرّ تتیتلقّى إشارة ف[الشخص الذي یقف خلفھا]  كان العنصر

، عدة مرات وفي الحقیقة  تم حجب االسم][إنھم سألوا عنھا وعن شقیقھا،  P16سأل القاضي فیدنر عّما أراد [المحققون] معرفتھ. قالت 
الحزب في  عضویتھاحتى یومنا ھذا. وكانت ھناك أسئلة حول الوضع المالي للعائلة وأین یعمل والدھا، وحول  2013كان قد اعتُقل في 

 المسؤول عن الحزب.كان أنشطة الحزب ومن ذا كانت ، وماالشیوعي

 ذلك. P16استوضح القاضي فیدنر أن مكتب أنور لم یكن في القبو. فأّكدت 

 P16تقدیر عدد الساللم/الطوابق التي كان علیھا أن تصعدھا عند ذھابھا إلى التحقیق. قالت  P16ان سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمك
صعد العدید من الساللم ولكن ھذا كان تقدیرھا الشخصي، ألنھا كانت معصوبة كانت تإنھا سبق أن ذكرت أنھ كان طابقاً ثانیاً أو ثالثاً. 

 . مرعلیھا األختلط  یكون قد االعینین ویمكن أن 

 وأنور].  P16فقط [ ا وحدھماال، كان P16شخص آخر. قالت  اسألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت بمفردھا مع أنور أو إذا كان معھم 

  P16[أنور] خلع العصابة. سأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك شخص آخر. قالت  طلب منھاأنھ في بدایة التحقیق إلى القاضي فیدنر  أشار
 .ھناكالطابق العلوي كان إلى ھا من الزنزانة المنفردة أحضر األمن الذي عنصر/العنصر إن

صحیح في بعض ال تتذكر األشیاء بشكل وإنھ في بعض األحیان تختلط الذكریات [ P16سأل القاضي فیدنر ماذا كان یرتدي أنور. قالت 
 األحیان]، لكن ربما كان یرتدي مالبس عسكریة رسمیة.
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إنھا ال تتذكر، لكنھا تعتقد أنھ كان  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك رموز/عالمات على الشارة الموجودة على كتفیھ. قالت 
 ھناك نسر ونجمتان أو ثالث نجوم.

 قالت "نسر ونجمتان" في استجواب الشرطة. P16قال القاضي فیدنر بأن 

 عرضت القاضي كیربر صورة لبعض الشارات. 

 

 

(c)   ویكیبیدیا-  https://en.wikipedia.org/wiki/Military_ranks_of_Syria 

كانت وقیاً. ، كما ذكرت سابقاً، إنھ مقارنة بالمكاتب األخرى كان فخماً/راP16وصف مكتب أنور. قالت  P16طلب القاضي فیدنر من 
 كتب] وبالطبع صورة بشار األسد. رفوفباھظ الثمن، ومكتبة [یبدو أنھ ھناك طاولة [مكتب] مصنوعة من خشب 

 ، بالطبع. P16كرسي بذراعین. قالت /كنبةسأل القاضي فیدنر إذا كان ھناك  

 ذلك. P16دت المكتب]. فأكّ إحضارھا إلى  أن یتم ضت للضرب قبل [قد تعرّ  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت 

إنھا ظھرت علیھا عالمات، حیث كان   P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان یمكن للمرء أن یالحظ أنھا قد تعّرضت للضرب. قالت 
 ضت للضرب].[كانت لدیھا مؤشرات جسدیة على أنھا تعرّ  غیر مھندموشعرھا   قد ُمّزققمیصھا 

 ، ال.P16أجابت ف. اتملدیھا عالمات على وجھھا أو إذا كان ھناك تورّ سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت 

 ال، أبداً.  P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان أي شخص سماع أصوات صراخ من المكتب. قالت 

. التحقیق، صحیح. إنھا ال تعرف أسباب P16والحظ أنھا وصفت أجواء ودیة. قالت  التحقیقعن الغرض من  P16 سأل القاضي فیدنر
 وظیفتھم. تلك بعض األحیان كانت األسئلة غبیة وفي بعض األحیان كانت عمیقة. كانت  في – متى شاءوا یحققون

سؤاالً  طرح علیھاإنھ [أنور]  P16 قالت عامة.أسئلة علیھا ح  رِ رید معلومات معینة منھا، أو إذا طُ یأنور  إذا كانسأل القاضي فیدنر عّما 
كانت  وفي المرتین من مظاھرة، ولیس بسبب اسمھا.  عتُقلت، ألنھا االسؤال ذلكطرح علیھا عندما  وشعرت بالخوفواحداً عن الغوطة. 

ً حذرة واستخدمت اسم (في الغوطة). ومع ذلك،   م كشفوا أمرھاأنھبعندما سألھا [أنور]، شعرت وخالل أنشطتھا في الغوطة.  اً مستعار ا
 ھناك وأنھا كانت ھناك. معارفنفت ذلك وقالت إن لدیھا 

أو كانون الثاني/ینایر   2013إن ذلك كان في كانون األول/دیسمبر  P16بأنور في األردن. قالت  P16 متى التقتسأل القاضي فیدنر 
 غادرت سوریا.  متى. إنھا ال تتذكر. إنھا ال تتذكر حتى 2014

عّما إذا كان القاضي فیدنر  P16تلك المحادثة ولماذا تحدث معھا أنور. سألت   القصد منتتذكر  P16سألھا القاضي فیدنر عّما إذا كانت  
 یقصد المرة األولى أم الثانیة. 

أنھ [أنور] لم یطلب رؤیتھا. كان ھناك وسیط سألھا إن كانت تود مقابلة أنور.  P16أوضح القاضي فیدنر أنھ یقصد في األردن. أجابت 
من خالل الوسیط]. وافقت وذھبت على  یتھاطلب رؤ[لم یكن من الواضح ما إذا كانت تشیر إلى أن الطلب جاء من الوسیط أم أن أنور  

 ان. الفور إلى مقھى عام في عمّ 

 إنھا تعتقد ذلك. P16رھا. قالت تذكّ قد  سأل القاضي فیدنر إذا كان أنور



International Research and 
Documentation Center  
 

9 
 

]، كان یبحث عن طریق  عتقلةإنھ [أنور] أخبرھا أنھ عندما سألھا عن الغوطة [عندما كانت م P16ا. قالت تحدثسأل القاضي فیدنر عّما 
 ؟!". المخابراتع وفرأحد تسألني عن الغوطة داخل  أنت: "قائلة أنور P16عائلتھ. أجابت  تھریبمن دمشق إلى الغوطة لتأمین وسیلة ل

لم یخوضا في التفاصیل. كانت ال   اإنھم P16فھ/رأیھ بشأن النظام. قالت أنور عن موق تقد سأل P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  
 بشكل عام. متطفلةتزال متفاجئة من لقاء أنور وھي لیست 

 ال، لیس بطریقة مباشرة. كان االجتماع كما لو كانا صدیقین. P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان أنور قد اعتذر أو أظھر ندمھ. قالت 

 ، ال.P16. أجابت  2012-2011في  د شاھدت قتلى أثناء فترة اعتقالھاق P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  

 بالطبع.  P16. قالت قتلىقد سمعت تقاریر/قصصاً عن  P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت  

مع الشخص المعني  P16وتحدثت  ،أن ھناك قصة عن شيء حدث P16شرح بالتفصیل. ذكرت أن ت P16 طلب القاضي فیدنر من
ھذا الشخص] في شقیق تم اعتقال شقیقھ [حیث . معلومة واحدةشاركت فقد الذي طلب منھا عدم ذكر األسماء والتفاصیل. ومع ذلك، 

أن تخبر [التفاصیل]). بعد   P16لم یكن بوسع  ] (الشقیق إطالق سراحھ [للتفاوض حول كیفیة مباشر مع أنور الخطیب وكان على اتصال 
اسم  ال تعرف  P16فترة، اتصل بھ أنور وأخبره أن شقیقھ مات وطلب منھ أن یأتي ألخذ الجثة. ذھب [الشخص] إلى مشفى عسكري (

عترض [ھذا الشخص]، قالوا لھ أن یختار عندما اوشقیقھ.  . لم تكن أي منھا جثةأربع جثث علیھا آثار تعذیب عرضوا علیھ) والمشفى
 واحدة [من الجثث] ویأخذھا.

إنھ حسب قولھ [أنور]، لم تكن لدیھ فرصة لالنشقاق في   P16الرغبة في دعم النظام. قالت  فقدانسألت القاضي كیربر متى بدأ أنور في 
 وقت سابق ولم یكن قادراً على القیام بذلك قبل أن یتمكن من تأمین عائلتھ. 

نعم، لكنھا كانت محادثة سریعة وانتھت في دقیقتین دون  P16. قالت P16 عسألت القاضي كیربر عّما إذا كان قد تحّدث عن انشقاقھ م
 تفاصیل.

 ذلك. P16قالت "كان قد بدأ في دعم المعارضة عندما ألقى نظام األسد القنابل على المدنیین". فأّكدت  P16اضي كیربر أن ذكرت الق

 كلینجھاستجواب من قبل المدعي العام 

 ]:اقتباساتعدة  كلینجھم قدّ [ ما یليفي بدایة المحاكمة  إفادتھأن أنور قال في  كلینجھاسبر یذكر المدعي العام األقدم 

 ةمتأكد P16عّما إذا كانت  كلینجھإن ھذا لم یكن صحیحاً. سأل  P16". قالت 2011أبریل نیسان/في  P16"التقى [أنور] و •
 .2012أبریل نیسان/بنعم،  P16. أجابت 2012من أنھ كان في عام 

 إن ھذا لم یكن صحیحاً.  P16". قالت )بي بي سي( لدى"عملت  •
 إنھا تعتقد أن أنور كان یتحدث عن شخص آخر.  P16"كانت في مكتب بھ عدة أشخاص". قالت  •
 ، ال.P16مسیحیة". قالت  ھيو ،أنھا من معربا بدمشق وأمتار،  3×3 مساحتھ "مكتب •
كن  إن ھذا لم ی P16تحدثت فقط عن حریة الصحافة". قالت  ألنھامنھ إطالق سراحھا،  تبَ وطلَ  251برئیس الفرع  تتصلَ ا" •

 صحیحاً.

 قالت في تالع العلي في مقھى. والتقیا [تم حجب االسم]اتّصلت بھا  حیث في األردن. 2014عّما إذا كانا قد التقیا في عام  كلینجھسأل 
P16  تالع العلي. اسمھ نعم تعتقد أن المكان كان 

 إن مي سكاف لم تكن ھناك.  P16إذا كانت مي سكاف ھناك أیضاً. قالت  كلینجھسأل 

ً تعاشفقد ، بالطبع. P16تعرف مي سكاف. قالت  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل   في األردن. ا معا

".  ل كلمة واحدة. كانت مي سكاف ھناكأن تشكره، لكن األمر لم یكن كذلك، لم تق تدارأفوراً واعتقد أنھا  ھافراقتباساً: "ع كلینجھقّدم 
 إن مي سكاف لم تكن ھناك. P16قالت 

 ذلك. P16قد تحّدثت إلى أنور شخصیاً. فأكدت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 

ل محامي الدفاع . تدخّ 2012أبریل نیسان/في مكتبھ في  إصدار األوامر سلطةانطباع بأن أنور لدیھ  P16ما إذا كان لدى  كلینجھسأل 
أي  إن یكون المرء في مثل ھذه الحالة، یتوقع األسوأ.  إنھ عندما قائلة  P16مایكل بوكیر متسائالً، "ماذا ترید أن تفعل باإلجابة؟" أجابت 
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ً ولم یكن . الصالحیةسلطة/یتمتع بالشخص یعمل في أجھزة المخابرات  ً ع السید أنور شخصا تمتع كان ی، لقد كان نائب الرئیس. بالتأكید ادیا
 إنھا ال تعرف نوع األوامر التي أصدرھا.  P16أوامره. قالت  عّما إذا كان قد تم تنفیذ كلینجھ سأل .الصالحیةسلطة/بقدر من ال

إن ھذا ھو األمر الوحید [الذي   P16قالت  ."أعینھمالعصابة عن  او ألف مرة أن تخلع  ملك قلتباقتباس: "[...]  P16ذاكرة  كلینجھأنعش 
 .عنصرأن یقول ذلك ألي  ضابطسمعتھ؟]. یمكن ألي 

  ایكررھعبارة أكثر  تكاندخل. یطرق الباب و كان ییتحّدث عادة.  لم یكنإن العنصر  P16كیف خاطب العناصُر أنور. قالت  كلینجھسأل 
 "حاضر سیدي" و"أمرك سیدي". يھ

وصفت الغرفة التي وإنھ ال یمكن للمرء أن یرى أي شيء.  P16عن الوضع العام في الخطیب وأسالیب التعذیب. قالت  كلینجھسأل 
اس فیھا ألن ھذا كان الشيء الوحید الذي رأتھ. كان بإمكانھا فقط وصف [التعذیب] من أصوات الن ت خلع مالبسھنالمعتقال توّجب على

 والشباب، السیما فیما یتعلق بحجم التعذیب. 

  بالسقفح" حیث یتم تعلیق الشخص من الیدین بْ بالطبع. ھناك "الشَّ  P16التعذیب. أجابت  واوصفقد  خروناأل عّما إذا كان كلینجھسأل 
 لكنھا سمعت أن المعتقل ،P16لم تره  الذي  دوالبالھناك وألرض مع ضرب عشوائي على الجسم والوجھ. بالكاد تالمس اأصابع القدم و

لمدة ثالثة أشھر وعندما تم اإلفراج عنھ، لم یكن قادراً على المشي لمدة  P16صدیق  حیث اعتُِقللألمام].  االنحناءإلى نصفین [ طیّھیتم 
] ثم عتقلالماء [على الم یسكبون لھا إنھم كانوا P16صدیق وقال ة قابلة للتعدیل. دّ توجد عصي كھربائیة بدرجات شِ وستة أشھر. 

استُخِدم استشھد بعض األصدقاء. كما حیث . بقوا على قید الحیاة ھؤالء ھم األشخاص الذین وكان الكھرباء، حتى یرتجف.  ونستخدمی
الذي یش اآلن في باریس ال یستطیع المشي بسبب الضرب یعھناك شخص . أجساد المعتقلینإطفاء السجائر على  التعذیب عن طریق

 .P16أحد أصدقاء  وھو. إطفاء السجائر على جسدهعلى ركبتیھ وتعّرض لھ 

أن أحدھما كان في الخطیب (الذي تعّرض للشَّْبح). وقد  P16تتحدث عن الخطیب أم بشكل عام. ذكرت  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل 
 نھ طبیب وأسوأ ما تعّرض لھ ھو الشَّْبح. اعتُِقل مرتین في الخطیب. إ

وسأل عّما إذا كانت قد رأت الزنازین الجماعیة أیضاً. قالت  2012و 2011اعتُِقلت في زنزانة منفردة في  P16إلى أن  كلینجھأشار 
P16  (في بعض األحیان لم یضعوا العصابة على عینھا جیداً) ووفقاً للخریطة [المخطط  ذھاباً وإیاباً إنھا أثناء ذھابھا إلى المرحاض

فیھا الضرب  كان یتمداخل الغرفة التي وكان ھناك عدة أشخاص الذي رسمتھ]، سمعت أصوات شبان یتحدثون ویبكون. التوضیحي 
 (معظمھ تعذیب).

ھ غریباً] وسألتھ "أي نظافة؟" كانت البطانیات ملیئة بالحشرات ت[وجدسؤال الاستغربت إنھا  P16النظافة. قالت  أحوالعن  كلینجھسأل 
 صابون في المرحاض. مكان ولم یكن ھناك ال تمألالصراصیر كانت و

 بالطبع. عانت إحدى صدیقاتھا من ذلك لفترة طویلة. P16أمراض جلدیة. أجابت آخرون بأو   P16أصیبت عّما إذا  كلینجھسأل 

لكن في فرع  وعدة مرات. اعتُِقلت ] تھا[صدیق ن بسبب أنھاكا اعتقالإنھا ال تستطیع تحدید أي  P16متى كان ذلك. قالت  كلینجھسأل 
التفاصیل) وتعرضت ألذى نفسي لتحدث عن ] ال تحب اتھاللتعذیب (وھي [صدیق صدیقتھاالجویة في المزة، تعرضت  المخابرات

ً و. وجسدي ندبة تسبب فیھا تعّرضھا   P16  على وعرضتویتعفن.  فال أحد یعالجھ تحدثت عن قلة النظافة وكیف إذا كان الجرح مفتوحا
 . أثراً على جسمھا حیث ترك ذلك  ،بالسوط للضرب 

، لكنھا لم ترھا  ى الرعایة الطبیةھا لم تكن بحاجة إلإن P16قد تلقّت رعایة طبیة في الخطیب. قالت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 
 أیضاً.

القرفصاء  یةوضع یتّخذونفي كل مكان. في الممر، كان الشباب  تكان اءإن الدم P16عّما إذا كانت قد رأت جرحى. قالت  كلینجھسأل 
ً أجسادھم في مواجھة الحائط وكان الجزء العلوي من   أن ترى كل شيء.كان بإمكانھا و عاریا

في الممر،  الذین كانوا وصف طریقھا إلى المرحاض، مثل المدة التي استغرقتھا، وعدد األشخاص  P16عّما إذا كان بإمكان  كلینجھسأل 
من الزنزانة المنفردة إلى المرحاض والعودة برمتھا  عملیة الذھاب إن P16ھا. قالت نوتلقّ كانوا یونوع الضربات وعدد الضربات التي 

 كانت بلمحة])، بإحكام[ما إذا كانت موضوعة العین یعتمد على عصابة  األمر ستغرق ثالث دقائق. أثناء مرورھا عبر الممر (كانكانت ت
]؛ وبعضھم  حدیدیة ح قضبانبالحدید [على األرجوبعضھم تعّرض للضرب لد؛ ض للجَ مجموعات من الناس: بعضھم تعرّ  ىرتواحدة، 

 الجلداتأن تشعر بلسعات  كان بإمكانھا[بمعنى، كانت الضربة بھذا الكابل مثل اللسعة . [من أربعة أسالك] ض للضرب بكابل رباعيتعرّ 
 على أجساد اآلخرین].
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كانت مرتفعة،   2011إن أعداد المتظاھرین في  P16. قالت 2012و 2011عّما إذا كان ھناك فرق بین االعتقاالت في  كلینجھسأل 
كان ھناك  والعباسیین.  ملعباستخدموا الغرف في حتى أنھم  ،ن. واضطروا إلى وضع المعتقلین في المدارس كانت أعداد المعتقلیوكذلك 

كان لتخویف الناس حتى ال یخرجوا إلى الشوارع [للتظاھر]، لكن   2011أن االعتقال في عام  P16تعتقد والشوارع.  منآالف المعتقلین 
النشطاء السلمیین الذین ظھروا في بدایة الثورة. وفي وقت الحق، قُتل العدید من ھؤالء كذلك  تستھدفاالعتقاالت الممنھجة كانت 

ربعة  األثالثة أو ال  ن األشخاصقتلوكانوا یآالف شخص. لذلك  10، ألن النظام لم یتمكن من اعتقال 2011(النشطاء السلمیین) خالل عام 
(فزادت  انخفضت المظاھرات، زاد عدد القتلى، ألن المعتقلین كانوا أقل، عندما 2012المظاھرات. لكن في عام  ننظمو الذین كانوا ی
 . نسبة القتلى)

وسأل عّما إذا كانت أسالیب التعذیب قد تغیرت، وكذلك ما إذا  2012و 2011كانت في الخطیب في عامي  P16إلى أن  كلینجھأشار 
نفسھا ولم تتغیر: نفس الشدة واأللم والرعب والخوف.  إن األصوات كانت ھي  P16كانت الظروف قد تدھورت أو لم تتغیر. قالت 

 محظوظة ألنھا لم تتعرض لمثل ھذا النوع من التعذیب.  P16وكانت 

 بمزید من التفصیلوسأل عّما إذا كان یمكنھا وصف ذلك  40تعرضت للضرب في الطابق العلوي من القسم  P16إن  كلینجھقال 
راكباً   12 سعتھاصغیرة  ) في حافلةصبیةشاباً و 40إنھ في البدایة، تم وضعھم معاً ( P16وإخبارھم كیف ُضِربت ومدة الضرب. قالت 

، كان ھناك شخصان  40] الناس من الشارع. عندما وصلوا إلى القسم ین. كانوا یقومون بتحمیل [اعتقالولم تكن ھناك عصابات للعین
]، كان من الواضح  " [من الحافلة الصغیرةنزلنا". عندما  ومشوابور بعد ذلك، اصطفوا في طاو بندقیتین من نوع "بامب آكشن".یحمالن 

ً أدوات وعصیّ  یحملون  " فیھا. كانوانزلنا"بدأ الضرب والتعذیب في اللحظة التي وفي حالة تأھب.  العناصرأنھ تم وضع  ً وسیاط ا صغیرة   ا
شاب تعثر أثناء   الطابق العلوي. كان ھناك إلىحتى وصلوا ضوا للضرب على طول الطریق تعرّ ووبالطبع یضربون بأیدیھم وأرجلھم. 

(كان ھناك تحرش جنسي وضرب   "بیننا"ع ِض ب [المعتقل] من جدید ووُ حِ الذي كان أمامھ. عندما سُ  العنصرركلھ ف ، صعوده الدرج ووقع
 لمدة ساعة. كان سیموت. استمر ذلكأنھ  P16 تفي ضربھ. كان عاریاً تماماً بسبب الضرب وظن العناصر استمر ،)ةلفظی إساءةو

لم كانوا على األرض وتم الدوس علیھم.  المعتقلین إن P16كیف كان الوضع وما إذا كانوا یقفون في مواجھة الحائط. قالت  كلینجھسأل 
 في واباستخدام األدوات واألیدي وبصق ھمضربواستمروا في  لى األرض. عرف، ولكن بعد الضربة الثالثة، یسقط المرء عت P16تكن 

 .واحداً تلو اآلخر نا"وجوھ"

 ال، "كنا" قادرین على رؤیة كل شيء.  P16عّما إذا كانت وجوه [العناصر] ملثمة. قالت  كلینجھسأل 

لمرء رؤیة الوجوه، لكنھا ال تعرف ما إذا كان  كان بإمكان اإنھ  P16ف على وجوھھم. قالت التعرّ  قادرة علىعّما إذا كانت  كلینجھ سأل
 ف على أي شخص منھم.بإمكانھا التعرّ 

 إنھا ال تعرف أحداً.  P16قد تعّرفت على المتھم اآلخر، إیاد. قالت  P16عّما إذا كانت  كلینجھسأل 

 ، نعم.P16. أجابت عندما وصلت إلى الخطیب 40في القسم التي ُمّزقت مالبس العّما إذا كانت ال تزال ترتدي  كلینجھسأل 

 إنھا لم تفھم السؤال. P16عّما إذا كانت قد بقیت بتلك بالمالبس. قالت  كلینجھسأل 

أذھب كنت س"أین  أجابت قائلةطبع وبال P16نفس المالبس. فقالت  ةمكتب أنور مرتدی تدخلقد  P16ما إذا كانت  كلینجھسأل 
 لتغییرھا؟" 

من "ھنا". [كان من   جّرھا"ھنا" و"ھنا" ألنھ تم   اً منإنھ كان قمیصاً أبیض، ممزق P16كیف كانت تبدو المالبس. قالت  كلینجھسأل 
 ] كانت ترتدي نفس المالبس. .إلیھ من منصة الحضور تشیررؤیة المكان الذي كانت الصعب 

، ألن "ذلك" [التمزیق] بدأ الفتحة كانت أكبر بعض الشيء لكنذا" ك"ھ تبدوا ھا كانتإن P16كیف ُمّزقت المالبس. قالت  كلینجھسأل 
 في لحظة واحدة.التمزیق لم یحدث ومن الشارع. اعتقالھا عندما تم 

 استجواب من قبل المدعي العام ریتشر 

بقیت في نفس المالبس وما إذا كان یمكن للمرء أن یرى أنھا كانت ممزقة. فأكدت  P16سأل المدعي كریستیان ریتشر ما إذا كانت 
P16 .ذلك 
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على رقبتھا وظھرھا   تكان ھاإن P16ذكرت توّرمات استمرت لمدة عشرة أیام وسأل عن مكان وجودھا. قالت  P16أشار ریتشر إلى أن 
]. كانت لدیھا كدمات في مراقب المحاكمة لم یتمكن من رؤیة المكان الذي أشارت إلیھزمیلنا "ھنا" إلى ساقھا، لكن   و"ھنا" [تمت ترجمة

 جسدھا.  بعض األجزاء من

عّما حدث لھا.  وسأل مختلفةفي زنزانة معھا لفترة وجیزة] عوملت بوحشیة  P16ذكر ریتشر أن المرأة الفلسطینیة [المرأة التي تشاركت 
كان  إنھا [المرأة] فلسطینیة و P16لم تسألھا. قالت  P16توافق على ذكر اسمھا، ألن سإنھا ال تعرف ما إذا كانت [المرأة]  P16قالت 

نوا عنصریین ضدھا ألنھا فلسطینیة وتعتبر ضیفة [أو أجنبیة. تم  كاولدیھا ابن معتقل لمدة سبع أو ثماني سنوات وتم اعتقالھا ثالث مرات. 
 محجبة.كانت استخدام مصطلح "ضیفة" للداللة على أنھا یجب أن تتصرف "بأدب"]، وألنھا 

التحقیق نعم، إنھا ال تتذكر تماماً. تم  P16ھا عّما حدث لھا في الخطیب. قالت إن المرأة عوملت بوحشیة وسأل قالت P16ذكر ریتشر أن 
، كلب".  أبوھملعن ی"تشتم  P16 ھا، سمعتP16زنزانة بعندما مرت وستیري. ین وعندما عادت كانت تبكي بشكل ھ[المرأة] مرت  معھا

عن   P16 المرأة نفسھا. أخبرتمعاً في الزنزانة  "التقینا"في الخطیب، فقد  في الزنازین المنفردةثالث لیاٍل  ینا" قضكلتینابعد ذلك، ألن "و
 ضت للضرب.وكیف تعرّ التي مورست ضدھا  العنصریة 

ولم إنھا كانت عصا  P16تتذكر أنھ في التحقیق الثالث قالت إنھ كانت ھناك صدمات كھربائیة. قالت  P16سأل ریتشر عّما إذا كانت 
 وضع على الرقبة. ت ھاكبیرة. یبدو األمر وكأنتكن 

، فإنھا ال علق بالسؤال عن سبب استخدامھم للعصاإنھ فیما یت P16سأل ریتشر عن سبب استخدامھا وما الذي كانوا یریدون معرفتھ. قالت 
 تعرف. 

إن جسدھا ارتجف بعد مرة أو مرتین ولم تعرف عدد المرات التي   P16عدة مرات. قالت  متخدِ قد استُ  تسأل ریتشر عّما إذا كان
 أكثر من مرتین.  تمخدِ استُ  اأنھ ال تعتقد P16 لكنو  فیھا. ااستخدموھ

 ***استراحة الغداء*** 

إنھ حسب ذاكرتھا لم یذكر تفاصیل عن الموضوع، لكنھ قال إنھ أثناء   P16سأل القاضي فیدنر إذا كان أنور قد تحدث عن النظام. قالت 
ذلك   ذُِكرسابقاً، فقد  P16، كما ذكرت لذلكفي الخطیب، كان یحاول الحصول على معلومات عّما إذا كانت ذاھبة إلى الغوطة. و التحقیق
 . التقت بھعندما 

ذلك. لذلك برر [أنور] سؤالھ [عن الغوطة] موضحاً أنھ  P16دت األردن. فأكّ في تعني  P16عّما إذا كانت  وسألقاطع القاضي فیدنر 
 یرید مخرجاً آمناً من دمشق فیما یتعلق بانشقاقھ.كان ح لھا أنھ  كان یلمّ 

ً  P16 ذاكرةالقاضي فیدنر  أنعش  P16". قالت أصالً لدیھ خیار آخر  على ذلك ولم یكن قائالً "ال، لم یعتذر وال تعرف ما إذا كان نادما
 [محضر الشرطة]. ھذا صحیح. محضرذكرت ذلك في الكانت قد نعم، 

مرء مع النظام في  إنھ عندما یعمل ال P16سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت تقصد أنھ لم یكن لدیھ خیار وأنھ عمل مع المعارضة. قالت 
انشق  وأن الثورة أعطت الناس فرصة لالعتراض على ممارسات النظام.  P16عتقد تفلیس من السھل المغادرة. األمن]،  [مجال األمن

أرسل النظام بعض األشخاص إلى المعارضة فیما یتعلق بالسالح   لكن العدید من ضباط الجیش والمخابرات عندما سنحت لھم الفرصة. و
ذكرھا ھي أن األشخاص الذین  P16 تالتي أراد النقطة األخیرةوكانت أي فكرة عن نوایا السید أنور.  P16لدى  م تكنوأمور مماثلة. ل

لصالح الثورة من داخل   اعملوإنما و ،سوریا ولم یغادروا ظھروا في وسائل اإلعالم والفیدیو [أعلنوا نوایاھم بالفیدیو]، 2011انشقوا عام 
 سوریا. لكن السید أنور لم یفعل ذلك.

في تلك اللحظة ألن ھا كانت تشعر بالحماس إن P16ق انشقاق أنور. قالت انطباع بأنھا تصد P16سأل القاضي فیدنر ما إذا كان لدى 
سمح للنظام  كانت تإلى الثورة. لم یكن الثوار بشكل عام مدعومین من الدول الكبرى في العالم التي  ننضمو یالنظام و نتركو كانوا یالناس 

 النظام، ألن ذلك من شأنھ تمكین الثورة.بقتل الناس لیل نھار. لذلك كانوا متحمسین ألي شخص یترك 

 ، بالطبع ال.P16رسمیاً باعتقالھا. أجابت  P16ریتشر عّما إذا كان قد تم إبالغ أقارب  سأل

، بالطبع ال. طلبت أثناء الضرب التحدث إلى والدتھا لتخبرھا أنھا لن تعود P16إبالغھم. قالت  P16سأل ریتشر عّما إذا كان بإمكان 
 ؟" نفسك"أین تظنین  ،سخروا من طلبھا قائلینفإلى المنزل. 
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إن األمور متضاربة بعض الشيء وال تتذكر.  P16تحدثت عن إصاباتھا وسألھا عّما إذا كانت تتذكر ذلك. قالت  P16قال ریتشر إن 
 عالوة على ذلك، فھي ال تحب الحدیث عن ھذا الموضوع ألنھا ال ترید أن تعیش األلم مرتین. 

، ُضِرب رأسھا  40"لقد تعرضت إلصابات في الخطیب. كانت لدیھا إصابات في رقبتھا. وفي القسم  ،قائالً  P16 أنعش ریتشر ذاكرة
أن  P16مستحیلة". أجابت واحتیاجات النساء الخاصة  العنایة الصحیةمرتین بالجدار وكان أنفھا ینزف. ولم یكن ھناك عالج. وكانت 

 .ةصحیح تكان اإلفادة

نسائیة،   صحیةإنھا طرقت الباب وطلبت منتجات  P16سأل ریتشر عّما إذا كانت العنایة الصحیة غیر متوفرة حتى أثناء الحیض. قالت 
 استخدمت جواربھا. فلكنھم سخروا منھا. 

 واإذا كانعّما  أیضاً أشخاصاً یقفون عند الحائط. سأل  رأت اكانت معصوبة العینین خارج الزنزانة، لكنھ P16أشار ریتشر إلى أن 
. كان بإمكانھا دائماً الرؤیة من  غیر محكمإنھا أشارت خالل األسئلة إلى أنھم أحیاناً یضعون العصابة بشكل  P16. قالت رجاالً  جمیعھم

 تحت العصابة. 

أو  إصابات رجاالً ة ألجسادھم عاریة وفیھا علویكانت األجزاء الما إذا كان األشخاص الذین  التمییز P16سأل ریتشر عّما إذا كان بإمكان 
 إنھم كانوا جمیعاً رجاالً في الممر.  P16إذا كان ھناك أیضاً نساء. قالت 

  أواإن الشخص الذي بدأ یطرق على الباب عندما أطف P16سأل ریتشر عّما إذا كان ھناك رجال ونساء في الزنازین المنفردة. قالت 
 الضوء كان رجالً في زنزانة منفردة.

 لم یكن لدى الدفاع أسئلة.

 استجواب من قبل محامي المدعین 

عن عواقب اغتصاب المرأة في  P16 سألمثل "أنتن عاھـ**ت".  ت باالغتصاب والشتائمذكر محامي المدعي سیباستیان شارمر التھدیدا
النساء اللواتي تعرضن للتحرش أو االغتصاب في السجون السوریة تعرضن   إن العدید من P16سوریا عند إبالغ العائلة بذلك. قالت 

االغتصاب یعني إن و ،شرف المرأة یعني الكثیر للعائلةوإن الشعب السوري محافظ بشكل عام. وإن أیضاً للنبذ االجتماعي بعد السجن.  
الحقاً بالصوت   نالحمالت [العسكریة] خالل فترات الثورة وظھر. ھناك فیلم شھیر عن نساء تعرضن لالغتصاب في السجون أو العار

ضت تعرّ تكون قد  زوجھا ألنھ اعتقد أنھا ربما   ، طلقھاالفلسطینیة P16عة. حتى صدیقة عن تجاربھن المروّ  "نانأخبر "والصورة و
االجتماعیة على إعالتھا [زوجتھ]. قالت  لالغتصاب. لم یكن یعرف [ما إذا كانت قد تعرضت لالغتصاب]. لم تكن لدیھ القدرة العقلیة أو 

P16  إنھا محظوظة ألنھا تنحدر من عائلة منفتحة. قالتP16 .إنھا ال تعرف ما إذا كان ذلك قد أجاب على السؤال 

. تالمعتقال أھاليإنھم سیبلغون العناصر ، كیف ینبغي تفسیر قول أال یتحدث المعتقلون بعد االعتقالقال شارمر إنھ مع العلم أنھ ینبغي  
 صدیقات لم یخبرن والدیھن بما حدث لھن في السجن. P16. كان لدى ع شكل من أشكال االبتزاز والمضایقةإن ھذا بالطب P16قالت 

 عّما إذا كان سؤالھ حول أجھزة المخابرات بشكل عام. P16شارمر عّما إذا كان العنف الجنسي وسیلة تعذیب. سألت  سأل

،  شاب من دیر الزور ،P16بالطبع. ھذا یتعلق بالرجال والنساء. أخبر صدیق  P16. أجابت  2011عم، منذ عام أكد شارمر ذلك قائالً، ن
ولم یكن قادراً على الدفاع عن  كان مربوطاً ومقیّداً وسائل اإلعالم كیف اعتادوا اغتصابھ وحجم العصا التي أدخلوھا في فتحة الشرج. 

 لتعذیب. نفسھ. بالطبع االغتصاب ھو أسوأ أنواع ا

إنھم  P16قد سمعت عن األربعین امرأة األخریات بعد القبض علیھن وما إذا كّن في الخطیب أیضاً. قالت  P16سأل شارمر ما إذا كانت 
عن   حتى النھایة. تحدثن نبقیاللواتي و] الفلسطینیة واألخرى   P16. كانت النساء ثماني ثم خمس ثم ثالث: [امرأة ورجالً  40كانوا 

 المزید من التفاصیل. یة والتھدید باالغتصاب ولم یذكرن المضایقات اللفظ

 ال، لم تسألھ. P16أنور عن شقیقھا عندما كانا في األردن. قالت  P16یجر عّما إذا سألت  اسأل محامي المدعي مانویل ر

في   معارفال یزال لدیھم كان أن األشخاص الذین غادروا النظام  تخّمنإنھا  P16لشرطة، قالت لدى افي جلسة االستماع  ھیجر إناقال ر
 إنھا ال تعرف.  P16عندما كان في األردن. قالت  معارفلدیھ  یجر عّما إذا كان أنور ال یزال االسجون. سأل ر

إن السبب ھو أنھا تعرف أشخاصاً انشقوا وظلوا على اتصال [لم تذكر التفاصیل]،   P16ھذا التخمین. قالت جاءت بیجر من أین اسأل ر
الشجاعة للمغادرة. في بعض األحیان، عندما    ملدیھ. لم یكن جمیعھم انشقوا المعارضة[یدعمون]  معجمیع األشخاص الذین لیس ألنھ 
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ً قاء وھم یعرفون أشخاصأن نسأل عن معلومات أو في وسائل اإلعالم، "نسأل" ھؤالء األصد "نرید"  P16لیس لدى  ولكن]. معارف[ ا
 معلومات عن السید أنور.

 P16تعتقد أن أنور قد انشّق بالفعل. قالت  P16إنھ لم یسمع إجابتھا من قبل وسأل عّما إذا كانت  تسقال محامي المدعي أندریاس شول
أن ذلك سیضعف النظام.   ر من الناس تركوا النظام واعتقدت. كانت تعتقد أنھ انشق ألن الكثیقاطعإنھا ال تستطیع اإلجابة بنعم أو ال بشكل 

ما إذا كان  P16موا معلومات لصالح الثورة. لذا، ال تعرف لذلك، كانت سعیدة ومتحمسة ألن شخصاً آخر ترك النظام، على أمل أن یقدّ 
 أعطى معلومات تدین النظام.أنور قد 

إنھا لم یكن لدیھا ھذا  P16عّما إذا كان أنور قد انشق فقط "ظاھریاً" لیتعقّب الثورة أو یتحّرى بشأنھا [كمخبر]. قالت  تسسأل شول
 تجاه الموضوع. االشعور. كان شعورھا إیجابی

 P16". أجابت  Le Cri Etouffé – Syrieسابقاً، والذي یحمل اسم " P16سأل محامي الدفاع مایكل بوكیر عن سنة الفیلم الذي ذكرتھ 
 .2011تحدث عن مصیر المرأة منذ عام ی لكنھ ،2018أو  2017أنھ ربما كان عام  

  تعرف في الحیاة [الحقیقیة]، لكنھا ال تتذكر اسمھا. P16إنھا كانت امرأة فرنسیة التقت بھا  P16الفیلم. قالت  قام بإعدادسأل بوكیر من 
P16  عّرفتھما ببعضھماالمرأة السوریة التي. 

 إن مخرجة الفیلم فرنسیة. P16سأل بوكیر عّما إذا كانت مخرجة الفیلم قد اعتُِقلت في سوریا أیضاً. قالت 

 إنھا لیس لدیھا معلومات عن ذلك. P16في سوریا قّط". قالت  أجاب بوكیر: "إذاً، لم تُعتقَل

إن على بوكیر أن یشاھد الفیلم للحصول على مزید من المعلومات   P16؟ قالت 2012؟ 2011سأل بوكیر متى انتھى وقت التوثیق 
المنصب. إنھن [النساء]  في السلطة/ األرض وكان "ھؤالء" [ضباط النظام ...إلخ] ال یزالون في مشتتاتولمعرفة كیف كانت ھؤالء النساء  

 بالتواریخ. ال یكترثن

كان لدیھا معلومات عن العنف الجنسي في أجھزة المخابرات العامة من مصادر مختلفة  P16تساءل شارمر عّما إذا كان صحیحاً أن 
 %.100 نعم ،P16(على سبیل المثال من خالل التحدث إلى نساء أخریات) ومن الفیلم. أجابت 

 ُسِمح للشاھدة باالنصراف. 

 ]. قالت القاضي كیربر إنھ تم إلغاء جلسة الیوم التالي [ألن االستجواب قد انتھى

 دقائق***  10***استراحة 

 للجمھور ألن الترجمة العربیة لم تكن متاحة للصحفیین السوریین.  23إلى  1الدفاع بتكرار األیام التماس قرأت القاضي كیربر رفض 

األسد"  ي یلتققالت القاضي كیربر إنھا عثرت على مقال إخباري عن زیارة كوفي عنان. قال شارمر إنھ وجد مقاالً بعنوان "كوفي عنان 
ارمر  قال شعّما إذا كانا نفس المقال.  تآذار/مارس وتساءل 10 ھو  مقالھاتاریخ قالت القاضي كیربر إن  .]2012آذار/مارس [ 11من 

 "إطالق سراح معتقلین سیاسیین". تحّدث عن إنھ قد یكون مقاالً مختلفاً، والذي

 بعد الظھر.  2:40ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 صباحاً. 9:30، الساعة  2020تشرین األول/أكتوبر،  6المحاكمة القادمة في ستكون 

 


