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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 مدینة كوبلنتس، ألمانیا  – المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة  السابعالتقریر 
 2020تموز/یولیو،  31و 30و 29تواریخ الجلسات 

 
 تحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافاً للتعذیب. 

 1أبرز النقاط: الملّخصات/

 2020تموز/یولیو،  29 – للمحاكمة الیوم التاسع عشر  

عاماً، على اعتقالھ في فرعي الخطیب وكفرسوسة، واتھامھ زوراً بتمویل الجیش السوري الحر. وعلى مدار   P7 ،30شھد  •
للتفتیش وھو عاٍر، وللضرب مراراً على قدمیھ، وللتعذیب بالكابالت، ولسكب البنزین   P7ما یقرب من ثالثة أسابیع، تعّرض  

لقي شھادتھ الضوء تحدیداً على الظروف القاسیة التي یواجھھا المعتقلون في فرع الخطیب، بما في ذلك: الزنازین  علیھ. وتُ 
المكتظة، وسوء حالة مرافق الصرف الصحي، والوجبات غیر الكافیة، ومحدودیة الوصول إلى الماء، والمخاوف من ترّدي  

. وكان ھناك بعض الخالف حول ما إذا  القومي مكتب األمن   تفجیرم فیھ في الیوم الذي ت P7الحالة الطبیة. وتم إطالق سراح 
 أو في فرع آخر.  251معتقالً في الفرع  P7كان 

 2020تموز/یولیو،  30 –الیوم العشرون للمحاكمة 

. وعلى مدار أربع جلسات استجواب، تم استجواب  عاماً، على اعتقالھ كذلك في فرعي الخطیب وكفرسوسة P8 ،39شھد  •
P8  حول انتمائھ إلى تنسیقیات المظاھرات. وتعّرض للضرب، السیما على قدمیھ. وعالوة على ذلك، قّدرP8   أن أربعة

أشخاص لقوا حتفھم خالل الفترة التي قضاھا في السجن، من بینھم جثة رجل تم وضعھا بجانبھ في ساحة. وفي كفرسوسة،  
 السجانون اسم المبعوث الخاص لألمم المتحدة األخضر اإلبراھیمي على أداة تعذیب استخدموھا لضرب المعتقلین.  أطلق

 2020تموز/یولیو،  31 –الیوم الواحد والعشرون للمحاكمة  

الرابعة. ورّكز  موظفاً حكومیاً یمتلك مقھى إنترنت في سوریا. واعتُِقل بناًء على أوامر عمید، ثم احتُِجز في الفرقة  P9كان  •
كیف أّدى وضعھ كموظف   P9ُجّل شھادتھ على جلسة االستجواب األولى التي زعم أن المحقق تعّرف علیھ فیھا. وأوضح 

حكومي على األرجح إلى إطالق سراحھ. وأشار إلى احتمال أن یكون المتّھم أنور ھو الرجل الذي استجوبھ. وعندما ُطلب من  
P9 ي المحكمة، لّوح لھ أنور. وكان ھناك سؤال حول مدى عدالة مجموعات الصور التي  محاولة التعّرف على أنور ف

 التعّرف على صورة أنور.  P9استخدمتھا الشرطة لمعرفة ما إذا كان بإمكان 

 
 
 

  

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

بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضراً لجلسات المحاكمة؛ وإنما ھو مجّرد  ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى العلم 
 ملخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2020تموز/یولیو،  29 – الیوم التاسع عشر للمحاكمة 

 صباحاً.  9:30وبدأت المرافعات الساعة شخصاً وستة أفراد من وسائل اإلعالم.  12حضر ھذه الجلسة 

 صباحاً.  9:30تألف الجمھور من اثني عشر متفرجاً وستة من اإلعالمیین. بدأت اإلجراءات في الساعة 

   P7شھادة 

 وتم استدعاؤه كشاھد وال عالقة لھ بالمتھمین. . دورة لغة مستوىعاماً. ویعمل في مطعم وَیحضر  30من العمر  P7یبلغ 

 P7اعتقال 

مساًء في شارع نسرین في حي التضامن بدمشق.   4 –مساًء  3، اعتقلھ شبیحة النظام بین الساعة 2012أنھ في تموز/یولیو  P7أوضح 
) كانت تشیر إلى أنھ من حلب. حیث نظر  إنھ اعتُقل ألن بطاقتھ الشخصیة (بطاقة الھویة  P7وكان یعتقد أنھ قد یموت في أي لحظة. وقال 

أنھ ُولد في دمشق وأن بطاقتھ الشخصیة صدرت ھناك  P7الشبیحة إلى بطاقتھ الشخصیة وسألوه عما كان یفعلھ في دمشق. فأخبرھم 
 دین.على رأسھ وأمروه بإبقاء رأسھ منخفضاً. ثم تعّرض للضرب دون أن یقدر على رؤیة المعت  P7أیضاً. فقلب الشبیحة قمیص 

إلى قبو مبنى، وقُِذف في زنزانة بقوة كبیرة لدرجة أنھ وقع على أفراد آخرین. وكان قد ُصّب على المعتقلین إما الدیزل أو   P7نُِقل 
أن الشبیحة بدأوا یتحدثون فیما بینھم. "بدا كما لو أن ضمیر شخص ما قد استیقظ، لكن شخصاً آخر قال لھ ال، كان   P7وذكر  2البنزین.

  إلقاء السیجارة". ثم اقتاد الشبیحة المعتقلین خارج الزنزانة إلى ممر یبدو أنھ بال تھویة حیث مكثوا قرابة ساعتین. وخالل ھذا الوقت،یرید 
سأل الشبیحة المعتقلین عن حاجتھم للماء وأعطوا بعض الماء للمعتقلین. كما سألوا عّمن كان على استعداد لدفع نقود لإلفراج عنھ.  

إلى أن األشخاص الذین تم إطالق سراحھم لم یُروا   P7لیرة سوریة. وأشار  200,000 –  100,000د من األفراد ما بین وعرض العدی 
 مرة أخرى. 

ثم شكل الشبیحة طابوَرین، في كل   3فرداً.   29صباحاً، أحضر الشبیحة مركبة أرادوا أن یستخدموھا لنقل   3 –  2في حوالي الساعة 
من مكان وجود المعتقلین إلى المركبة. وكان على المعتقلین المرور بین طابوَري الشبیحة الذین ضربوھم   طابور عشرة أشخاص، امتّدا

إلى أن المركبة كانت تفوح منھا رائحة وكأنھا كانت تُستخدم لنقل اللحوم. وفي طریقھا إلى   P7حتى صعد المعتقلون إلى المركبة. وأشار 
الموقع التالي، توقفت المركبة عند ثالث نقاط تفتیش، وفي كل مرة كان یدخل ثالثة عسكریین إلى المركبة ویضربون بعض المعتقلین  

 "كوسیلة للتنفیس عن الغضب". 

  P7وذكر  5وتم مرافقة المعتقلین إلى الطابق السفلي وتفتیشھم وھم عراة ثم تم مرافقتھم إلى زنازینھم.  4ب وصلت المركبة إلى فرع الخطی 
أنھ رأى أشخاصاً كثیرین عندما دخل زنزانتھ؛ ولم یكن ھناك مكان یجلس فیھ على األرض، ومن كان یقف كان یفقد مكانھ. ومكث ھناك  

 لمدة أسبوعین. 

إلى غرفة استجواب حیث أجِبَر على الركوع على األرض ورأسھ لألسفل ووجھھ مغطى. كان ھناك  P7 خالل األسبوع األول، أِخذَ 
راٍضیا عن إجابات   المستجوب . وعندما لم یكن P7والسجان الذي كان یقف خلف  P7شخصان في الغرفة: المحقق الذي كان یقف أمام 

P7 كان السجان یضرب ،P7  ستجوب المبكابل. وفي إحدى المرات، سأل P7   عن سبب اعتقالھ، فأجابھP7   بأنھ یعیش ویعمل في
أراد منھ أن یقّدم اعترافاً كاذباً. وقال   المستجوب أن  P7دمشق، لكنھ اعتُِقل ألنھ [بطاقتھ الشخصیة تفید بأنھ] كان من حلب. واعتقد 

 یخاً إجرامیاً. وفي النھایة أعید إلى زنزانتھ. للمحقق أن یتحقق من سجلھ الجنائي وأنھ سیقبل االعتقال إذا أظھر السجل بالفعل تار

 
حد  محامیة أ أومیشین، ما إذا كانت المادة التي ُصبّت على المعتقلین ھي الدیزل أو البنزین. وفي وقت الحق من المرافعات، أشارت  P7لم یتذكر  2

 المّدعین، إلى البنزین. 
 ) كان بناًء على ما سمع الشبیحة یتحدثون عنھ. 29أن عدد األفراد ( P7ذكر  3
 . 251یُعرف الخطیب أیضاً باسم فرع أمن الدولة  4
استخدم   P7ب المحاكمة أن تحدیداً الدرج حیث تم تفتیش المعتقلین، وكذلك بابا على الیسار. ومّر عبر ممر، ثم استدار یمیناً. الحظ مراق  P7 تذّكر 5

 یدیھ لوصف المشھد. 
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وصف ظروف السجن. وبحسب قولھ، فإن المعتقلین لم یستطیعوا التفریق بین اللیل والنھار، أو ما إذا كانوا جالسین أم    P7واصل 
رحاض مرة واحدة في  بما في ذلك جثة صبي. وكان یُسمح لھم باستخدام الم 6واقفین. وكانت جثث بعض األشخاص مغطاة بطفح جلدي، 

الیوم. وكان على الناس الوقوف في طابور مقّدماً إذا أرادوا استخدام المرحاض، وھو ما كان صعباً على السجناء المسنین الذین ذّكروا  
P7  بوالده. كما ُمنِع المعتقلون من االستحمام. وذكرP7  كیف ذھب شخص إلى المرحاض وسكب الماء على نفسھ ألنھ "قرف من نفسھ  "

شخصاً،   15أن الطعام الذي كان یُقّدم للمعتقلین على صینیة كان یؤتى بھ إلطعام  P7وتعّرض بعد ذلك للضرب عقاباً على فعلتھ. وروى 
 لكنھ لم یكن یكفي سوى إلطعام ثالثة أشخاص. 

إلى أن النقل تم   P7وأشار  إلى الخطیب، نُقل ھو ومعتقلون آخرون بالحافلة إلى فرع آخر في كفرسوسة.  P7وبعد أسبوعین من وصول 
مساًء في یوم حار. كما تذّكر أنھ كان حافي القدمین. واقتید المعتقلون إلى ساحة حیث كان العناصر بانتظارھم. ولما   2حوالي الساعة 

لھجوم؛ استغرب أن  إلى االرتباك الذي شعر بھ أثناء ا P7رأى العناصر المعتقلین من بعید اندفعوا نحوھم وانھالوا علیھم ضرباً. وأشار 
 إلى زنزانتھ الجدیدة التي وصفھا بأنھا أكثر اتساعاً نسبیاً من زنزانتھ في الخطیب.  P7یُنقَل المعتقلون إلى ھذا الفرع. ثم اقتید 

فرع.  تذّكر سماعھ محادثة بین العناصر الذي كانوا یمشون بالقرب من الزنزانة، حیث كانوا یتساءلون عن سبب إحضار المعتقلین إلى ال
للضرب على ید أحد   P7واحد منھم، [ألنھ یملك طوال وبنیة قویة] فكان یجب أن یكون واحدا منھم. ثم تعرض   P7وقالوا ال بد وأن 

أن   P7قدام]. وشعر أ 3’6متراً [ P7 1.92أقدام] بینما یبلغ طول  9’4متر [ 1.5العناصر. وأشار إلى أن المعتدي كان طولھ حوالي 
 ذلك العنصر كان یحمل حقداً ضده، لكنھ لم یعرف السبب. ومكثوا في ذلك المكان ثالث ساعات ثم أُعیدوا إلى الفرع. 

، كان ھدف العناصر رعایة المعتقلین إلعادتھم P7مكثوا في الفرع لمدة یومین أو ثالثة أیام، ثم اقتیدوا إلى ساحة الفرع. ووفقاً لما ذكره 
م لھم الطعام وكشف علیھم طبیب.  إلى حالتھم الصحیة،  كما   7ولكن فقط إلى الحد الذي تم فیھ إخفاء اآلثار الجسدیة [للتعذیب]. وبالتالي، قُّدِ

ثم اقتیدوا إلى الساحة حیث   8لم یقبل العرض ألنھ لم یشعر باألمان.  P7ُسئلوا عّما إذا كان أي شخص یرید إجراء مكالمة ھاتفیة. غیر أن 
 إنھ كان شعوراً ال یوصف أن ینام ورجاله ممدودتان. P7أمضوا اللیل. قال 

في الشارع حافي القدمین، مرعوباً من   P7في الیوم التالي، قیل للمعتقلین إنھ سیتم إطالق سراحھم. وأعید لھ محفظتھ ومالھ، ثم سار 
إلى منزل عائلتھ وقال   P7یوم اإلفراج عنھ. ووصل  للتفجیرالسوري قد تعّرض  القومي على علم بأن مكتب األمن  P7مظھره. ولم یكن 

 . 2013أیار/مایو،  20لھم "هللا ال یبقیني إذا بقیت في ھذا البلد" [أي أنھ لن یبقى في سوریا]. وغادر سوریا في 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

یتذكر عدد الشبیحة، وما إذا كانوا   P7بأنھ لم یتم اعتقالھ من قبل قوات عسكریة. وسألت إذا كان  P7إفادات   أشارت القاضي كیربر إلى
وتابع قائالً: "نحن [السوریون] نعرفھم.   9أن الشبیحة كانوا یرتدون زیاً عسكریاً.  P7مسلحین، وما إذا كانوا یرتدون زیاً موّحداً. أوضح 

، وأن" ھؤالء األشخاص اعتادوا نھب الممتلكات الخاصة للمدنیین". وكانوا موالین للنظام ولیس لدیھم  إنھم لیسوا متطوعین رسمیین"
إنھم كانوا یحملون رشاشات الكالشینكوف    P7وظائف. ودخلوا ھذا المجال واكتسبوا سلطة من أجل السیطرة. وفیما یتعلق باألسلحة، قال 

)AK-47 .( 

إن رأسھ كان مغطى بقمیصھ وكان منحنیاً لألسفل، وإال لكان قد   P7ا نُقل إلى المیدان. قال عندم  P7سألت القاضي كیربر عما رآه 
 تعّرض للضرب. 

بأنھ ُصدم ألنھ لم یَر مثل ھذه الدبابة الكبیرة في إشارة إلى المركبة التي استقلھا مع المعتقلین اآلخرین.   P7ذكرت القاضي كیربر شھادة 
 أن ھذا صحیح. P7وأقّر 

 عنصر.   300إلى  200إنھ رأى حوالي  P7عنصر ھناك. فقال  300قد رأى  P7سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 
الكلمة العربیة "حبوب" لوصف حالة الجلد التي رآھا على السجناء اآلخرین. وتم تعریف ذلك من قبل مترجم المحكمة على أنھ "طفح   P7استخدم  6

 ). 11جلدي"، ولكن تم التعّرف علیھ الحقاً على أنھ "جدري الماء" (انظر المالحظة  
 رطالً) أثناء اعتقالھ.  26كجم (حوالي  12أنھ فقد  P7شھد  7
 اً ما كان یراود المعتقلین الشك في أنھ سیتم تعقب من یستقبل مكالماتھم. غالب 8
"الدفاع الوطني". وفّسر مراقب المحكمة   P7في البدایة إلى "الدفاع المدني". وفي الجملة التالیة، قال  P7عند اإلجابة على ھذا السؤال، أشار   9

 ، وأنھ كان یقصد أن یقول "الدفاع الوطني". P7من جانب استخدام "الدفاع المدني" في الجملة األولى على أنھ خطأ 
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إنھ تعرض للضرب بالیدین والساقین وأعقاب   P7تم توقیفھ في حي التضامن. فقال  عندما P7سألت القاضي كیربر كیف ُضِرب  
 البنادق. 

اسم الفرع الثاني وأشار إلى أن ھناك العدید من الفروع   P7. لم یعرف P7سألت القاضي كیربر عن اسم الفرع الثاني الذي اعتُِقل فیھ 
 في سوریا وھي تحمل أرقاماً فقط. 

 یعرف رقم الفرع. كان یعلم فقط أنھ یقع في كفرسوسة.  P7یعرف رقم الفرع. لم یكن  P7إذا كان سألت القاضي كیربر ما 

 إنھ كان في الخطیب.  P7یعرف مكان اعتقالھ قبل نقلھ إلى كفرسوسة. قال  P7سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

یع سلطة  یب  معروف محل ي حي القصور وفیھ أن الخطیب یقع ف P7أنھ كان في الخطیب. وأوضح   P7سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 10الفواكھ. وغالباً ما كان یذھب إلى المحل مع أصدقائھ. 

إن أیاً من المعتقلین اآلخرین لم یناقش   P7بمكان اعتقالھم. قال  P7ا إذا كان معتقلون آخرون قد أخبروا ◌ّ سألت القاضي كیربر عم 
أنھم اعتقلوا في شارع نسرین وذھبوا إلى الخطیب. ثم سأل   P7المكان الذي كانوا فیھ ألنھم كانوا یخشون أن یكون بینھم مخبر. وأوضح 

ار] وقال إنھ أدار وجھھ إلى الیسار  عّما إذا كان یمكنھ إعادة تمثیل أفعالھ عندما نزل من المركبة. [ركع على ركبتیھ وأدار وجھھ إلى الیس
 لیلقي نظرة سریعة على مبنى. 

بأن الخطیب كان معروفاً لدى السوریین وأن أحد المعتقلین أخبره أنھ الخطیب. سألت إذا كانت ھذه   P7أشارت القاضي كیربر إلى إفادة 
 أنھ تعرف على المنطقة وقیل لھ االسم.  P7اإلفادة صحیحة. أوضح 

ربر عن عدد األشخاص في زنزانتھ. تدّخل محامي الدفاع، بوكیر، وطلب قراءة النص بصوت عاٍل. منحت القاضي  سألت القاضي كی 
عّما   P7أثناء استجواب سابق. وفي ذلك الوقت، ُسئل  P7كیربر اإلذن. قال المحامي بوكیر إن صورة القمر االصطناعي ُعرضت على 

إن سوریا لم یكن لدیھا نظام تحدید المواقع العالمي   P7. قال P7صورة. طلب بوكیر إجابة إذا كان قادراً على التعرف على المباني في ال 
)GPS  في ذلك الوقت. أخبره منطقھ أنھ عندما یرى شیئاً مشابھاً غیر متوفر/غیر مجد للعامة، فإنھ ال یستطیع التعرف علیھ وفي الواقع (

 میل ویمكن للمرء التعرف على المنطقة بدون نظام تحدید المواقع العالمي. لم یكن قادراً على تخمین ما ھو. ومع ذلك، فھو مكان ج

إنھ أصیب بصدمة أكبر من حالة األشخاص في زنزانتھ،   P7. قال P7سألت القاضي كیربر مرة أخرى عن عدد األشخاص في زنزانة 
ا مختلفین. لم یستطع إعطاء عدد محدد من  عاماً. ولكن عندما رأى حالة اآلخرین، كانو 22ولیس عددھم. حیث كان یبلغ من العمر 

كیف كان یجلس في زنزانتھ عن طریق القرفصاء   P7فرد. وأظھر   300الناس، لكنھ اعتقد أنھ كان ھناك الكثیر من الناس، ربما حوالي 
 لدرجة أن  وضّم ساقیھ بذراعیھ إلى صدره. وذكر أن بعض الناس ناموا على ِحجر بعضھم البعض. وكانت الزنزانة مزدحمة جداً 

 الشخص یفقد مكانھ على األرض إذا وقف على رجلیھ.  

ثالثة مراحیض. كانوا في الزاویة الیمنى عند الدخول من الباب. وإذا أراد شخص   P7سألت القاضي كیربر عن عدد المراحیض. تذّكر 
بعض المعتقلین قد ُسجنوا لمدة ستة أشھر  ما استخدام المرحاض، فعلیھ أن ینتظر في طابور حیث ینتظر الناس جلوساً وقیاماً. وكان 
 وكانت حالتھم الصحیة متدھورة، لذا كان لھم الحق في النوم وھم مستلقین لیمّددوا أرجلھم. 

أي أطراف   P7حول الطفح الجلدي. وسألت إذا كان المعتقلون یعانون من كسور في أطرافھم. لم یَر  P7ذكرت القاضي كیربر شھادة 
 ولم یَر أي دم.  11بالطفح الجلدي] قال إن الطفح الجلدي في سوریا یسمى جدري الماء.  مكسورة. [فیما یتعلق

 بالنفي.  P7إذا رأى جثثاً. فأجاب  P7سألت القاضي كیربر 

إن الطعام كان یقّدم للمعتقلین على صینیة كانت توضع على األرض. وكان یأكل كل من أراد   P7سألت القاضي كیربر عن الطعام. قال 
 . الیابس أن یأكل. وكانت الوجبات تتكون من البطاطا والبرغل والخبز 

 
إنھ رأى المنطقة في الوقت الذي كان یتم فیھ نقل المعتقلین إلى الفرع الثاني، وأنھ   P7الحظ مراقب المحكمة اللبس المحیط بھذا السؤال. حیث قال  10

عن معرفتھ بالمنطقة التي أطلق سراحھ فیھا   P7ربر قصدت أن تسأل استطاع أن یعرف من المباني أنھا منطقة سكنیة في الخطیب. ولكن القاضي كی 
 في النھایة، إشارة إلى كفرسوسة. 

 ذكر "جدري الماء" لكنھ لم یترجم الكلمة في األصل بشكل صحیح. P7في وقت الحق من المرافعات، أوضح المترجم أن   11

https://www.google.de/maps/place/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%E2%80%AD/@33.5200234,36.3112419,79m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1518e700b2193aaf:0x200d1bb3e0873bc4!8m2!3d33.5199813!4d36.3114278
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إنھ تعّرض للضرب أثناء االستجواب، في   P7تعّرض للضرب. سألت أین وكیف ُضرب. قال   P7أشارت القاضي كیربر إلى أن 
المحقق الذي   P7ب، وعندما تم تفتیشھ. "كان الحارس الذي یأخذ شخصاً إلى الداخل، یستقبلھ بالضرب". وأثناء االستجواب لم یَر الخطی 

یُضرب بكابل على أصابع قدمیھ [باطن   P7شیئاً لم یوافق علیھ المحقق، كان   P7ضربھ ألن رأسھ كان منحنیاً إلى األسفل. وكلما قال 
 بالتوقیع على وثیقة لم یُسمح لھ بقراءتھا.  P7ى االستجواب، أمر المحقق قدمیھ]. وعندما انتھ

*** 

 دقائق.]   10[استراحة لمدة 

*** 

 یصّور شارع بغداد.  1فیدیو یوتیوب رقم أن   P7تم عرض فیدیو یوتیوب. علق 

. إذا نقر المرء على  ھناموجود  00:05عند الدقیقة  1فیدیو یوتیوب رقم مالحظة من مراقب المحاكمة: المبنى الذي یظھر في 
یل الطبیة" في الرابط، سیجد صورة لنفس المبنى (نفس الدرج والشرفات). وإذا شاھد المرء  صورة "مخبر الخطیب للتحال

. وباإلضافة  P7محل سلطة الفواكھ (رامز) الذي ذكره  00:01، فسیرى بوضوح عند الدقیقة ھناالنسخة األطول من الفیدیو 
الفتة شارع تشیر إلى أن باب توما وشارع   00:29الشرح السابق، یمكن للمرء أن یرى في الفیدیو األصلي عند الدقیقة  إلى

 بغداد كانا على الیسار. وتعني ھاتان النقطتان أن ھذا لم یكن شارع بغداد، بل شارع مرشد خاطر. 

  

 

 

 أنھ وصل إلى نقطة لم یُسمح لھ فیھا بمتابعة السیر بالمركبة.  P7. وذكر 2فیدیو یوتیوب رقم تم عرض 

. إذا نقر  ھناھو نفس المبنى  00:00عند الدقیقة  2یوتیوب رقم فیدیو مالحظة من مراقب المحاكمة: المبنى الذي یظھر في 
بط، فسیجد صورة لنفس المبنى (ونفس الالفتة والمظھر).  المرء على صورة "مركز النجمة الشعاعي التخصصي" في الرا

حیث یقع كل من مركز التصویر الشعاعي والدوار على الجانب األیمن لمصور الفیدیو، مما یعني أن مسار الحركة كان كما  
 ھو موّضح أدناه. 

 ]36.311260، 33.519945[اإلحداثیات 

https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.youtube.com/watch?v=MIVjmsKWUh8
https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.520315,36.3106888,148m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x6b3e2dbdd28591b1!8m2!3d33.5203105!4d36.3106996
https://www.youtube.com/watch?v=WlprUSh3rY4
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.google.de/maps/place/Star+center+radiographic+Specialist/@33.5217674,36.3105263,116m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf6dc9b298a8fe6b8!8m2!3d33.5217549!4d36.3103509
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تذّكر أنھ كان یزور المنطقة كثیراً.    12]، بعد ما طالعونا من المكانإنھ [  P7إذا كان قد تعّرف على المدخل. قال    P7سألت القاضي كیربر  
 لم یكن یعلم بوجود فرع ھناك. 

%. قال إننا [اآلن] في  100متأكداً بنسبة    P7یُظھر فرع الخطیب. لم یكن    2مقطع فیدیو یوتیوب رقم  سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
كره البلد الذي ُوِلد   ولم یبحث في الموضوع. كما ذكر أن حالتھ النفسیة بعد [اإلفراج عنھ من االعتقال] كانت سیئة للغایة لدرجة أنھ  2020

 فیھ. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

عدد األیام، لكنھ خّمن أنھ بقي ھناك لمدة أسبوعین إلى ثالثة أسابیع.    P7في الخطیب. لم یتذكر    P7سأل القاضي فیدنر عن المدة التي مكثھا  
دوماً وكان المكان تحت األرض. وكان المعتقلون ینامون    ولم یتمكن المعتقلون من التفریق بین اللیل والنھار. كان ھناك ضوء أصفر مضاء

 عندما كانوا یشعرون بالتعب. 

 أنھ لم یستطع رؤیة ضوء النھار.  P7إذا كان غیر قادر على تقدیر الوقت ألنھ لم یستطع رؤیة ضوء النھار. أّكد  P7 سأل القاضي فیدنر

 ذلك.  P7. وأكد 251ع عّما إذا كان قد تم استجوابھ في الفر P7سأل القاضي فیدنر 

أنھ تم استجوابھ في الخطیب. ثم سأل إذا كان االستجواب في نفس الطابق أم أنھ صعد إلى الطابق    P7أشار القاضي فیدنر إلى اّدعاء  
أن شخصاً ما أمسك بھ بینما قام شخص آخر بجره. وصعد ھو ومعتقلون آخرون سبع درجات، وُوِضعوا في حجرة، ثم   P7العلوي. تذكر 

 م استجوابھم واحداً تلو اآلخر. لم یَر المحقق الذي استجوبھ أو الشخص ِمن خلفھ الذي ضربھ. ت 

في طابق مختلف عن طابق    P7. تم استجواب  P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان االستجواب قد تم في نفس الطابق الذي توجد فیھ زنزانة  
 زنزانتھ.

في نفس المبنى الذي    P7جوابھ في مبنى مختلف عن المبنى الذي كانت فیھ زنزانتھ. تم استجواب  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان قد تّم است 
 توجد فیھ زنزانتھ، وكانت غرفة االستجواب على بعد طابق واحد تقریباً من زنزانتھ. 

بأنھ تعّرض للضرب على "أصابع قدمیھ" یعني أنھ تعرض للضرب على أخمص    P7توضیح ما إذا كان ادعاء    P7طلب القاضي فیدنر من  
إنھ عندما ذكر "أصابع قدمیھ" كان یعني أنھ ُضرب على باطن قدمیھ، وھو الجزء الذي رّكز المحقّق الضرب علیھ. وكان   P7قدمیھ. قال 

 یعتقد أنھ قد یُقتل بالرصاص، وفي ھذه الحالة ستنتھي [معاناتھ] ویرتاح. 

إنھ أراد أن یموت بسبب اإلھانات والمعاملة. ووصف األشخاص    P7تمنّى الموت نتیجة الضرب. قال    P7ل القاضي فیدنر عّما إذا كان  سأ
ھت لعائلتھ كانت أكثر إذالالً من الضرب.   الذین اعتقلوه بأنھم جاھلون، وذكر أن اإلھانات التي ُوّجِ

 
 فھم بشكل صحیح على أنھا "بعد إطالق سراحنا". ھي "بعد ما طالعونا من المكان"، لكن العبارة تُ  P7كانت كلمات  12

 ]36.310198، 33.521858[اإلحداثیات 

https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
https://www.youtube.com/watch?v=NImHf5Obkmk
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إن قدمیھ تورمتا وتماثلتا  P7متا وما إذا كان قد لحق بھما ضرر دائم بسبب الضرب. قال قد تورّ   P7سأل القاضي فیدنر ما إذا كانت قدما 
 للشفاء خالل یومین أو ثالثة أیام. ولم یلحق بھما ضرر دائم. ولكن یدیھ كانتا مقّیدتین بكابل بالستیكي بقي أثره ظاھراً لمدة شھرین. 

اثنان: محقق وسجان. وسأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد أعطى أوامر    أنھ كان ھناك شخصان  P7أشار القاضي فیدنر إلى اّدعاء  
كان    المستجوب ألن رأسھ كان منحنیاً لألسفل. وعلم أن    P7وما إذا كانا یتواصالن مع بعضھما البعض. لم یعرف    P7أو تعلیمات بضرب  

 یف تلقّى الضرب. أمامھ والسجان كان خلفھ بناء على المكان الذي سمع فیھ صوت المحقق وك

أي أوامر، لكنھ أشار إلى أن   P7أو إلیقاف ضربھ. لم یسمع   P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد أعطى تعلیمات للبدء بضرب 
 المحقق ربما تواصل مع السجان باستخدام اإلیماءات. 

إنھ كان یسمع أنھ ال ینبغي للناس أن    P7أو التعذیب. قال    سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المعتقلون یناقشون فیما بینھم عملیات الضرب
یتحدثوا إلى معتقلین آخرین أثناء وجودھم في السجن بسبب وجود مخبرین متنكرین في ھیئة سجناء من أجل جمع المعلومات. وإذا قیل لھ  

 شيء، كان یجیب "حسناً". 

یومھ الثاني دخل شخص [سمین] الزنزانة. شعر المعتقلون اآلخرون بالحزن  إنھ في    P7سأل القاضي فیدنر عّما تحّدث عنھ المعتقلون. قال  
 ألن سبعة أشخاص اضطروا إلى الوقوف عندما جلس ذلك الشخص [البدین].

أنھ كان یبیع الخضار عندما مرت    P7أن الشخص [البدین] أخبر    P7سأل القاضي فیدنر كیف وصل ذلك الشخص إلى الخطیب. أوضح  
بالشفقة علیھ. وشعر بالقھر،    P7أیضاً وافداً جدیداً آخر فقد عیناً وِرجالً، وشعر    P7عتقالھ مع المتظاھرین. ووصف  بھ مظاھرة. وتم ا

 بوالده.  P7السیما على المعتقلین المسّنین الذین كانوا یذّكرون 

  P7كیف عرف أن ھذا صحیح. قال    P7 بأن بعض المعتقلین اعتُِقلوا لمدة ستة أشھر. سأل القاضي فیدنر  P7كّرر القاضي فیدنر ادعاء  
اءت  إنھ قیل لھ إن بعض المعتقلین كانوا ھناك منذ ستة إلى ثمانیة أشھر، لذلك ُسمح لھم باالستلقاء وتمدید أرجلھم. ولم یكن یعرف من أین ج

 تلك القاعدة. 

یسمع أصوات [التعذیب]. ولم یكن یعرف مصدر  ال، لكنھ كان    P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا تحّدث المعتقلون اآلخرون عن التعذیب. فقال  
 الصوت. 

إلى أن الضرب لم یحدث إال للشخص الذي استحم [بماء    P7یعتقد أنھ كان ھناك تعذیب یحدث. فأشار    P7سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 المرحاض، كما ذُكر أعاله]. 

إنھ سمع أصواتاً، لكنھ لم یعرف مصدرھا    P7عّما إذا كان قادراً على رؤیة ما كان یحدث خارج زنزانتھ. فقال    P7 سأل القاضي فیدنر
 بسبب وجود ممر [مجاور]. 

 إنھ كان بإمكانھ سماع األصوات من وقت آلخر، ولیس باستمرار.  P7كثیراً. قال  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھذا یحدث 

 بالنفي.   P7إذا كان قد شاھد جثثاً. فأجاب  P7 سأل القاضي فیدنر

إنھ كان یتمنى لو كان یعرف شخصاً ما، ولكن حتى لو جلس    P7عّما إذا كان قد تعّرف على المّدعى علیھ. قال    P7 سأل القاضي فیدنر
 بجواره في الحافلة، فلن یتمّكن من التعّرف على ذلك الشخص.  شخص 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

أن یصف المرة األولى التي تعّرض فیھا للضرب.    P7بأنھ تعّرض للضرب مرتین، ثم طلب من    P7ذكر المّدعي العام كلینجھ اّدعاء  
رع ودخلوا السجن. حیث ُجّردوا من مالبسھم وأِمروا باالنحناء وتم تفتیشھم أن المرة األولى كانت عندما وصل المعتقلون إلى الف  P7وصف  

 الذي صفعھم دون تمییز "كما لو كان یطلب منھم أن یخشوه".  13ثم ارتدوا مالبسھم مرة أخرى. ثم تم تسلیم المعتقلین إلى آمر السجن 

 إنھ كان یعرف الموظفین فقط ولیس المدیر.  P7عّما إذا كان من فعل ذلك ھو آمر السجن فقط أم كان ھناك آخرین. قال  سأل كلینجھ

 
 " باللغة اإلنجلیزیة، واستخدم مترجم المحكمة كلمة "آمر السجن". guardكلمة "سّجان". على الرغم من أنھا تُترجم عموماً إلى "  P7استخدم  13
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أنھ تعّرض للضرب. وُطِلب من المعتقلین أن ینزعوا مالبسھم وتم    P7سأل كلینجھ عن عدد األشخاص الذین تعّرضوا للضرب. أوضح  
ن [السّجان] بعد أن ارتدوا مالبسھم مرة أخرى. ولم یكن یُسمح للمعتقلین االحتفاظ بأربطة أحذیتھم تفتیشھم، ثم تم تسلیمھم إلى آمر السج

 الحقاً أنھ كان یتم االحتفاظ بھذه األشیاء حتى ال یتم استخدامھا في االنتحار.   P7وأحزمتھم؛ وتم إخبار 

إن [السّجان] ضربھ أمام الزنزانة، ثم    P7قد تعّرض للضرب من قبل أي شخص آخر غیر [السّجان]. قال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 دفعھ إلى الداخل. وشعر باالرتیاح ألن الضرب توقف [عندما عاد داخل الزنزانة]. 

أن الفرع كان    P7ام الزنزانة. أوضح  قد تعّرض لسوء المعاملة عند وصولھ [إلى الفرع] أم فقط عندما كان أم  P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 في منطقة سكنیة، لذلك لم یتم تعذیب المعتقلین في الساحة. وإنما كان یتم إنزالھم إلى الطابق السفلي. 

كلما جذبھما   P7إن قدمیھ كانتا متورمتین وأن السجان كان یسحب قدمي  P7، قال 2018طلب كلینجھ تأكیداً على أنھ، في أیلول/سبتمبر 
P7  ى جسده [بعیداً عن السجان]. كما سأل عّما إذا كان  إلP7    حافي القدمین أم كان یرتدي جوربین. قالP7  نعم، كان الضرب على باطن :

 یسحب قدمیھ تجاه جسده، لكن [السجان] كان یعود ویسحبھما. وكان حافي القدمین وكان یرتدي صندالً عند اعتقالھ.  P7قدمیھ. كان 

 أن األداة كانت عبارة عن كابل رباعي (من أربعة أسالك).  P7]. خّمن P7لمستخدمة [لضرب قدمي سأل كلینجھ عن األداة ا

شخص. قال إنھ كان مشھداً    400إلى    300أنھ كان ھنالك ما یقرب من    P7سأل كلینجھ عن عدد األشخاص الموجودین في الزنزانة. خمن  
 ال یُنسى، لكنھ لم یكن قادراً على إحصاء عدد األشخاص. 

أن [الرقم] كان في ھذا النطاق تقریباً. كان ھناك الكثیر من الناس لدرجة أن   P7أعطى في السابق نفس اإلجابة. وكّرر  P7ّكد كلینجھ أن أ
 الفرد یفقد مكانھ إذا وقف على رجلیھ. 

ألنھ ال یستطیع التفریق بین   P7إذا كان ھناك تغییر في المعتقلین وعّما إذا كان السّجانون یعملون في مناوبات. لم یعرف    سأل كلینجھ
 السّجانین والمعتقلین.

 إنھ تم استدعاؤه مرة واحدة فقط.  P7سأل كلینجھ عن عدد المرات التي تم فیھا استدعاء المعتقلین لالستجواب. قال 

لمعتقلین اآلخرین [ما إذا تم استجوابھم أكثر من مرة]. كما سأل عن عدد األشخاص الذین كان یتم استدعاؤھم في كل مرة.  سأل كلینجھ عن ا
إلى    15مرة أو مرتین في الیوم. ولكنھ لم یكن یعرف ما إذا كانوا نفس األشخاص أم أشخاصاً مختلفین. كان یتم استدعاء حوالي    P7قال  
 شخصاً في كل مرة.  20

إن الزنزانة كانت تعاني من الرطوبة، لكن أكثر شيء أحبھ ھو شرب الماء. حیث كان یغمس    P7كلینجھ عن التھویة في الزنزانة. قال  سأل  
 خبزه في الماء إلشباع جوعھ وعطشھ لفترة أطول. وكان یأكل بضع قضمات من البطاطا، لكنھ عموماً لم یكن یعرف ما الذي یأكلھ. 

إذا كانت ھناك    P7شخص كانوا في الزنزانة ولم یكن یُسمح لھم االستحمام. وسأل كلینجھ    400إلى    200بأن    P7أعاد كلینجھ ذكر اّدعاء  
نعم، وكانت المشكلة أن األشخاص المصابین [بالطفح الجلدي] كانوا یسلّمون علیھ [بالمصافحة]. ولم یكن یرید أن    P7رائحة نتنة. فقال  

 تى لو أدى ذلك إلى إصابتھ بالمرض. یكون وقحاً معھم [برفض مصافحتھم]، ح

نعم، حیث یشعر بالغضب كلما تذّكر ما حدث لھ، وتحدیداً بسبب    P7ال یزال یعاني من عواقب االعتقال. فقال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
سوریا، فعلیھ تأجیل    اإلذالل ولیس الضرب. وخدم عامین في الجیش للحصول على جواز سفر. إذا أراد المرء الحصول على جواز سفر في 

 الدراسة أو أداء الخدمة اإللزامیة. وأدى الخدمة من أجل الحصول على جواز سفر صالح لمدة ست سنوات. 

إلى أن ما مّر بھ ال شيء مقارنة بما حدث في الغوطة بسبب الكیماوي    P7یعاني من اضطرابات النوم. وأشار    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
]. وقد حوصر الناس في الزبداني والغوطة بینھم أطفال مع عائالتھم. وھو لم یشھد ھذه الحوادث مما ساعده على نسیان [األسلحة الكیمیائیة

ما حدث لھ. حیث مات الناس من الجوع. وسقط صاروخ وقتل عائلة بأكملھا. تساءل كیف یمكن أن یفكر في نفسھ. من المستحیل علیھ  
 ؤالء الناس. العودة [إلى سوریا] والعیش مع مثل ھ

بالعیش مع مثل ھؤالء األشخاص]. ثم سأل عّما إذا كان قد تم إطالق سراح جمیع المعتقلین الذین    P7قال كلینجھ إنھ متفھم [لعدم رغبة  
بین   قال  400و  200یتراوح عددھم   .P7    المتعلقات    20إلى    15إن بھ  [السّجانون] صندوقاً  [أطلق سراحھم]. وأحضر  فقط  شخصاً 

 معتقلین وأعادوا لكل شخص متعلّقاتھ. الشخصیة لل

یعرف، ولم یعتقد بأنھ كان سیحصل على إجابة إذا سأل. كّل ما    P7یعرف سبب إطالق سراحھم. لم یكن    P7سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 أراده ھو العودة إلى البیت. 
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إنھ لم یكن ھناك دماء. حیث كان األلم داخلیاً. إذا تعّرضوا للضرب،    P7سأل القاضي فیدنر عن حالة باقي المعتقلین بعد االستجواب. قال  
 فستكون [العالمات] تحت مالبسھم ولم تكن ظاھرة. 

 فقط على شخص واحد أو شخصین.   P7رؤیة عالمات على وجوه األشخاص. قال  P7سأل كلینجھ عّما إذا كان بإمكان 

م االكتئاب وكانوا یُضَربون بعد جلسات االستجواب. كانت ھناك عالمات [جّراء تعّرضھم  بأن المعتقلین بدا علیھ  P7أشار كلینجھ إلى اّدعاء  
للضرب] على وجوھھم وأیدیھم، ولكن لم تكن ھناك عالمات أخرى مرئیة ألن المعتقلین كانوا یرتدون مالبس. وباإلضافة إلى ذلك، قد  

خاص قد أُرسلوا [إلى السجن] وكانوا یسألون عن أسباب وجود  إنھ كان یسمع أن بعض األش  P7یكون بعض المعتقلین جواسیس. قال  
 اآلخرین ھناك.

نعم، كانت    P7بشأن عالمات الضرب الظاھرة على وجوه المعتقلین قد ُسّجلَت بشكل صحیح. قال    P7سأل كلینجھ عّما إذا كانت أقوال  
 ھناك [كدمات] بسبب ضربات بالمرفق أو بالید.

 بوكیر استجواب من قبل محامي الدفاع

إن المعتقلین كانوا في الخطیب ثم وضعوا في    P7سأل بوكیر عن وضع اإلفراج والیومین أو الثالثة أیام التي قضاھا في الفرع. قال  
 حافالت. كانت أیدیھم مقیدة بالكابالت. وعندما وصلوا إلى كفر سوسة، تعّرضوا للضرب لحوالي أربع ساعات. 

 ذلك.   P7الخطیب لمدة یومین إلى ثالثة أیام بعد [الضرب]. وأّكد بقي في  P7سأل بوكیر عّما إذا كان 

أنھ في الیوم السابق إلطالق سراحھم، ُسئل المعتقلون [من قبل السّجانین] عّما إذا كانوا بحاجة إلى أي شيء.    P7أشار بوكیر إلى شھادة  
سابقاً]. أوضح    P7شخصاً [الذین ذكرھم    20إلى    15ن الـسأل المحامي بوكیر عّما إذا كان األشخاص الذین تم إطالق سراحھم ھم من بی 

P7  .[إلى الفرع] أنھ لم یدقّق في الجمیع، لكن األشخاص الذین كانوا في الساحة لم تتم إعادتھم 

أنھم أحضروا    ذلك، وأشار إلى   P7سأل بوكیر عّما إذا كان [السّجانون] یریدون خلق "مزاج جید" بالسماح للمعتقلین بالنوم في الساحة. وأّكد  
 تفاحاً للمعتقلین إلنعاشھم.

إن المعتقلین خّمنوا بأنھم لن   P7سأل بوكیر عّما إذا كان المعتقلون یتحدثون عن إطالق سراحھم لیالً وماذا حدث في الیوم التالي. قال  
اصر] حتى انتھاء [مناوبتھم] في حوالي  یمكثوا في الساحة، لذلك تضّرعوا إلى هللا من أجل إطالق سراحھم. وفي الیوم التالي، انتظر [العن 

 مساًء. وأعطوا المعتقلین متعلقاتھم وأطلقوا سراحھم. 4مساًء أو  3الساعة 

السؤال    P7إذا كان المعتقلون قد تحدثوا عنھا. [لم یفھم    P7ذكر بوكیر أن حادثة وقعت في الیوم الذي تم فیھ إطالق سراح المعتقلین. سأل  
إن السّجانین لم یتحدثوا. وأخذ المعتقلون یخّمنون ما سیحدث وما إذا كان سیتم نقلھم إلى فرع آخر. وكانوا یخافون    P7فتم تكراره]. قال  

 من صیدنایا [السجن] ألنھم سمعوا أن من یدخلھ ال یغادره. 

في تلك منطقة [من دمشق]. وفي یوم اعتقالھ    P7إلى أن المحقق سأل عن سبب وجود    P7. وأشار  P7تجواب  سأل بوكیر عن موضوع اس
دوالراً أمریكیاً). وظھر    130لیرة سوریة [  7,000كان یرتدي مالبس العمل. وأوضح للمحقق أنھ كان یُحضر أشیاء لورشتھ. وكان یحمل  

وأشار إلى أنھ كان    P7من المحقق أن ینظر إلى مظھر    P7ل الجیش السوري الحر. طلب  [العناصر] فجأة وأغلقوا المنطقة. واتُھم بتموی 
من المحقق أن یطرح    P7فیھا سخریة. فبدأ السجان بضربھ. طلب    P7یرتدي نفس مالبس العمل في یوم اعتقالھ. رأى المحقق أن لھجة  

] حتى في العشر سنوات  P7د أي شيء [فیما یتعلق بالسجل الجنائي لـ. وإذا ما وجP7علیھ أي أسئلة یریدھا. وكان لدیھ البطاقة الشخصیة لـ
 .P7الماضیة، فعلیھ أال یطلق سراح 

ذلك. قبل أن یُعتقل شخص ما، تكون لدیھم تھمة جاھزة    P7لیرة سوریة دور في االتھام. لم یعتقد    7,000سأل بوكیر عّما إذا كان لمبلغ  
 مسبقاً.

ً  P7أشار بوكیر إلى أن   كان معھ.  صدیقھ أن  P7لیرة سوریة. شھد   18,000مبلغ   ذكر سابقا

 ذلك.  P7سأل بوكیر عّما إذا كانت التھمة ھي أن المال كان لتمویل الجیش السوري الحر. فأّكد 

بوك  إنھ لم یكن لدیھ فیس  P7سأل بوكیر عّما إذا كان ھناك أي شيء على وسائل التواصل االجتماعي أو الفیسبوك أو ھاتفھ المحمول. قال  
 وكان ھاتفھ من نوع نوكیا [بمعنى أنھ لم یكن لدیھ ھاتف ذكي].  2011في 

 . 2012إنھ كان یعني صیف   P7. فقال 2012یعني صیف  P7سأل بوكیر عّما إذا كان 
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جاب على ھذا  بشأن ھاتفھ المحمول أثناء االستجواب. وُسئل عّما إذا كان الھاتف قد أعید إلیھ فأ   P7سأل بوكیر عّما إذا كان قد تم سؤال  
 السؤال بالنفي. كان الھاتف جدیداً وأِخذَ منھ في شارع نسرین ولیس في الفرع. 

 ال.  P7سأل بوكیر عّما إذا كان الھاتف المحمول موضوع االستجواب. قال 

 استجواب من قبل محامي الدفاع، فراتسكي  

 ذلك.  P7بعد الظھر. وأّكد  P7عّما إذا كان قد تم القبض على  سأل فراتسكي 

 إنھ تم نقلھ في ذلك الوقت تقریباً. كان وقت الفجر.  P7فجراً. قال   3في الساعة  P7سأل فراتسكي عّما إذا تم نقل 

النقل: ربما نصف ساعة ألنھم كانوا    إنھ لم [یالحظ] المدة التي استغرقتھا عملیة  P7سأل فراتسكي عن المدة التي استغرقتھا الرحلة. قال  
]  یتوقفون ویصعد العناصر إلى المركبة لضرب المعتقلین بالھراوات. ولم تكن الرحلة مباشرة. كان [السائقون] یقولون [لعناصر نقاط التفتیش

 بأن یصعدوا إلى المركبة للتنفیس عن غضبھم [بضرب المعتقلین].

 إن ھذا كان تقریبیاً. P7دقیقة. قال  40قت بأن الرحلة استغر P7ذكر فراتسكي شھادة 

توضیحاً حول ما إذا كان فراتسكي یسأل عن المركبة. قال فراتسكي    P7سأل فراتسكي عّما إذا كان قد حّل الظالم عند وصولھم. [طلب  
 نعم.  P7"بالخارج"]. فقال 

كان ھناك ضوء بالقرب من المبنى.    P7لخارج]. قال  من التعّرف على الخطیب [إذا كان قد حّل الظالم با  P7سأل فراتسكي كیف تمكن  
 كان یسكن في منطقة شعبیة. كان المبنى لطیفاً وكان ھناك ضوء. 

أنھ كان یذھب إلى ذلك    P7ذلك المكان من قبل وما إذا كان لدى المبنى ھندسة معماریة ممیزة. أوضح    P7سأل فراتسكي عّما إذا زار  
 واكھ. وكانت المباني في المنطقة تشبھ بعضھا البعض واعتقد أنھا كانت منطقة جمیلة. المكان مع أصدقائھ لتناول سلطة الف 

 إنھا كانت تبعد حوالي نصف ساعة أثناء االزدحام المروري.  P7. قال P7سأل فراتسكي كم كانت تبعد تلك المنطقة عن منزل 

  P7على الخطیب بسبب الھندسة المعماریة. فأوضح    P7ذكر فراتسكي أن الظالم كان قد حّل بالخارج ولكن كان ھناك ضوء، وتعّرف  
 أنھ لم یتعّرف على الفرع. وإنما تعّرف على المنطقة. َعِلَم فیما بعد أن الفرع كان الخطیب. 

 استجواب من قبل محامي الشاھد ومحامي المّدعین 

أنھ لم یتلّق أي وثائق إخالء سبیل. حصل    P7قد تلقّى أي وثائق إخالء سبیل. أوضح    P7سألت أومیین، محامیة أحد المّدعین، ما إذا كان  
 لیرة سوریة. كان سعیداً [بالمال] ألنھ استطاع استخدامھ للعودة إلى المنزل.  300على محفظتھ فقط وفیھا 

نھ نسیانھ من تلك الحادثة. قال الشخص  إنھ كان ھناك شخص ال یمك  P7عن مشاعره عندما ُسِكب علیھ البنزین. قال    P7سألت أومیشین  
كیف ُدفع إلى زنزانتھ    P7بعد أن صب البنزین على المعتقلین، "ھذه ھي النھایة. سیتم حرقھم وسرعان ما سینتھي كل شيء". كما لم ینَس  

 ". من شان هللارطالً) ووقع على شخص قال لھ "ابتعد عني  220كیلوجرام ( 100ووقع على الناس. كان یزن 

إن أحدھما سأل اآلخر عن سبب    P7ت أومیشین عّما إذا تحّدث الشخصان [اللذان صبّا البنزین على المعتقلین] مع بعضھما البعض. قال  سأل
مثل رجل السیجارة الذي أغلق الباب وأراد إلقاء السیجارة وكانوا سیتحولون إلى رماد.    14إن كل شخص لھ دولتھ،   P7قیامھ بذلك. قال  

 "حرب أعصاب". 

 ذلك. P7ل شارمر، محامي المّدعین، إذا كان ترتیب [المواقع] ھو الخطیب ثم كفرسوسة ثم الخطیب. فأّكد سأ

إنھ فرع في وسط المدینة. إنھ أحد فروع المخابرات الجویة. ویخشاه السوریون، لكنھم ال یعرفون    P7سأل شارمر عن سمعة الخطیب. قال  
 ماذا یحدث في الداخل. 

 یُضَرب ویُظھر برودة أعصاب.   P7إنھ لم یكن مرّكزاً. حیث كان  P7كان المحقق یخاَطب بلقب "سیدي". قال سأل شارمر عّما إذا 

 . حیث لم یَر سوى قدمیھ أثناء المشي. P7إذا كان قد تعّرف على غرف أخرى. لم یعرف  P7سأل شارمر 

 
 ملزماً بقواعد. تعبیر عاّمي یعني أن كل شخص یتخذ قراراتھ الخاصة ولیس "كل شخص لھ دولتھ" ھو  14
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 إنھ لم یَر ذلك.  P7عّما إذا تعّرض المعتقلون إلیذاء جنسي وھم عراة وأثناء تفتیشھم. قال  سأل شارمر 

 متابعة االستجواب 

أن الخطیب یُدعى فرع المخابرات    P7تأكید ما قالھ عن الخطیب وفرع المخابرات الجویة. وأكد    P7طلب بوكیر، محامي الدفاع، من  
 الجویة. 

 كان ھناك ضباط ومفارز.  P7فروع مخابرات متعددة في محیط محل سلطة الفواكھ في شارع بغداد. قال  سأل بوكیر عّما إذا كانت ھناك 

سأل بوكیر عّما إذا كان ھناك فرعان في المنطقة. فاعترض شارمر، محامي المّدعین، على السؤال. ورفضت القاضي كیربر االعتراض  
[إذا كان ھناك فرعان في المنطقة]. كلما رأى [السوریون] مفرزة، كانوا    إنھ ال یعرف  P7وسمحت لبوكیر بمواصلة طرح السؤال. قال  

إنھ لم یكن مضطراً إلى إخفاء أي شيء. كان یرغب في التحدث ومشاركة    P7یستدیرون ویعودون أدراجھم؛ كانوا [ھم] یخشون الجیش. قال  
 المزید.

 الجواب.  P7سألت القاضي كیربر عن عدد المباني الموجودة في الفرع. لم یعرف 

أن ھناك أربعة طوابق. ولكنھ لم یكن یعرف عدد الطوابق الموجودة تحت    P7سألت القاضي كیربر عن عدد الطوابق في المبنى. خّمن  
 المبنى.

بأن ھناك ساحة في المبنى اإلداري أعلى من    P7معتقالً فیھ. فأشارت إلى شھادة    P7أرادت القاضي كیربر التأكد من السجن الذي كان  
إن السجن كان بھ طابق علوي واحد فقط وقبو. وكان المبنى اإلداري یتكون من أربعة طوابق. وكان    P7سجن وھناك السجن [نفسھ]. قال  ال

 ھناك ساحة بالخارج بسقف معدني، بحیث ال تستطع المباني المحیطة رؤیة أي شيء. 

*** 

 المحكمة]. [الرسم التوضیحي أدناه رسمھ الشاھد وُعِرض في قاعة 

*** 
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*** 

 [تم صرف الشاھد.] 

*** 

أعلنت المحكمة أنھ خالل األسبوع الثالث من آب/أغسطس سیدلي السید بشھادتھ على مدى یومین. سیتم تجھیز المعدات المطلوبة بحلول  
 ذلك الوقت، وسیحدث االستجواب عبر الفیدیو. 

باب صحیة. وسألت القاضي كیربر عّما إذا كانت ھناك أي مخاوف بشأن إجراء  تلقّى السید المشورة من طبیبھ بعدم السفر إلى كوبلنتس ألس
الشھادة عبر الفیدیو. وسأل بوكیر عّما إذا كان السید موجوداً في برلین، وھو ما أكدتھ القاضي كیربر. وأعرب بوكیر عن رغبتھ في أن  

 مسألة. وأوضح القاضي فیدنر أنھم على اتصال بالمحكمة اإلقلیمیة. لكنھ لم یكن لدیھ تعلیقات أخرى بشأن ھذه ال   یحضر السید إلى المحكمة،

 ظھراً.   12:30ُرفِعت الجلسة الساعة 

 صباحاً.  10:45الساعة  2020تموز/یولیو،  30ستكون الجلسة القادمة في 

 

 

 2020تموز/یولیو،  30 –الیوم العشرون للمحاكمة 

سة عشر دقیقة. دخل المّدعى علیھ إیاد الغریب قاعة المحكمة مكّبل الیدین. وأزیلت  صباحاً بعد تأخیر لمدة خم   11بدأت الجلسة في الساعة 
 األصفاد أثناء المرافعات وُكبِّلت یداه باألصفاد مرة أخرى في نھایة الجلسة. حضر ھذه الجلسة خمسة أشخاص وفردان من وسائل اإلعالم. 

   P8شھادة 

 عاماً ویعمل في منظمة غیر حكومیة تساعد الالجئین السوریین. وتم استدعاؤه كشاھد وال عالقة لھ بالمتھمین. P8 39یبلغ 

 P8اعتقال 

، حیث كان عائداً إلى منزلھ القریب من فرع الخطیب في دمشق. ومن أجل الوصول إلى المنزل، كان  2012إنھ اعتُقل في عام    P8قال  
أصالً    P8بالقرب من الفرع. وتم اعتقالھ عند نقطة التفتیش عندما رأى العناصر بطاقتھ الشخصیة. ینحدر    علیھ المرور من نقطة تفتیش

، لم یكن لدیھ أي  2011من إدلب وُوِلد في دوما. وكانت المظاھرات قد بدأت في ھاتین المدینتین. ثم تم اعتقالھ في الخطیب. وقبل عام  
تأمین لمدة خمس سنوات. وفي عام  [مشاكل]. درس األدب الفرنسي وعمل في شر ، بدأت المظاھرات وعمل [لفترة وجیزة]  2011كة 

 كمتطوع إغاثة. 

الساعة الواحدة بعد منتصف    2012إنھ اعتُقل في الرابع أو الخامس من أیلول/سبتمبر    P8. قال  P8سألت القاضي كیربر متى تم اعتقال  
 اللیل. 

ر أن  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان   التاریخ بأنھ الخامس من أیلول/سبتمبر ألن    P8ذلك تم في الرابع من أیلول/سبتمبر. أوضح    یُقّدِ
 الوقت كان لیالً. 

إن الخطیب كان معروفاً لدى الناس. وكان على بعد حوالي عشر دقائق مشیاً    P8عن الخطیب. قال    P8سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 إلى الفرع الستعادتھا رغم أن سیارتھ ال تزال لدیھم حتى اآلن.  من منزلھ. وعندما صودرت سیارتھ اضطر للذھاب

التي ذكر فیھا أنھ اعتُقل في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل. وسألت إذا كان اعتُِقل في الثانیة صباحاً    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
، ولیس في الخامسة فجراً، حیث أن الرقم خمسة كان یشیر إلى  إما في الواحدة أو الثانیة بعد منتصف اللیل  P8أو الخامسة صباحاً. قال  

 تاریخ الیوم.

إنھ اقتید ثالث أو أربع درجات إلى قبو حیث ُسلَِّم إلى [أحد المسؤولین في الفرع].    P8. قال  P8ّما حدث بعد اعتقال  سألت القاضي كیربر ع
مالبسھ وتم تفتیشھ من أعلى جسمھ إلى أسفلھ.    P8، بما في ذلك بطاقتھ الشخصیة وحزامھ وحذاءه. وخلع  P8وأخذ ذلك المسؤول متعلقات  

شخص. وكان ھناك   200خارجیة". ولم یتذّكر مساحة الغرفة لكنھا كانت ملیئة بالسجناء. كان ھناك أكثر من  ثم اقتید إلى "غرفة النوم ال
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ساعة في الیوم، لذلك لم یعرف السجناء ما إذا كانت الدنیا نھاراً أم لیالً. وقال    24صنبور واحد ومرحاض واحد. وكان الضوء ال یُطفأ لمدة  
 ة من ذلك الشھر. إنھ یمكنھ التحدث عن تفاصیل كثیر

إلى أن العُرف كان یقتضي    P8بأنھ كان واقفاً في الزنزانة. أشار    P8التحدث بحریة وأشارت إلى شھادة    P8طلبت القاضي كیربر من  
یتّكئوا بظھورھم على الحائط. كان لكل شخص بالطة واحدة یجلس علیھا، إن كان   القادمون الجدد في نھایة الزنزانة، حتى ال  یبقى  أن 

 سعھم الجلوس. بو

إنھ كان نفس حجم البالطة في قاعة المحكمة. وأشارت القاضي كیربر أن حجم البالطة    P8سألت القاضي كیربر عن حجم البالطة. قال  
أن الزنزانة كانت ممتلئة عن آخرھا. كان الناس الواقفون ینتظرون فرصة للجلوس. كان    P8سم. وأوضح    40x40في قاعة المحكمة كان  

ن أصعب األمور في البدایة. حیث كانت األرض مغطاة بالعََرق ولم یستطع المرء النوم. وإذا أراد المرء الذھاب إلى المرحاض،  العََرق م
فعلیھ أن ینتظر ثالث إلى أربع ساعات حتى یأتي دوره بسبب عدد األشخاص. وعندما أراد المرء أن یمشي، كان یدوس على الناس ولیس  

األول لم یأكل الطعام الذي كان عبارة عن بطاطا وبندورة. وكان الماء یُقَطع بشكٍل منتظم ولم یتمكن المعتقلون على األرض. وفي األسبوع  
من شرب الماء أو استخدام المرحاض لفترات طویلة من الزمن. وفي بعض األحیان، عندما یشعر المعتقل بعطٍش شدید لدرجة أن فمھ جاف  

ع، كان "األشخاص معنا في الداخل" یعطوه الماء قطرة بقطرة. حیث كان لدیھم زجاجة ماء واحدة لجمیع جداً بحیث ال یستطیع األكل أو البل
 المعتقلین. 

أنھ لم تكن ھناك سوى مروحة واحدة، لذلك كانت وظیفة األشخاص الواقفین ھي التلویح بمالبسھم في الھواء. كثیر من الناس    P8تابع  
م. فبعد یومین إلى ثالثة أیام بدون نوم، یبدأ المرء في الھلوسة. وكان ھناك العدید من األشخاص الذین  فقدوا عقولھم بسبب قلة النوم والطعا 

 أصیبوا في المظاھرات، وكان لدیھم قسم مخصص بجانب الحائط حیث كان لدیھم أكثر من بالطة واحدة یستریحون علیھا.

جواب. كان معصوب العینین ویداه مقیدتان خلف ظھره بینما كان في وضعیة  قائالً إنھ بعد األسبوع األول، تم استدعاؤه لالست   P8وتابع  
أنھ عندما اختفى، لم    P8ال، فصفعھ المحقق. أوضح    P8. قال  رجل یعرف    P8ركوع على األرض. كان السؤال األول ھو ما إذا كان  

ھو أحد األشخاص الذین    P8 صدیق  ". وكان P8لـتكن عائلتھ وأصدقاؤه یعرفون مكانھ، لذلك أنشأوا صفحة على الفیسبوك تسمى "الحریة  
. بدأ  عملوا "إعجاب" للصفحة، وكان مصوراً فوتوغرافیاً/مصور فیدیو و[ناشطا] إعالمیا في تغطیة المظاھرات. وكان مطلوباً لھذا السبب 

من أجل إیقاف    صدیقھ إخبار المحقق بأنھ یعرف    P8للحصول على إجابة. أراد    P8. وكانوا یضربون  صدیقھ  االستجواب بالسؤال عن
 من الجامعة.  صدیقھ الضرب، فقال إنھ یعرف 

عن كلمات المرور لحساباتھ  أنھ نُقل بعد ذلك إلى الزنزانة الخارجیة [حیث احتُجز قبل االستجواب]. وبعد یوم أو یومین، ُسئل    P8شھد  
لم یستطع   البدایة،  الفیسبوك والبرید اإللكتروني. في  ثم استُجوب    P8على  العلوي،  الطابق  إلى  اقتید  بھ.  الخاصة  المرور  تذكر كلمات 

. وبعد أن قام  ویكتبھاوُضرب مرة أخرى. وضع المحققان أمامھ جھاز كمبیوتر محمول (البتوب) حتى یتذكر كلمة المرور الخاصة بھ  
على الفیسبوك، تمّكن من الحصول على معلومات حول األنشطة، وكذلك معلومات    P8المحقق بكتابة كلمة المرور والدخول إلى حساب  

معرفتھ    P8خاصة متعلقة بتنسیقیات المظاھرات. بحث المحققان في أسماء مدراء التنسیقیات. أرادوا الحصول على أسماء ومعلومات. نفى  
 ء فتعّرض للضرب نتیجة لذلك. بأي شي

االستلقاء على األرض ورفع قدمیھ. استخدم المحققان حزاماً مصنوعاً من    P8في أحد جلسات االستجواب، كان ھناك محققان. كان على  
. وفي  حتى أعطاھما أسماء  P8على باطن قدمیھ. ولم یتوقفا عن ضرب  P8مطاط أسود وبھ أسالك معدنیة یُدعى "قشاط الدبّابة" لضرب 

ثالث أو أربع مرات. ورّكز    P8غیر قادر على التحّمل [تحّمل األلم]، لذلك أعطاھما أسماء مزیفة. تم استجواب   P8بعض األحیان، كان  
 انقطعت. فقاما [بتقییده] بأداة خشبیة.  P8كل استجواب على أسماء وأفراد. وذات مرة، كان التعذیب والضرب عنیفین لدرجة أن قیود 

إنھ في المرة األولى كانت قدماه [مقیدتین] بحبل أو حزام بندقیة. حیث ثّبتھ شخص    P8. قال  P8ي كیربر كیف تم تثبیت  سألت القاض 
دمي  وضربھ آخر. في المرة الثانیة [بعد انقطاع القیود البالستیكیة]، استخدم المحققان قطعة خشبیة بفتحتین دائریتین تفتحان وتغلقان على ق

P8.15   على أسماء. وفي أحد جلسات االستجواب، بُِطح    حاولوا الحصولP8    على األرض بقّوة. وسحب المحقق زناد مسدسھ ووضعھ
ملتھبتین من الضرب    P8إنھ سیُطلق علیھ الرصاص ویلقى في الزبالة إذا لم یذكر أي أسماء. أصبحت قدما    P8وقال لـ  P8على رأس  

ھ الیسرى]. وأصبحت لدیھ كرة سوداء في مشط قدمھ بسبب الضرب. وما زالت  المبرح. وكانت قدمھ الیمنى أكبر بثالث مرات [من قدم
 آثار الضرب ظاھرة. 

 

 
 قد أشار إلى أسلوب التعذیب الذي یسّمى "بساط الریح".  P8من المحتمل أن یكون  15
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 استجواب من قبل القاضي كیربر 

قد تعّرف على الغرفة التي حدث فیھا االستجواب    P8عدة مرات. وسألت عّما إذا كان    P8أشارت القاضي كیربر إلى أنھ تم استجواب  
زیدان. جاء سّجانان إلى    P8  بالصدیقإن التحقیق األول كان یتعلق    P8انتظر في مكان ما قبل االستجواب. قال    P8األول وما إذا كان  

P8 .وسحباه [خارج الزنزانة] وأخذاه إلى ضابط االستجواب في الغرفة ، 

جلسات االستجواب األربعة كانت    أن جمیع  P8صعد إلى الطابق العلوي عندما ذھب إلى الغرفة. أّكد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 في الطابق العلوي. ولم یكن االستجواب األول والثاني في الطابق السفلي. 

أنھ في المرة األولى التي تم استجوابھ فیھا، جلس    P8انتظر في غرفة [قبل أن یتم استجوابھ]. تذّكر    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
أربعة أشخاص. كانت ھذه ھي المرة األولى التي یرى فیھا ضوء الشمس وشعر بالھواء. وكان حراس  في مكان یشبھ المطبخ. كان ھناك مع  

 السجن یمّرون بھم ویضربون أي شخص یرفع رأسھ. 

ذلك. قال إنھ عندما كان یشعر   P8أن یرى الضوء، على الرغم من كونھ معصوب العینین. فأّكد  P8سألت القاضي كیربر ما إذا استطاع 
ھ ال یوجد أحد في الجوار، كان بإمكانھ أن یرفع رأسھ. كانت ھذه حركة خطیرة ألن المرء سیتعرض للضرب إذا رآه أحد السّجانین.  المرء أن 

 لذلك كان المرء یرفع رأسھ ویخفضھ بسرعة. 

فعل الحراس. لم یتذّكر ما  قد استغرق في النوم. فتذّكر أنھ أخذ قیلولة. سألت القاضي كیربر عن رّد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
  P8في النوم. قال    P8إذا كان قد أوقَِظ بالضرب، رغم أنھ تعّرض للضرب بكابل على ظھره. سألت القاضي كیربر عن سبب استغراق  

عة، وساد  إنھ نام ألنھ شعر بالھواء النقي وكان من الصعب النوم في المھجع الخارجي. وأشار إلى أنھ كان نوماً [ھانئاً]. انتظر نصف سا
 الھدوء [المكان] فاستغرق في النوم. 

ذھب إلى غرفة كان فیھا ضابط. سألت كیف بدت الغرفة وكم عدد األشخاص الذین كانوا موجودین فیھا. قال   P8قالت القاضي كیربر إن 
P8   ً عند دخولھ. یبدو أنھ    إن شخصین أحضروه إلى ضابط االستجواب الذي خاطبھ السّجانون بلقب "سیدي". وعادة كان المكان مرتبا

 مكتب خاص. كان ھذا ظاھراً من تحت العصابة. 

بأن الكرسي    P8. أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  P8قد تعّرف على نوع الكرسي. لم یتذّكر    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 د األسود. لكنھ لم یكن متأكداً تماماً.ذلك وقال إنھ اعتقد أن الكراسي كانت مصنوعة من الجل  P8مصنوع من الجلد األسود. أّكد 

 في البدایة.   P8إن المحقق ھو الذي ضرب  P8. فقال P8سمع ضابطاً یعطي أمراً بضرب   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 ذلك. P8قد ُصفع على وجھھ. فأّكد  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

 إنھ أُعیَد إلى زنزانتھ. P8بقي في نفس الغرفة أم نُِقَل إلى غرفة أخرى. قال  P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان 

السابقة بأنھ لم توجھ لھ تھمة. ثم نُِقل إلى غرفة أخرى حیث جرى "التعذیب الحقیقي" على مدى ثالثین   P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
 التسلسل الزمني؛ حیث توالت [األحداث] الواحدة تلو األخرى.  P8عن صفحة الفیسبوك. لم یتذكر  P8دقیقة أثناء سؤال 

أوجھ االختالف بینھما. حیث كان    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان قشاط الدبّابة والكابل الرباعي یشیران إلى الشيء نفسھ. أوضح  
إنھ كان مثل    P8وصف الكابل الرباعي. قال    P8الكابل الرباعي یُستخَدم من قبل أحد السّجانین، أبو غضب. طلبت القاضي كیربر من  

 المعتقلین.  كابل منفرد. حیث كانوا یقومون بتجمیع أربعة كابالت ویثّبتوھا معاً، ثم یضربون بھ

سألت القاضي كیربر عّما إذا كان االستجواب التالي قد تم في مكتب مختلف. تذّكر أنھ تم نقلھ إلى طابق مختلف حیث استجوبھ شخصان.  
 إلى أي استجواب كانت تشیر القاضي كیربر.  P8تجوابھ عدة مرات. لم یعرف  تم اس

إنھ عندما    P8بأن المكتب كان عبارة عن صالة. سألت إذا كانت مساحتھ أكبر وإذا كان أجمل. قالت    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 انتھى االستجواب األخیر، لم یكن ھناك ضرب. كانوا یتحدثون معھ فقط. 

 قد أصیب بجروح. قال إن قدمیھ تورمتا بالفعل. P8القاضي كیربر إذا كان  سألت

بأن المحقق كان مھذباً أثناء استجوابھ األخیر. سألت عن فترة ذلك االستجواب. قال إنھ دام نصف    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 ساعة إلى ساعة. لم یستطع التذّكر. 
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  P8نھ أُعید إلى الزنزانة وكان علیھ االنتظار في الممر حیث رأى أشخاصاً آخرین. سألت إذا كان  بأ  P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
معصوب العینین. وأوضح أنھ عندما نُقل إلى الممر وكانت قدماه متورمتین، لم یكن معصوب العینین. ومكث ھناك من خمسة إلى سبعة  

ممدودتین. حیث كان نائماً، ولم   P8ضابط] كان ینادي على األسماء. وكانت ساقا    أیام. كان عرض الممر متراً واحداً. ومر بھ [سّجان أو 
 وضربھ.  P8یسحب ساقیھ عندما مر بھ [السّجان أو الضابط]. أیقظ ذلك الشخص 

إنھ عندما أصیبت قدمھ بالتھاب شدید، جاء أطباء وأعطوه حقنة    P8قد تلقّى عالجاً طبیاً لقدمیھ. قال   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 في المطبخ. 

 إنھ ذكر سابقاً اإلصابات والھلوسة.  P8سألت القاضي كیربر عن صحة السجناء اآلخرین. قال 

في الزنزانة،    إنھ رأى جثة عندما كان بالخارج. عادة، عندما یموت شخص ما  P8رأى جثثاً. قال    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 P8كان المعتقلون یقرعون الباب الحدیدي ویصرخون بأن أحدھم مات. حیث كان طرق الباب محظوراً إال إذا مات أحد. وعندما كان  

. كانت الجثة زرقاء  P8بالخارج [في الممر]، طرق المعتقلون الباب وصرخوا قائلین إن أحدھم مات. أخذ العناصر الجثة ووضعوھا بجانب  
تماما كاألموات. وكان یرتدي سرواالً داخلیاً فقط وكان قد قضى حاجتھ فیھ. وبعد فترة،    – . وكان المیت عبارة عن جلد على عظم  وصفراء 

[إلى الزنزانة]. وخالل ذلك الشھر، صرخ المعتقلون أربع مرات بأن شخصاً مات. األشخاص الذین   P8تم أخذ الجثة. وفي النھایة أعادوا 
إن الظروف    P8قد ماتوا، لم یعودوا. وفي بعض األحیان، إذا كان الشخص مریضاً، فإنھ یعالج ویُعاد إلى الزنزانة. قال    یُحتَمل أن یكونوا 

 التي مّر بھا خالل ذلك الشھر دون نوم أو ماء أو طعام جعلتھ یتمنى الموت. 

عناصر یحملون الجثة، بدا أن ظھر الجثة مكسور.  إنھ بینما كان ال  P8وصف الجثة، بما في ذلك العمر. قال    P8طلبت القاضي كیربر من  
 ما إذا كان على الجثة كثیر من الشعر.   P8كانت جلداً على عظم. كان لونھا أزرق مع عظام بارزة. لم یتذكر 

 إنھ كان شخصاً صغیراً.  P8سألت القاضي كیربر عن عمر الجثة. قال 

مرات التي صرخ فیھا المعتقلون أن أشخاصاً ماتوا. قال إنھ كان في الداخل  في الممر في األربع    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 [داخل الزنزانة]. 

إنھ عندما    P8شھد نقل جثث إلى الخارج أم أنھ سمع فقط النداءات [من المعتقلین إلى السجانین]. قال    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 ى الباب [باب الزنزانة] ویطرقون الباب. كان المعتقلون ینادون، كانوا یحملون الشخص إل

الجثث تُنقل إلى باب الزنزانة، وسمع قرع الباب، ورأى إخراج    P8قد رأى أو سمع أي شيء. رأى   P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
 الجثث من الزنزانة. 

 . P8فحسب. لم یتذكر   سألت القاضي كیربر عّما إذا كان األشخاص الذین تم حملھم قد عادوا أم أنھم كانوا مرضى

 ذلك.  P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان السجناء قالوا إن "أحدھم مات" عندما طرقوا الباب. فأّكد 

 [تدّخل القاضي فیدنر لطرح سؤالین]

أن    P8. أوضح  P8عّما إذا كانت الحوادث التي قرع فیھا المعتقلون الباب في بدایة أو وسط أو نھایة فترة اعتقال    سأل القاضي فیدنر
اعتقالھ في الخطیب استمر أربعة أسابیع. وفي تلك الفترة، كان من الصعب تحدید ما إذا كان ذلك في أول أسبوعین أو آخر أسبوعین من  

 لجثة في الممر كانت في األسبوع الثالث من اعتقالھ. فترة اعتقالھ. ولكنھ اعتقد أن ا

السؤال. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت ھناك أي وفیات    P8شھد أي شيء في بدایة اعتقالھ. لم یفھم    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 . P8في بدایة اعتقالھ. لم یتذكر 

ذلك. قال إنھ في نھایة الشھر نودي على اسمھ. كان معصوب العینین ویداه    P8  إلى سجن آخر. فأّكد   P8سألت القاضي كیربر إذا تم نقل  
ء  مقیدتان خلف ظھره. في البدایة لم یطلب منھ الضباط التوقیع على أي شيء. ولكن قبل أن یُؤَخذ إلى الحافلة التي نقلتھ إلى كفرسوسة، جا

 لك نُِقل بالحافلة إلى اإلدارة المركزیة في كفرسوسة. محتواھا. وبعد ذ P8على ورقة ال یعرف  P8ضابط لیضع بصمة إصبع 

أن السجناء الذین كانوا ھناك لفترات أطول أخبروه أنھ كان في    P8أنھ كان في كفرسوسة. أوضح   P8سألت القاضي كیربر كیف عرف 
 كفرسوسة حیث كانت ھناك إدارة علیا والمزید من جلسات االستجواب. 
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وضاع في كفر سوسة أفضل أم أسوأ من الخطیب من حیث الدواء والطعام والنوم والمساحة والضرب.  سألت القاضي كیربر إذا كانت األ 
إلى أن أسالیب التعذیب في كفر سوسة كانت مختلفة. وعندما دخل المعتقلون، تم "الترحیب بھم" [تعّرضوا للضرب]. حیث    P8وأشار  

نتھم. وتذّكر وجود قفاز مالكمة في متعلقاتھ. قال لھ أحد السّجانین، "ھل  تعّرضوا للضرب واإلھانة بشكل متواصل حتى وصلوا إلى زنزا
معصوب العینین ورجاله وقدماه مقیدتین. وتعرض للكم في وجھھ بشكل متكرر. ونتیجة    P8تلعب المالكمة؟ سأعلمك كیف یتم ذلك". كان  

 إلى زنزانة منفردة.  لذلك أصیب بدوار وسقط على األرض. وبعد ذلك، نُقل ھو وسبعة معتقلین آخرین

وأوضح أن الزنزانة تناسب شخصاً واحداً إذا كان الشخص منحنیاً.    P8یعني زنزانة صغیرة. أّكد    P8سألت القاضي كیربر ما إذا كان  
استخدام  وكان الطعام شحیحاً ولم یكن ھناك ضوء. كان المكان ھادئاً ولم یُسمح للمعتقلین بالتحدث مع بعضھم، بعكس الخطیب. وُسمح لھم ب 

ثانیة لقضاء حاجتھم قبل أن یضطروا للعودة إلى الزنزانة. وفي الطریق    20إلى    10المرحاض مرة أو مرتین في الیوم. وكان لدیھم من  
إلى المرحاض وفي طریق العودة إلى الزنزانة، تعّرض المعتقلون للضرب على أیدي السّجانین. كان السّجانون یضربونھم بأداة تسمى  

وھي عبارة عن أنبوب حدیدي ملفوف بمادة خضراء وكانت قد [ُسّمیت] على اسم المبعوث الخاص إلى سوریا.    – براھیمي"  "األخضر اإل
 وكانوا یسألون المعتقلین "ھل تریدون الحصول على مساعدة األخضر اإلبراھیمي؟"

 ب بھا عندما كانوا یذھبون إلى المرحاض. إنھم تعرضوا للضر  P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت األداة تُستخدم للضرب. قال 

أنھ كان ھناك سبعة أشخاص بالداخل وكانوا یجلسون اثنان، اثنان، اثنان، واحد.    P8سألت القاضي كیربر عن حجم الزنزانة المنفردة. تذّكر  
 كانت تتسع لثالثة أشخاص جالسین. 

أنھم كانوا یجلسون في وضعیة القرفصاء [یجلسون    P8فصاء. فأّكد  سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المعتقلون یجلسون في وضعیة القر
 والیدان ملتفتان حول الركبتین]. 

 إنھ عندما كان یستند إلى الجدار الجانبي، كان علیھ أن یرفع ساقیھ على الحائط المقابل.   P8سألت القاضي كیربر عن عرض الزنزانة. قال  

أنھ تعّرض للضرب    P8قد تعّرض للضرب عندما خرج من الزنزانة للذھاب إلى المرحاض. وأّكد    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
  ذھاباً وإیاباً بین المرحاض والزنزانة. 

قد تعّرض للتعذیب أثناء االستجواب في كفرسوسة. قال إنھ تعّرض للضرب وھو في طریقھ إلى    P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
غرفة االستجواب. ومن أجل الذھاب إلى غرفة االستجواب في المبنى الكبیر، كان علیھ عبور مبنى آخر وساحة. عندما وصل إلى المبنى  

 ق الثاني أو الثالث لرؤیة ضابط االستجواب. وفي طریقھ إلى ھناك، تعّرض للضرب من قبل سبعة أو ثمانیة أشخاص. الكبیر، ذھب إلى الطاب 

 عّما إذا كان ما تعّرض لھ یُسمى "الفلقة".   P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان المعتقلون قد تعرضوا للتعذیب بالفلقة في كفرسوسة. تساءل  

إن المعتقلین    P8بأنھ لم یتعّرض للتعذیب بأسلوب "الفلقة"، ولكن تم تعذیب معتقلین آخرین بالفلقة. قال    P8ادة  أشارت القاضي كیربر إلى إف
م  نُقلوا من الزنزانة المنفردة إلى غرفة أكبر. وفي بعض األحیان، ُعوقبوا داخل تلك الغرفة. حیث كان السجان یدخل وھم یقفون. وكان وجھھ

 ضھم البعض". وكان الشخص المعاقَب خلفھم یُضَرب في وضعیة "الفلقة". إلى الحائط و"كانوا فوق بع

إلى أنھ عند وصولھ إلى كفرسوسة كانت قدمھ    P8مقارنة وضع المعتقلین في الخطیب بكفرسوسة. أشار    P8طلبت القاضي كیربر من  
ؤیتھم. وأشار إلى أن طبیباً كان یغیّر الضمادات  أصالً ملتھبة ومتورمة. وعندما حضر األطباء إلى كفرسوسة، اقتید المعتقلون الجرحى لر

بینما كان سّجان آخر یضربھ في نفس الوقت. وفي بعض األحیان كان یتم إعطاء المعتقلین مضادات حیویة وإیبوبروفین.    P8على جرح  
إلى الدواء، كان  وكان السّجانون یفتحون الطاقة الموجودة في الباب ویلقون بأقراص الدواء [إلى الزنزانة]. وإذا احتا ج خمسون شخصاً 

 أربعة أو خمسة فقط یحصلون على بعض منھ.  

شخصاً    80-70بأن مساحة كفرسوسة أكبر وكان الطعام فیھ أفضل وأن الزنازین یمكنھا أن تستوعب    P8أشارت القاضي كیربر إلى إفادة  
كفرسوسة. وكانت األوضاع تعتمد على ما إذا كان في زنزانة    ذلك. حیث تواجد في أماكن مختلفة في   P8داخلھا [مقارنة مع الخطیب]. فأّكد  

 منفردة أو زنزانة مشتركة. وتواجد في أربعة أماكن مختلفة كل منھا یختلف عن اآلخر. 

 أن األوضاع كانت أفضل.  P8. فأّكد P8سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا ما شاھده 

إنھ مكث في كفر سوسة قرابة شھرین، ثم نُقل إلى محكمة    P8إطالق سراحھ. قال    و [طبیعة]  P8سألت القاضي كیربر عن مدة اعتقال  
 ثم نُِقل المعتقلون من الفروع العسكریة واألمنیة إلى سلطة [منطقة] (عدرا).  16عسكریة. وبعد ذلك نُقل إلى فرع القابون لبضعة أیام. 

 
 فرع القابون ھو سجن للشرطة العسكریة.  16
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. وحّل رأس السنة  2012كانون األول/دیسمبر،    29م الجدید حوالي  أنھ كان قبل حلول العا  P8سألت القاضي كیربر عن التوقیت. تذّكر  
 الجدیدة وھو في القابون. وبدأ إطالق النار وتم نقلھ إلى عدرا. 

*** 

 [استراحة لمدة ساعة واحدة] 

*** 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

إن مالبسھم أعیدت إلیھم. سأل القاضي فیدنر عّما    P8عّما إذا كانت مالبس المعتقلین قد أعیدت إلیھم بعد خلعھا. قال    سأل القاضي فیدنر
  P8إن ھذا حدث في البدایة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان ھذا یعني أن    P8. قال  P8إذا كانت المالبس قد أعیدت في البدایة أم بعد نقل  

 ذلك.  P8لیس فقط مالبسھ الداخلیة. فأّكد كان یرتدي مالبسھ، و

أن الكثیر منھم كانوا یرتدون مالبسھم الداخلیة فقط ألن الجو كان حاراً. وكانوا یحملون    P8سأل القاضي فیدنر عن باقي المعتقلین. أوضح  
 مالبسھم على أكتافھم. وفقد بعض الناس مالبسھم بسبب االكتظاظ.  

إلى أن االسم الفعلي كان "المھجع الخارجي". ربما كانت حدیقة أو    P8"بالزنزانة الخارجیة". أشار    P8سأل القاضي فیدنر ما الذي عناه  
 موقف سیارات قبل أن تتحول إلى زنزانة سجن. 

  إنھ بعد أخذ متعلقاتھ الشخصیة، اقتید عبر غرفتین أو ثالث غرف "مثل تلك  P8إلى الزنزانة. قال    P8سأل القاضي فیدنر كیف تم إحضار  
 الموجودة في منزل"، ثم عبر ممر طویل. وكان المھجع في نھایة الممر على الجانب األیمن. 

 أنھ كان داخل المبنى.  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المھجع الخارجي داخل المبنى أم خارجھ. أّكد 

سقف، مثل مرآب. وكان فیھا جدار من قضبان وجدار    بأن الزنزانة كانت مساحة فارغة بین المباني ولھا   P8أشار القاضي فیدنر إلى شھادة  
 17ذلك، وأشار إلى أن الجدار على الیسار كان بھ نافذة طویلة، وكانت غرف االستجواب على الیمین. P8آخر بھ غرف استجواب. أّكد 

أن الزنزانة كانت تحت األرض. كان    P8عّما إذا كانت الزنزانة في الطابق األرضي أم أنھا كانت تحت األرض. اعتقد    سأل القاضي فیدنر
 بوسعھ أن یسمع الناس یمشون [خارج النافذة]. 

 تفاع مترین. إنھ لم یستطع رؤیة الشارع وأن النافذة كانت على ار P8رؤیة الشارع. قال  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان 

إنھ كان من الصعب رؤیة ما وراءھا. فقد كان الزجاج سمیكاً ومعتماً. وكانت ھناك    P8سأل القاضي فیدنر عّما كان وراء القضبان. قال  
 قضبان حدیدیة وأوساخ. 

كان    —لضوء  أنھ في بعض األحیان، شعر أنھ كان ھناك ضوء خافت. لم یدخل الكثیر من ا  P8سأل القاضي فیدنر عن الضوء. أوضح  
 بالكاد یكفي للتمییز ما بین النھار أو اللیل. 

 ال، ألن النافذة كانت أعلى من أن یستطیع النظر من خاللھا.  P8الرؤیة خلف القضبان. قال   P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان بإمكان 

إلى وجود نافذة طویلة    P8یعني أنھ ال یستطیع الرؤیة فوق الحائط لیرى ما وراء القضبان. أشار    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 أعلى الحائط، وكان الشارع على الجانب اآلخر. 

 أثناء االستجواب. فقال إنھ یتذكره.   P8عّما إذا كان یتذكر الرسم التوضیحي الذي رسمھ  P8سأل القاضي فیدنر 

 
 المكان بأنھ عندما یدخل المرء الزنزانة یصبح باب الزنزانة خلفھ. انظر الرسم التوضیحي أدناه.  P8وصف  17
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ذلك ألنھ اقتید إلى الطابق السفلي [تحت األرض]    P8إذا كان المكان الذي رسمھ موجوداً تحت األرض. اعتقد    P8 سأل القاضي فیدنر
 عندما أحِضَر إلى الفرع في البدایة. 

Sketch #1 by P8. 
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إنھم    P8] یطّل على الشارع الجانبي. قال  <<مز  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الحائط العلوي [المشار إلیھ في الرسم التوضیحي بر
 شعروا بذلك في السجن. 

إن الھواء كان یدخل إلى الزنزانة من الخارج، لكن    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان ھناك ھواء یدخل إلى الزنزانة من الخارج. قال  
ر قدر من الھواء ھو عند الباب ألن الھواء كان یدخل من الفتحة  الھواء كان شحیحاً وكان بالكاد یستطیع أن یتنفس. كان المكان الذي فیھ أكب 

 الموجودة أسفل الباب. وكانت ھناك مروحة ال تعمل. وكان كل شيء آخر مغلقاً.  

إن المعتقلین   P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا ظھرت على المعتقلین اآلخرین آثار سوء المعاملة عند عودتھم من جلسات االستجواب. قال  
 ت علیھم في الغالب آثار ضرب على أجسادھم، بما في ذلك خطوط حمراء. ظھر

إن الكثیر من   P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان الناس عراة الصدور أو إذا كانت ھناك أثار ضرب على أعضائھم العلویة والسفلیة. قال 
 أجسادھم. الناس لم یكونوا یرتدون مالبس تغطي كل أجسادھم، وبالتالي تمّكن من رؤیة 

 إنھم كانوا یعانون في الغالب من جروح وتشققات جلدیة.  P8سأل القاضي فیدنر عن الحالة الجسدیة للمعتقلین اآلخرین. قال 

أنھ كان لدى العدید من المعتقلین جروح مفتوحة، بما في ذلك    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان المعتقلون یعانون من جروح مفتوحة. وأّكد  
 ھو نفسھ [في قدمیھ]. 

نعم، العالمات ما تزال ظاھرة على قدمھ. سأل القاضي   P8إصابات دائمة بعد التھاب قدمھ. قال  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان لدى 
 ي من أي إعاقات؛ وإنما یوجد مؤشرات على وجود جرح والتھاب. إنھ ال یعان  P8لدیھ أي إعاقات. قال  P8فیدنر عّما إذا كان 

Sketch #2 by P8. 
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إنھ [عانى من آثار جانبیة] تتعلق بما شاھده.    P8أي [آثار جانبیة أخرى، بما في ذلك نفسیة]. قال    P8سأل القاضي فیدنر ما إذا كان لدى 
لھ. وبقي یشعر بالخوف لفترة طویلة بعد اإلفراج عنھ.  دقائق فقط من منز  10لم یكن یتخیل أبداً أن ھذا القدر من الوحشیة كان على بعد  

 حتى أنھ بقي بعیداً عن الشرطة بسبب خوفھ. وال تزال تراوده ذكریات الماضي من ذلك الوقت. 

إنھ یستطیع النوم اآلن، لكنھ لم یستطع عند إطالق سراحھ. حیث كان یخشى    P8النوم. قال    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان  
لبقاء في المنزل بمفرده وكان یشعر بالخوف كلما سمع شخصاً یصعد الدرج. وعند كان الباب [باب بنایتھ] یُفتَح ویُغلق، كان یخشى بأن  ا

 شخصاً ما قادم العتقالھ. وكان یجلس وحده في زاویة الغرفة. 

العاطفة، ومنحت القاضي كیربر    P8لبت على  سماع أصوات أشخاص یتعّرضون للتعذیب. فغ  P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان بإمكان  
أنھ سمع صوت أشخاص یتعّرضون للتعذیب. كانت أصوات    P8استراحة لمدة عشر دقائق. طرح القاضي فیدنر السؤال مرة أخرى. أّكد  

إن المعتقلین   P8الضرب تصدر من الجانب األیمن من زنزانتھ. كان معظم التعذیب لنساء. وكان ھناك ضرب وصراخ طوال الوقت. وقال  
 شھدوا اإلجراء برمتھ إلى أن اعترفت [المعتقالت]. وكان ھذا صعباً للغایة. 

 إن ھذا لم یكن متواصالً. تذّكر أنھ حدث ثالث أو أربع مرات.  P8سأل القاضي فیدنر عن عدد مرات حدوث ذلك وكم كانت الفترة. قال  

إنھ لم یتعّرف على أي    P8إذا كان قد تعّرف على أحد المتھمین. قال    عّما  P8النظر إلى یمینھ. ثم سأل    P8طلب القاضي فیدنر من  
 شخص. 

 استجواب من قبل المّدعي العام 

ما قالھ لھ اآلخرون، لكنھ تذكر    P8والمعتقلون اآلخرون. لم یتذكر   P8استفسر مساعد المّدعي العام عن أسالیب التعذیب التي تعّرض لھا 
َب بھا.  P8ما شھده: الكابل الرباعي وقشاط الدبابة. لم یتحدث المعتقلون عن طرق أخرى، ولم یخبر   اآلخرین بالطرق التي ُعذِّ

ْبح" حدث في فروع أخرى. قال إنھ كانت شائعاً  ◌ّ أن "الش   P8استفسر مساعد المدعي العام عن "الّشْبح" [أحد أسالیب التعذیب]. تذكر  
ع]  وكان یتم تنفیذه على باب الزنزانة. ولم یكن یعلم ما إذا استُخِدم ذلك األسلوب في الخطیب. ولكّنھ كان یعرف أن "الّشْبح" حدث في [فر

من الخلف. حیث جعلوه    – [بخالف الخطیب]، تم تعذیبھ "بالّشْبح" بأسوأ طریقة    P8. كان یعرف ذلك ألنھ عندما اعتُِقل  المخابرات  الجویة
فوقع. تدلّى في    P8بالسقف. ثم سحبوا الكرسي من أسفل    P8یقف على كرسي، وربطوا یدیھ خلف جسده، ثم استخدموا حبالً لربط یدي  

 األرض. ثم فقد وعیھ. فسكبوا علیھ الماء. وُخِلع كتفھ.  الھواء ولم یستطع أن یلمس 

قد    P8إنھ لم یتعرض لعنف جنسي. وسأل عّما إذا كان    P8تعرض لعنف جنسي في الخطیب. قال    P8سأل المدعي العام عّما إذا كان  
 ال.  P8سمع ما إذا تعّرض آخرون، مثل اإلناث، لعنف جنسي في الخطیب. فقال 

 ، محامي الدفاع استجواب من قبل بوكیر

إعطاء إطار زمني فیما یتعلق بالوقت   P8خضع الستجوابات متعددة. وسأل عّما إذا كان بإمكان  P8أشار بوكیر، محامي الدفاع، إلى أن 
شخص یجب أن یكون في حالة  ال إن قدمھ عولجت بعد أسبوعین من تعّرضھ للضرب علیھا. وأوضح أن    P8الذي تم فیھ عالج قدمھ. قال  

 أن یصرخ إذا احتاج إلى العالج. سیئة و

مّر أسبوعان قبل أن تتوّرم    P8بعد االعتقال. قال    P8قال بوكیر إن ھذا لم یكن سؤالھ وأوضح أنھ كان یقصد أن یسأل متى التھبت قدم  
قدمھ وتلتھب بالكامل. وكانوا یعالجون األشخاص المصابین بجروح في المطبخ. وفي األسبوع الثالث، استراح في الممر. وعاد إلى زنزانتھ  

 بقي في الخطیب لمدة شھر ثم نُقل إلى كفرسوسة.  P7خالل األسبوع الرابع. أي أن 

. قال  P8أسبوعین لیتفاقم حالھا ثم أسبوعین آخرین لیتم معالجتھا، بمعنى، حتى نھایة فترة اعتقال    P8سأل بوكیر عّما إذا استغرقت قدم  
P8    إن ذلك حدث تقریباً في األسبوع الثالث. طلب بوكیر منP8    تقدیم إطار زمني فیما یتعلق بجلسات استجوابھ. قالP8    إن ھذا یتعلق

 إلى أنھ تم تضمید قدمھ ومعالجتھا.  P8جلسة استجوابھ الرابعة واألخیرة، أشار  بجلسة استجوابھ الثالثة، على حّد علمھ. وفي 

. سألت أومیشین عّما إذا كان ھذا قد تم في جلسة االستجواب  P8سأل بوكیر عّما إذا كان العالج قد تم قبل جلسة االستجواب األخیرة لـ 
 ألخیرة. إلى أنھ كان في جلسة االستجواب ا P8األولى أم األخیرة. فأشار 

 نعم، تقریباً. P8قد ُضّمدت قبل جلسة االستجواب الرابعة. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كانت قدم 

 انقضى حوالي یومین.  P8سأل بوكیر كم من الوقت انقضى بین العالج واالستجواب الرابع. قال  
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بأسبوع واحد، وكان إجمالي    P8یُطلَق سراحھ. قّدرھا    سأل بوكیر عن المدة التي قضاھا في االعتقال بعد جلسة استجوابھ الرابعة قبل أن
 الوقت الذي أمضاه [معتقالً] ھو شھر واحد. 

] حینھا.  P8لم یوقّع [أوراق إخالء سبیلھ]، لذلك جاء شخص [إلى    P8كان في الحافلة عندما أدرك [السّجانون] أن    P8أشار بوكیر إلى أن  
 صمة إصبعھ على أوراق بینما كانت یداه مقیدتین خلف ظھره. إنھ قبل نقلھ إلى كفر سوسة، ُوِضعت ب  P8قال 

ال، كان في طریقھ إلى الحافلة. حدث ھذا قبل أن یغادر الفرع.    P8داخل الحافلة. قال    P8سأل بوكیر عّما إذا كان ھذا قد حدث عندما كان  
 ة. وقف وانتظر خمس إلى عشر دقائق قبل أن یقتاد إلى الحافلة التي أقلّتھ إلى كفرسوس

ال، كان وجھھ إلى الحائط. أمسك الشخص أصابع    P8. قال  P8والشخص الذي أخذ بصمة    P8سأل بوكیر عّما إذا جرت محادثة بین  
P8 .ووضعھا على وسادة الحبر ثم على األوراق ، 

 ال.  P8شرحاً عن األوراق. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كان قد تم إعطاء 

أثناء استجواب الشرطة عندما قال إنھ لم یتعرض للضرب في جلسة االستجواب الرابعة، وأن المحققین حاوال    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
  P8أن یناقشا معھ سبب ذھابھ إلى المظاھرات ومحتوى حسابھ على الفیسبوك. سأل بوكیر عّما إذا كانت ھذه وضعیة استجواب. لم یفھم  

 أن النقاش كان مع محققین.   P8سّجانین أم محققین. أوضح    P8عّما إذا كان أولئك الذین حاولوا إجراء ھذا النقاش مع    السؤال. سأل بوكیر

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأن الغرفة كانت نظیفة وال تبدو وكأنھا غرفة حدث فیھا تعذیب. سأل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
 أن الغرفة كانت أكبر ومختلفة عن الغرف السابقة.  P8االنطباع. أوضح ھذا  P8بوكیر لماذا كان لدى 

ما إذا كان أحد المحقِّقَین   P8أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأنھ تم استجوابھ من قبل شخصین. سأل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
على الفیسبوك وأصدقائھ على الفیسبوك. الحظ أحد المحقِّقَین  إنھم تحدثوا عن أشیاء عامة وبحثوا في حسابھ    P8أعلى رتبة من اآلخر. قال  

 . قال المحقق للضابط حینھا إنھا تبدو وكأنھا من منطقة الضابط. P8ورود اسم عائلة صدیقة 

ن نعم، ربما كا P8قد عرف أن أحدھما أعلى رتبة من اآلخر. قال  P8سأل بوكیر كیف تحّدث المحققان مع بعضھما البعض وما إذا كان 
 أحدھما أعلى رتبة من اآلخر. 

 ال، لقد كان مجّرد شعور.  P8تستند إلى معرفة فعلیة. قال  P8سأل بوكیر عّما إذا كانت استجابة  

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا أنھ لم یتذكر ما إذا كان قد جلس أو أُجبر على الركوع أثناء االستجواب.    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
  یتذكر الجلوس. إنھ ال P8قال 

أثناء استجواب الشرطة والتي مفادھا بأن االستجواب األخیر كان أكثر ھدوءاً وأن المحققین تحدثا بنبرة أكثر    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
تجواب  بعد جلسات االس  – إن ھذا كان الوضع في آخر جلستي استجواب في كل من الخطیب و[فرع] المخابرات الجویة    P8لیونة وأدباً. قال  

السابقة والضرب واالعترافات المنتزعة باإلكراه. "كان األمر كما لو كانوا یحاولون إعطاء انطباع بأنھم أناس طیبون". أجاب بوكیر أن  
ّكد  بأن المحققین كانا أكثر ھدوءاً ولیناً خالل االستجواب األخیر. فأ P8كانت معقدة للغایة ولم یفھمھا. وأشار بوكیر إلى شھادة    P8إجابة  

P8 .ذلك. وتذّكر أن مزاج المحققین كان جیداً خالل جلستي االستجواب األخیرتین 

إذا كان فرع    P8كان یعرف المنطقة. ثم سأل    P8وأن    P8بأن الفرع كان على بعد عشر دقائق من منزل    P8أشار بوكیر إلى شھادة  
 . P8المخابرات الجویة قریباً من الخطیب. ولم یتذكر 

 استجواب من قبل فراتسكي، محامي الدفاع  

تحدید موقع فرع المخابرات الجویة على الخریطة. تدّخل المدعي العام كلینجھ وأشار إلى وجود    P8سأل فراتسكي عّما إذا كان بإمكان  
ن یحّدد الفرع. ثم سأل فراتسكي  العدید من القواعد الجویة، وبالتالي، ینبغي على فراتسكي أن یكون محدداً. أمرت القاضي كیربر فراتسكي أ

P8    عّما إذا كانت ھناك منشأة للقوات الجویة في مكان قریب. فاعترض شارمر، محامي المّدعین، على أساس أن فراتسكي سأل نفس
منطقة    ال، وإنما في  P8السؤال الذي طرحھ بوكیر. سأل فراتسكي عّما إذا كان ھناك فرع للمخابرات الجویة بالقرب من الخطیب. قال  

 أخرى. 
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إنھ كان ھناك حي الخطیب وحي العباسیین. ربما كان فرع    P8سأل فراتسكي عّما إذا كان فرع المخابرات الجویة في حي مختلف. قال  
 18المخابرات الجویة ھناك. 

إنھ اعتُِقَل في فرع المخابرات الجویة على أوتوستراد المزة قرب   P8فیھ. قال   P8سأل فراتسكي عن فرع المخابرات الجویة الذي اعتُِقَل 
 إلى أن الفرع معروف جداً.  P8مطار المزة. وأشار 

إنھ كان یعلم بحدوث سوء    P8یعلم بحدوث سوء معاملة في الخطیب وكفرسوسة قبل اعتقالھ. قال    P8سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
َب  معاملة في ھذین الفرعین قبل اعتق الھ. وأوضح أنھ من مدینة دوما التي تقع ضمن منطقة اختصاص فرع الخطیب، حیث اعتُِقل وُعذِّ

 عن تجاربھم.  P8العدید من أصدقائھ بسبب التظاھر. وكانوا قد أخبروا 

  P8ت مزاجاً جیداً. فأّكد  سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت النبرة المھذبة التي استخدمھا المحققان أثناء جلسة االستجواب الرابعة قد خلق 
 ذلك. 

إن الصورة لم تكن واضحة. سأل عّما إذا كان من الممكن    P8یعرف المنطقة. قال    P8طلب كلینجھ عرض صور األقمار الصناعیة ألن  
 عرض المسمیات وأسماء الشوارع. وتم بعد ذلك تكبیر الصورة. 

  

من السجن، ذھب إلى ھناك    P8أن الفرع كان عبارة عن مبنیین بعد شارع مرشد خاطر، وكان ھناك حدیقة. وبعد إطالق سراح    P8تذكر  
 19إلى موقع كان فیھ حارس.  P8الستعادة سیارتھ. أشار 

 
 یقصد أن ھناك فرعاً للمخابرات الجویة في كال الحیین أم في العباسیین فقط.  P8ذا كان لم یتضح لمراقب المحاكمة ما إ 18
 . P8لم یتمكن مراقب المحاكمة من رؤیة المكان الذي أشار إلیھ  19



  
 

 

International Research and 
Documentation Center 

د موقع شارع بغداد، وحّدد  في البدایة بتحدی  P8تحدید موقع شارع بغداد وساحة التحریر ومشفى الھالل األحمر. قام  P8طلب كلینجھ من 
في    یشار إلیھاإلى حدیقة [  P8بعد ذلك موقع منزلھ وساحة التحریر ومشفى الھالل األحمر الذي أشار إلى أنھ قریب من الخطیب. وأشار  

 الصورة أعاله بسھم أخضر]. 

 وتم تكبیر الصورة أكثر. 

  

 أن الصورة تشبھ حدیقة الخطیب.  P8قال 

بأنھ كان یسكن على بعد عشر دقائق من الخطیب. ثم    P8سأل فراتسكي عن اسم الساحة المجاورة للخطیب. وأشار فراتسكي إلى شھادة  
قمار  صورة األ على    P8أوالً إلى جامع الفاروق ثم إلى منزلھ. وتمت اإلشارة إلى منزل    P8التعّرف على منزلھ. أشار    P8طلب من  

 ذلك.  P8تأكید أن المستطیل ھو منزلھ. فأكد  P8االصطناعیة بمستطیل أخضر. وطلبت القاضي كیربر من 

مرة أخرى كیف أشار أحد    P8كیف استنتج بأن المحقِّقَین أرادا خلق مزاج جید أثناء جلسة االستجواب األخیرة. شرح    P8سأل بوكیر  
منطقة المحقق اآلخر، وكیف ضحك كالھما. في العادة كان المحققان یصرخان ویشتمان   التي كانت من نفس   P8المحقِّقَین إلى صدیقة  

 ھذا االنطباع.  P8. ولم یضحكا أبداً، ولھذا تولّد لدى P8ویضربان 

لكنھ    إنھ یمكن أن تكون ھناك [أسباب] أخرى   P8إلى ھذا االستنتاج ھو أن المحقّقَین ضحكا. قال    P8سأل بوكیر عّما إذا كان سبب توّصل  
 لم یتذكر.

م.  2x2ال، تم العالج في مطبخ مساحتھ    P8عن سبب عالج قدمھ بحقنة. قال    P8سأل شارمر، محامي المّدعین، عّما إذا كان قد تم إخبار  
ا كان  متأكداً مما إذ  P8وكان ھناك أربعة أو خمسة معتقلین في نفس الغرفة مع اثنین إلى ثالثة من العاملین في المجال الطبي. ولم یكن  

حقنة    P8أنھ بحاجة إلى حقنة. فأعطى    P8وأخبر    P8العاملون في المجال الطبي أطباء أم ممرضین. وألقى أحدھم نظرة على جروح  
 بالخوف ألنھ لم یكن یعرف ما الذي ُحِقن في قدمھ. واستغرقت العملیة برّمتھا دقائق فقط.  P8وأمره بالمغادرة. شعر 
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إال على لھجة من جنوب    P8قد تعّرف على أي لھجات أثناء االستجوابات. لم یتعرف    P8إذا كان    سأل رایجر، محامي المدعي، عّما
 قال إنھا كانت من السویداء.  P8سوریا خالل جلسة االستجواب الرابعة. سأل رایجر أین كانت اللھجة من جنوب سوریا. 

 .P8تعّرف على أي مالبس. لم یتذكر  P8سأل رایجر عّما إذا كان 

أحذیة المحققین، لكنھ تذكر حذاء أبو غضب الذي كان یرتدي عادة البیجامة [بدلة    P8قد رأى أحذیة. لم یَر    P8سأل رایجر عّما إذا كان  
 ریاضة] وأحذیة ریاضیة. 

 یتذكر. أن  P8قد رأى شیئاً ما في غرفة االستجواب. لم یستطع  P8سأل رایجر عّما إذا كان 

ذلك. ثم سأل بوكیر لمن من المحقّقَین كانت   P8قد تعّرف على اللھجة الجنوبیة لدى أحد المحقّقَین. فأّكد    P8سأل بوكیر عّما إذا كان  
 أنھ كان ھناك محققان، أحدھما لھجتھ جنوبیة.  P8السؤال. كّرر بوكیر السؤال. وكّرر  P8اللھجة. لم یفھم 

 مساًء.  3:30ُرفِعَت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 2020تموز/یولیو،  31 –الیوم الواحد والعشرون من المحاكمة 

 صباحاً.  9:30شخصاً وثالثة أفراد من وسائل اإلعالم. وبدأت المرافعات الساعة  11حضر ھذه الجلسة 

إیاد الشخصي حتى وصل المترجم إسماعیل.   تأخر المترجم إسماعیل عن الجلسة بسبب االزدحام المروري، لذلك حّل مكانھ مترجم المتھم
 إیاد أنھ یُسمح لھ بالمقاطعة كلما احتاج إلى التحدث إلى مترجمھ.  أبلغت القاضي كیربر المتھم

   P9شھادة 

 عاماً وھو عاطل عن العمل.  43من العمر  P9یبلغ 

 P9اعتقال 

. وشن الجیش في الزبداني حملة واعتقل المتظاھرین. وكان لدیھ مقھى إنترنت  2011في منطقتھ عام    ◌ً إن المظاھرات بدأت سلمیا  P9قال  
 وعمل أیضاً موظفاً حكومیاً. كان دائماً یستیقظ مبكراً لتفقّد مقھى اإلنترنت الخاص بھ قبل الذھاب إلى وظیفتھ الحكومیة. 

یقود سیارتھ عندما   P9وارع] كانت ھادئة تماماً، وھو أمر غیر معتاد. وكان ذات یوم في الصیف، الحظ أن جمیع المتاجر مغلقة وأن [الش
الشخصیة. وخالل ھذا الوقت، دخل جنود آخرون متجر    P9أوقفھ جندي على یمین الطریق. أمره الجندي بالوقوف جانباً. ثم أخذ بطاقة  

P9    [كان قریباً بما یكفي لیرى ما كان یحدث]. قالP9    إن الجنود دخلوا محلھ. ثم سأل إذا كان بإمكانھ الذھاب إلى  للجندي الذي أوقفھ
 ھناك. فوافق الجندي. 

وأغلقوا   P9. أخذوا سیارة P9منذ الصباح؛ حیث أراد العمید أن یرى   P9إلى مقھى اإلنترنت. قال لھ الجنود إنھم یبحثون عن  P9دخل 
أنھ فاّر من    P9إلى العمید الذي كان قائد الحملة. وأبلغ العمید    P9  متجره. وكان ھناك مركز أمن دولة صغیر في الزبداني. أحضر الجنود 

 أنھ سمح إلسرائیل بالدخول إلى سوریا.  P9عن أسباب اعتباره فاّراً من وجھ العدالة. أخبر العمید  P9وجھ العدالة. سأل 

الكثیر من الناس ھناك.    P9تیبة االنتحاریة". وجد  في سیارة ونُقل إلى الفرقة الرابعة التي یطلق أھل الزبداني علیھا اسم "الك  P9ُوِضع  
وتم تحمیلھم في حافالت خضراء ثم تم نقلھم إلى فرع الخطیب. دخل المعتقلون الفرع، وتجمعوا معاً، وأمروا بخلع مالبسھم، وتم تفتیشھم.  

نُِقلوا إلى المھجع الخارجي. وأعِطَي   االعتقال لمدة أربعة أیام قبل استجوابھ.    في   P9المتعلقات التي كانت داخل سیارتھ. وظل    P9ثم 
 في االعتقال.  P9وأطلق سراحھ بعد یومین أو ثالثة. وكانت ھناك عطلة خالل تلك األیام القلیلة. وكانت ھذه أول تجربة لـ

 استجواب من قبل القاضي كیربر 
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، لكنھ تذكر أن ذلك كان  P9. ولم یتذكر  P9عن العطلة التي كانت خالل فترة یومین إلى ثالثة أیام قبل إطالق سراح    سألت القاضي كیربر
 في الصیف. وأطلق سراحھ بعد العطلة. 

.  2011األول وقعت في آب/أغسطس    P9أثناء استجواب الشرطة بأن األحداث المحیطة باعتقال    P9أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 ذلك.   P9د فأكّ 

ذلك وأشار إلى أن جمیع المعتقلین معھ ُعوِملوا بعنف، رغم أن    P9قد تعّرض لسوء معاملة. فأّكد   P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كان  
 اعتقالھ األول كان أفضل من اعتقالھ الثاني.

أن المعتقلین تعّرضوا لسوء المعاملة    P9ا. أوضح  سألت القاضي كیربر كیف وأین تعّرَض لسوء المعاملة، وكذلك األشیاء التي تم استخدامھ
 قبل وضعھم في الحافالت، وكذلك أثناء وجودھم داخل الحافلة. تعّرض الجمیع لإلذالل في الفرقة الرابعة. 

عة  تعّرض للضرب حتى وصل إلى زنزانتھ في الفرقة الراب   P9خالل استجوابھ من قبل الشرطة بأن    P8أشارت القاضي كیربر إلى شھادة  
 . P9التي كان فیھا خمسون معتقالً آخر، ثم نُقل إلى فرع الخطیب. فأّكد 

 إنھ عرف المنطقة بمجرد إطالق سراحھ وخروجھ [من المبنى].   P9أنھ كان في الخطیب. قال  P9سألت القاضي كیربر كیف عرف  

إلى أن مالبس المعتقلین أعیدت إلیھم، لكن   P9  قد أعیدت إلیھ بعد أن تم تفتیشھ. أشار  P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت مالبس  
 .P9الجنود أخذوا كل ما كان في سیارة  

بأنھا واسعة وجدیدة بعض الشيء، "كما لو كانوا قد استعّدوا لجلب    P9عن حجم الزنزانة الخارجیة. وصفھا    P9سألت القاضي كیربر  
 الناس إلى ذلك المكان". 

 ذلك.  P9إنھ كان جدیداً. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان تحت األرض. فأّكد  P9 عن المرحاض. قال P9سألت القاضي كیربر 

القاضي كیربر   قال    P9سألت  الخطیب.  الطعام في  المعتقلین   P9عن  یھینون  الجنود  الیوم األول. وكان  لم یحصل على طعام في  إنھ 
َم الطعام للمعتقلین وُعوِملوا بشكل  ویصرخون علیھم. وأشار إلى أنھ تم نزع األصفاد من یدیھ في نھایة الیو م. ولكن في الیوم الثاني، قُّدِ

 أفضل. 

أنھ في الیوم الثاني، قال الضابط للمعتقلین إنھ اشترى الطعام من مالھ الخاص    P9عّما إذا كان الطعام كافیاً. ذكر    P9سألت القاضي كیربر  
 ال.  P9إلى دفع ثمن الطعام. فقال  P9ألنھ لم یكن ھناك طعام لھم. سألت القاضي كیربر عّما إذا اضطر 

.  P9ا كان قد تم إساءة معاملة  عن الطریقة التي تم بھا استجوابھ. كما سألت عن موضوع االستجواب وما إذ   P9سألت القاضي كیربر  
أن توّضح القاضي كیربر ما إذا كانت تشیر إلى االستجواب الذي خضع لھ قبل إطالق سراحھ [بعد العطلة]. فأشارت القاضي    P9احتاج  

 قال في شھادتھ إنھ تم استجوابھ مرة واحدة.   P9كیربر إلى أن 

الطابق العلوي ودخل من بوابة حدیدیة. ثم دخل إلى مكتب. أجبره عسكري على  أنھ كان معصوب العینین ومقیّد الیدین. صعد إلى    P9ذكر  
عن اسمھ وعمره وما إذا    P9كما لو كان بإمكانھ سماع صوت تقلیب صفحات. سأل المحقق    P9الركوع. كان المكتب ھادئاً تماماً. شعر  

بالوقوف. قال المحقق إنھ أراد    P9واألصفاد والسماح لـ  P9موظفاً حكومیاً. طلب المحقق من العسكري إزالة العصابة عن عیني    P9كان  
إذا كان قد عمل بالفعل في مبنى المحافظة. واصل المحقق التكلم بھدوء. وذكر أنھ ربما   P9. اعتقد أنھ یمكنھ التعرف على P9النظر إلى 

بدا وجھ المحقق منزعجاً مما كان یحدث.  إذا كان یعرف سبب إحضاره إلى الخطیب. و  P9، لكنھ ال یتذكر كیف. وسأل المحقق  P9یعرف  
یعرف محمد عكاش.    P9أنھ كان یعمل في المتابعة. ثم سأل المحقق إذا كان    P9عن المكتب الذي عمل فیھ. أوضح    P9وسأل المحقق  

ك اللحظة. واصل  إن عكاش لدیھ ملف كبیر وأنھ مطلوب، لكنھ تجّنب االعتقال حتى تل  P9أن محمد كان مدیره. فقال المحقق لـ  P9فأجاب  
  P9إنھ سیطلق سراحھ. سأل  P9حول مقھى اإلنترنت الخاص بھ وأنشطتھ. وقّع المحقق على ورقة وقال لـ  P9المحقق طرح أسئلة على 

المحقق عن سبب كون محمد مطلوباً ولم یتم    P9عّما إذا كان سیتم إطالق سراحھ في ذلك الیوم. قال المحقق ال، وإنما بعد العطلة. سأل  
 . P9قالھ بعد. لم یُجب المحقق على أسئلة اعت 

ال. على العكس من ذلك، فقد كان المحقق ھادئاً. كما   P9عّما إذا كان قد تعرض للضرب أثناء االستجواب. قال  P9سألت القاضي كیربر 
 المعتقلین اآلخرین الذین استجوبھم نفس الشخص عن تجاربھم، وكان لدیھم نفس الشعور.  P9سأل 
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أنھ لم یتعرف في البدایة على صورة المّدعى علیھ أنور   P9یعرف اسم المحقق الذي استجوبھ. شھد  P9سألت القاضي كیربر ما إذا كان 
بدأ   الوقت،  االستجواب. ولكن مع مرور  أثناء  منھكاً  المنشورة على  ألنھ كان  الصور  إلى  أنور. ونظر  المّدعى علیھ  التعرف على  في 

 أن المحقق ھو المّدعى علیھ أنور، لكنھ أراد التأكد.  P9اإلنترنت. واعتقد 

].  P9قد تعّرف على أي شخص [كان المدعى علیھ أنور یلّوح لـ  P9أن ینظر إلى یمینھ. وسألت عّما إذا كان    P9طلبت القاضي كیربر من  
للتأكد [من أنھ یمكنھ التعرف علیھ]. سأل    P9طلب   المتھم أوالً عّما إذا كان یعرف محمد    P9اإلذن لطرح سؤالین على المّدعى علیھ 

 عكاش. فاعترض بوكیر وطلب استراحة لمدة خمس دقائق. 

عّما إذا كان قد تعّرف على   P9بعد خمس دقائق، أفاد بوكیر أن المّدعى علیھ لن یقدم عینة صوتیة. فأقّرت القاضي كیربر بذلك. ثم سألت  
  P9المتھم أنور. وتدخلت أومیشین، محامیة أحد المّدعین، وقالت إن المّدعى علیھ قد رفع یده بالفعل [للتعریف عن نفسھ]. قال فراتسكي إن  

 سیتعّرف على أنور سابقاً. وأعرب شارمر، محامي المدعین، عن عدم موافقتھ. كان 

 تم عرض مجموعة صور. 

أنھ رأى المتھم أنور مرة واحدة فقط أثناء    P9لم یتعرف على المتھم أنور أثناء استجواب الشرطة. وذكر    P9قالت القاضي كیربر إن  
صورة للمّدعى    P9لم یتذكر اسمھ. شاھد  P9لكن  20ت نحیفاً. ُكِتَبت كلمة "عقید"، استجوابھ في الخطیب، وكان المّدعى علیھ في ذلك الوق

یعتقد أن المدعى علیھ أنور ھو المحقق الذي استجوبھ بعد أن    P9علیھ على اإلنترنت یرتدي فیھا المّدعى علیھ بدلة سوداء وكان نحیفاً. بدأ  
 شاھد الصور على اإلنترنت. 

 ذلك.  P9إذا كانت عائلتھ ال تزال في سوریا. فأّكد عّما  P9سألت القاضي كیربر 

بأنھ سیدلي    P9لمناقشة ما سیقولھ أثناء اإلدالء بشھادتھ. قال    P9سألت القاضي كیربر عّما إذا تواصل أي شخص بـ إنھ لم یخبر أحداً 
إنھ ال یستطیع أن یسألھم ذلك   P9ل عما إذا تواصل شخص ما مع عائلتھ. قا  P9بشھادتھ. فھو یخشى على عائلتھ. وسألت القاضي كیربر 

عبر الھاتف، وحتى لو فعل ذلك، فإن عائلتھ سیمنعھا الخوف من التحدث. ولقد صادرت الحكومة منزلھ. سألت القاضي كیربر عن مكان  
الجتماعي.  عّما إذا كان شخص ما قد تواصل معھ عبر وسائل التواصل ا  P9في دمشق. سألت القاضي كیربر   P9. فقال P9إقامة عائلة 

 ال.  P9فقال 

 إنھ ال یتذكر.  P9إذا كان قد الحظ أنھ قد تم التالعب بالصور. فقال  P9طلب بوكیر عرض مجموعة الصور. ثم سأل 

من بوكیر إعادة السؤال.    P9قال بوكیر إنھ ربما تم التالعب بالصور بحیث تُظِھر جمیعھا نفس المیزة، باستثناء صورة واحدة. طلب  
أن الشامة لفتت انتباھھ. سأل بوكیر عّما إذا    P9الصور قد تم تعدیلھا بحیث تبدو متشابھة بناًء على خصائص محددة. قال    أوضح بوكیر أن 

أنھ ال    P9ال. قال إن المحقق عرض علیھ الصور، وأخبره    P9تحدث مع المحقق أثناء استجواب الشرطة حول الشامة. فقال    P9كان  
أن الصور تم التالعب بھا. تدخل كلینجھ وأوضح أن الصور لم یتم   P9یعرف. سأل بوكیر عّما إذا كان المحقق، من باب اإلنصاف، أخبر 

 . نماذج وھمیة التالعب بھا؛ وإنما كان األشخاص في الصورة عبارة عن 

إن المعاملة أثناء اعتقالھ األول كانت أفضل    P9شعر المعتقلون اآلخرون الذین ربما لم یستجوبھم أنور. قال    سألت القاضي كیربر كیف 
سماع التعذیب. كانت نوافذ [غرف االستجواب] قریبة من  كان بوسعھ  من المعاملة التي واجھھا في اعتقالھ الثاني والثالث والرابع عندما  

 ّكنوا من سماع كل شيء. وكانوا جمیعاً على أعصابھم ألنھم كانوا یعلمون أن كالً منھم سیأتیھ الدور. [زنزانة] المعتقلین، وبالتالي تم

جھداً من أجل التذكر، لكنھ كان یعلم أنھ   P9. بذل  P9سألت القاضي كیربر عّما إذا كانت [ھذه األحداث قد حدثت أثناء] االعتقال الثاني لـ
د مقطع فیدیو على اإلنترنت تجّمع فیھ المعتقلون في مقر شرطة دمشق (قّدم الفیدیو توثیقاً إلطالق  ألنھ وج  2013أفرج عنھ في بدایة عام  

على األشخاص في الفیدیو، لكن لیس كلھم. لم یظھر   P9سراح المعتقلین). لقد وجد مقتطفات من الفیدیو، لكن لیس النسخة الكاملة. تعّرف 
 ". 2012یدیو یحمل أجندة مكتوب علیھا "ھو في مقطع الفیدیو. وكان ھناك شخص في الف

. كان الجو بارداً وكان  2013إنھا كانت بدایة عام    P9سألت القاضي كیربر كیف یمكن أن یساعد [الفیدیو] في [إنشاء إطار زمني]. قال  
ت إطالق سراحھ من  أن ذلك كان وق   P9ھناك ثلوج. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا ھو وقت اعتقالھ أم إطالق سراحھ. وأكد  

 شخصاً في مركز تجّمع وتم إطالق سراحھم منھ.  150االعتقال. كان ھناك حوالي 

 
 لم یتضح لمراقب المحاكمة أین كتبت كلمة "عقید".  20
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إنھ كان قد نسي أشیاء كثیرة عندما أطلق سراحھ. لم یكن قادراً على تذكر    P9. قال  P9سألت القاضي كیربر عن فترة االعتقال الثاني لـ
 . 2012أشیاء كثیرة مفقودة. وكان قد اعتُِقل في نھایة عام  مظھر أفراد أسرتھ. ولم یستطع تحدید الوقت. كانت

. ثم سألت  2012الشخصیة ألنھا تشیر إلى أنھ وصل إلى ألمانیا في عام    P9قالت القاضي كیربر إنھ قد یكون ھناك خطأ مطبعي في بطاقة  
الذي أدلى فیھ بشھادتھ، كان بحوزتھ بطاقتھ الشخصیة  إنھ في الیوم    P9قد تلقى وثیقة تأكید توضح تاریخ وصولھ بدقة. قال    P9عّما إذا كان  

. سألت القاضي  2015كانون الثاني/ینایر،    22فقط. ومع ھذا فقد كان لدیھ وثیقة في المنزل تُظھر تاریخ دخولھ إلى مخیم الالجئین في  
عة المحكمة الذي أعطاھا للقاضي كیربر.  البطاقة إلى حارس قا  P9الشخصیة. أعطى    P9كیربر عّما إذا كان بإمكانھا االطالع على بطاقة  

 لم یكن التاریخ مكتوباً على البطاقة الشخصیة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنر 

إنھ كان لدیھ مقھى إنترنت وكان موظفاً حكومیاً. وعمل بمكتب    P9عن مھنتھ قبل اعتقالھ في المرة األولى. قال    P9سأل القاضي فیدنر  
المتابعة التابع إلدارة المحافظة. وكان مكتبھ یعالج أي مرسوم صادر عن المحافظ لضمان وصولھ إلى المؤسسة المناسبة. كما شغل منصب  

 رئیس شعبة الكمبیوتر في دائرة مراكز التدریب المھني. 

إنھ مشارك في قطاع اإلنشاءات. فأّكد   P9عندما استجوبھ المكتب االتحادي للھجرة والالجئین حیث قال  P9دة أشار القاضي فیدنر إلى إفا
P9    ذلك؛ حیث قام مكتب المتابعة بإدارة مخططات المناطق العشوائیة. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان ھناك اجتماع، كانP9    ھو من یتصل

 باألطراف لدعوتھم. 

بأنھ أشرف على الناس، وأن ھذا الجزء من عملھ اقتضى البقاء على تواصل مع المجتمع المحلي. أّكد   P9إلى شھادة  أشار القاضي فیدنر  
P9  .ذلك، لكنھ أوضح أن القرارات كان یتم اتخاذھا في النھایة من قبل مدیره الذي كان یعطي التعلیمات 

أن االستجواب كان ھادئاً   P9ول لھا عالقة بعملھ كموظف حكومي. ذكر  أثناء اعتقالھ األ  P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانت معاملة  
أن السبب في ذلك ھو أنھ كان موظفاً حكومیاً الذي كان یتلقى    وبالفعل، اعتقدوعومل معاملة طیبة ولم یتعرض لتعذیب نفسي أو جسدي.  

 ألولى. قد أبلغ المحقق عن عملھ أثناء جلسة االستجواب ا P9عادةً معاملة خاصة. وكان 

عالج طلباً البنتھ.    P9السابقة بأنھ ذھب إلى غرفة االستجواب معصوب العینین، وأن المحقق عرفھ ألن    P9أشار القاضي فیدنر إلى شھادة  
 لم یتعّرف على المحقق.  P9إن المحقق تذكره من رؤیتھ في مبنى المحافظة. غیر أن  P9قال 

لیس إلى متجره، ولكن إلى مبنى المحافظة في    P9في الزبداني. قال    P9إلى حیث كان    سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد جاء
دمشق حیث یتم إصدار وثائق، مثل التراخیص والتصاریح. وكان رئیس الشرطة في ذلك المبنى أیضاً. لم یكن القاضي فیدنر متأكداً مما إذا  

 إنھ لم یره من قبل.  P9حیث قال قد قال مسبقاً إنھ ال یستطیع أن یتذّكر أنور.    P9بشكل صحیح. أشار بوكیر إلى أن  P9كان قد فھم 

 ما إذا كان قد رأى المحقق. ومع ذلك، كان وجھھ مألوفاً.  P9. لم یتذكر P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان المحقق قد جاء إلى مكتب 

. وذكر  2015  في آب/أغسطس  P9یتذكر متى استجوبھ المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. فقال    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
یتذكر ما قالھ في ذلك الوقت. لم    P9ُسئل عن أول استجواب لھ في الخطیب. وأراد القاضي فیدنر معرفة ما إذا كان    P9القاضي فیدنر أن  

 إجابتھ، لكنھ أخبرھم بكل ما مّر بھ.  P9یتذكر 

من شھادة   P9تحادي للھجرة والالجئین. وما أدلى بھ مرتین في المكتب اال P9قال بوكیر إنھ لم یفھم. قال القاضي فیدنر إنھ تم استجواب 
 للتو كانت نفس الشھادة التي أدلى بھا للمكتب االتحادي للھجرة والالجئین.

بأنھ   P9لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین التي قال فیھا إنھ محظوظ ألن محقّقھ عرفھ. كما أقّر   P9أشار القاضي فیدنر إلى شھادة 
 ً إنھ عندما أزیلت العصابة عن عینیھ، تعّرف    P9البنة المحقق. وذكر أنھ اعتُقل بالخطأ وأفرج عنھ في الیوم التالي. وقال    أعطى تصریحا

 علیھ المحقّق ألنھ كان قد راجعھ في مكتبھ. 

[ابنة المحقق] أو التصریح ألنھ كان لدیھ العدید من العمالء، لذلك    P9قد تذّكر ذلك التصریح. لم یتذكر    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
 مع عضو المكتب التنفیذي لقطاع البناء فیما یتعلق بتصاریح المباني والمدارس وریاض األطفال.   P9ال یمكنھ أن یتذكرھم جمیعاً. كما عمل  

قد رأى معتقلین آخرین تظھر علیھم عالمات    P9ا إذا كان  عومل بشكل جید خالل اعتقالھ األول. ثم سأل عمّ   P9كرر القاضي فیدنر أن  
قد سمع جلسات استجواب    P9أنھ في المكان الذي اعتُِقلوا فیھ، كانت النوافذ تطّل على غرف االستجواب. وكان    P9سوء المعاملة. أوضح  
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ب كان أقل. وخالل اعتقالھ الثاني، كان ھناك  وتعذیب. كما شھد تعرض معتقلین آخرین للضرب. ولكنھ كان أفضل عام لالعتقال، ألن التعذی 
 قدر أكبر من التعذیب وكان أسوأ. 

إن المعتقلین اآلخرین لم یتمّكنوا من المشي عندما عادوا    P9أثناء اعتقالھ األول. قال    P9سأل القاضي فیدنر عن اإلصابات التي شاھدھا  
 ظھور المعتقلین الجدد عالمات تعذیب. إلى الزنزانة. تم استخدام الدوالب لتعذیب الناس. وظھرت على 

ال، ولكن كان من بین المعتقلین أطفال. سأل القاضي فیدنر عن عمر األطفال. قال    P9رأى جثثاً. قال    P9سأل القاضي فیدنر عّما إذا كان  
P9 10-14   سنة. سأل القاضي فیدنر عّما إذا كانP9  قد شاھد إناثاً. فقالP9   .ال 

أنھ أخبر المكتب بكل ما    P9صادقاً أثناء مقابلتھ مع المكتب االتحادي للھجرة والالجئین. أوضح    P9ا إذا كان  سأل المّدعي كلینجھ عمّ 
 شھده دون أي إضافات. 

یعتقد أنھ   P9إن الضابط رآه وتعّرف علیھ. ما جعل  P9قد شھد بأن المحقق أراد إصدار تصریح البنتھ. قال  P9سأل كلینجھ ما إذا كان 
من المحتمل أن یكون قد أصدر التصریح، على الرغم من أنھ ما زال غیر متأكد، ھو أنھ كان یعمل في إنشاء المدارس [األمر الذي كان  

 متعلقاً بتصریح االبنة]. 

إن حالتھ كانت   P9ا إذا كان غیر متأكد اآلن. اعترض بوكیر. قال یعني أنھ غیر متأكد في ذلك الوقت، أو م P9سأل كلینجھ عّما إذا كان 
إلى    P9سیئة للغایة عندما أطِلَق سراحھ. وكان یعرف اسمھ كرقم ولم یستطع تذكر عائلتھ. "ھم" طلبوا منھ "مغادرة البلد [...]". ذھب  

] أصدر تصریحاً، لكنھ لم یكن یعرف ما إذا كان التصریح  ألمانیا ولم یتمكن من تذّكر التفاصیل. كان یعلم فقط أنھ [في وظیفتھ الحكومیة
 البنة المحقق أو ألحد أقاربھ. 

الثاني/نوفمبر    P9قال كلینجھ إن   ، أي، بعد ثالث سنوات من استجوابھ ألول مرة من قبل المكتب  2018ذكر ابنة المحقق في تشرین 
قد    P9عرفھ ألنھ أصدر طلباً البنتھ". وأشار كلینجھ إلى أن أقوال    أن "المحقق  P9االتحادي للھجرة والالجئین. وفي ذلك الوقت، ذكر  

بأنھ ربما قال    P9إنھ تحدث دائماً بشكل عام، بما في ذلك عن التعذیب. وأقّر    P9ع على الترجمة العكسیة. قال  ◌ّ وق   P9تُرِجَمت وأن  
طلباً للمحقق. ووقعت العدید من الحوادث وأراد التركیز. لم    اإلفادة فیما یتعلق بتصریح البنة المحقق أو ألحد أقاربھ. كان یعلم أنھ عالج

ما إذا كانت المترجمة [أثناء االستجواب] قد ارتكبت أخطاء، ألنھ حتى عند الشرطة، الحظ أن كلمة "متھم" ولیس "شاھد" كانت    P9یعرف  
 مكتوبة. 

وتم إخطار   لم یكن صحیحاً  ا   P9قال كلینجھ إن ھذا  بحقوقھ] وتم  إبالغھ  قال  [تم  نھایة االستجواب رأت    P9ستجوابھ كشاھد.  إنھ في 
 أنھ [استُجوب بصفتھ] متھماً. P9المترجمة الشرطي وأخبرتھ أنھ [أي الشرطي] كتب كلمة "متھم". كما شعر 

أى  تمّكن من التعرف على المدعى علیھ أنور من الصور على اإلنترنت، على الرغم من أنھ ر  P9وجد كلینجھ أنھ من المستغرب أن  
إنھ لم یتعّرف على الرجال الموجودین في الصور، لكن كان لدیھم جمیعاً شامة على وجوھھم. وأشار    P9المّدعى علیھ مرة واحدة فقط. قال  

% عندما 100إلى أن وجھ المّدعى علیھ أنور كان عریضاً، لكنھ كان نحیفاً في ذلك الوقت. ھذا ھو السبب في أنھ لم یكن متأكداً بنسبة  
 لصور على اإلنترنت. لھذا أراد أن یطرح سؤالین على المّدعى علیھ. شاھد ا

وصف الصورة التي شاھدھا على اإلنترنت. فأشار بوكیر إلى أن ھذا السؤال قد سبق طْرُحھ. سمحت القاضي كیربر    P9طلب كلینجھ من  
ً   P9بالسؤال. قال   أنھ لم یكن متأكداً بنسبة   P9وكان یرتدي بدلة. وأّكد    إنھ رأى المدعى علیھ أنور في صورة بدا فیھا المّدعى علیھ نحیفا

 % إذا كان المّدعى علیھ ھو المحقق أم أنھ كان في مكتب المّدعى علیھ أنور. 100

  P9إن المدعى علیھ أنور لم یكن یرتدي زیاً عسكریاً. وإنما كان یرتدي بدلة رسمیة. قال    P9وصف الصورة. قال    P9طلب كلینجھ من  
المّدعى علیھ أنور في الصورة، افترض أن المّدعى علیھ   P9إنھ كان یزور طبیباً نفسیاً لمدة ستة أشھر الستعادة ذاكرتھ. لذلك عندما رأى 

 ھو الشخص الذي استجوبھ. 

. قال كلینجھ إن  إنھ ال یعرف   P9سیعفي [طبیبھ النفسي] من [التزام السریة بین الطبیب والمریض]. قال    P9سأل كلینجھ عّما إذا كان  
  P9إنھ لم یكن یعرف ما إذا كان مسموحاً لھ بمشاركة [بعض] المعلومات [مع طبیبھ النفسي]. لم یكن لدى    P9اإلعفاء قرار طوعي. قال  

كانت    مشكلة في اإلفصاح عن المعلومات، لكنھ أشار إلى أنھ، باستثناء كوابیسھ، لم یناقش تفاصیل اعتقالھ [مع طبیبھ النفسي]. ولكن إذا
مشكلة [في اإلفصاح عن المعلومات]. سأل كلینجھ عن اسم الطبیب النفسي ومكان عملھ.    P9ھناك أسئلة [للطبیب النفسي]، فلم تكن لدى  

 . االسم  والموقع P9قال 
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ن قبل شخص قال  أعرب كلینجھ عن حیرتھ ألنھ كان ھناك إخطار بأن أحد الشھود الذین أدلوا بشھادتھم قد تم االتصال بھ عبر اإلنترنت م
إنھ لم یضغط علیھ أحد أو    P9عّما إذا كان أي شخص قد تواصل معھ على غرار ذلك. قال    P9إنھ یجب علیھ سحب أقوالھ. سأل كلینجھ  

 یتحدث معھ عن الموضوع. 

عائلتھ  عن خوفھ من تعرضھ ھو أو    P9ال. وأعرب    P9على الفیسبوك. قال    P9سأل كلینجھ عّما إذا كان أي شخص قد تواصل مع  
 للتھدید، لذلك كان یتعامل مع [شھادتھ والمحاكمة] بسریة تامة. 

ال. وكرر خوفھ على أسرتھ، وأشار إلى أنھ جاء إلى المحكمة    P9عّما إذا كان أي شخص یعرف أنھ في المحكمة. قال    P9سأل كلینجھ  
 بمفرده.

الجرائم. وھذا یستلزم تعاون الضحایا. إذا لم یقولوا الحقیقة، یصبح    أوضح كلینجھ أن ألمانیا تكرس نفسھا للعدالة الجنائیة التمثیلیة وكشف
 [الحصول على العدالة] صعباً، إن لم یكن مستحیالً. 

 21تدّخل بوكیر وقال إن ھذا سیكون مسیئاً. اعترض كلینجھ. طلبت القاضي كیربر بأن یكون بوكیر قادراً على التعبیر عن نفسھ. 

ال.    P9عّما إذا كان قد تعّرف على المتھم أنور بسبب الشامة. فقال    P9یقة أثناء المرافعات، سأل لینكھ  بعد استراحة لمدة خمسة عشر دق
واعترض شارمر، محامي المدعین، على أساس أن التعّرف على الشامة لم یتم تأكیده، وبالتالي فإن السؤال غیر مقبول. واعترض بوكیر  

 المدعین. لنفس السبب الذي اعترض علیھ شارمر، محامي 

. دعا لینكھ المحكمة التخاذ قرار.  سألت القاضي كیربر لینكھ كیف یرید المضي قدماً. طلب لینكھ االحتفاظ بسؤالھ. وافقت القاضي كیربر
 وبعد استراحة لمدة عشر دقائق، أیدت المحكمة قرار القاضي كیربر. 

إنھ عندما كان الناس    P9عّما إذا كان تحدث مع معتقلین آخرین تم استجوابھم وما إذا كان بینھم عمال بناء آخرون. قال    P9سأل بوكیر  
 ا یسألون على الفور عّما تمت مناقشتھ أثناء االستجواب. لم یكن ھناك عمال بناء آخرون. یعودون إلى الزنزانة بعد االستجواب، كانو

فیدنر   القاضي  لینكھ. سأل  القاضي فیدنر إعادة صیاغة سؤال  الذي    P9أراد  المحقق  أنور كان  المّدعى علیھ  بأن  إذا كان قد شعر  عّما 
 لم تكن سبب تأّكده. إن شامة أنور  P9استجوبھ بسبب الشامة على وجھ أنور. قال 

 إنھ لم ینتبھ إلى الشامة وأنھ رأى المحقق مرة واحدة فقط.  P9عّما إذا كان متأكداً أم ال. قال  P9لم یفھم بوكیر. سأل 

بأنھ كان معصوب العینین، ومقید  2015لدى المكتب االتحادي للھجرة والالجئین في عام  P9أشار شارمر، محامي المدعین، إلى شھادة 
كیف أطِلَق سراحھ    P9، وتم استجوابھ، وتم إخباره بأنھ سیُطلَق سراحھ في الیوم التالي، ثم أطِلَق سراحھ في الیوم التالي. سأل شارمر  الیدین

عن المعاملة الھادئة في جلسة    P9أنھ لم یقل إنھ أطلق سراحھ على الفور. وعندما تحدث    P9في الیوم التالي إذا كان یوم عطلة. أوضح  
األولى، لم تترجم المترجمة ھذا الجزء. وأیضاً عندما سأل محقق المكتب االتحادي للھجرة والالجئین ھذا السؤال مرة أخرى، قال    استجوابھ 

 محقق المكتب للمترجمة إنھا لم تخبرھم بذلك. 

ال یتحدث    P9إذا كان  كیف عرف أن [محققة المكتب االتحادي للھجرة والالجئین أخبرت المترجمة أنھا لم تخبرھم] [  P9سأل شارمر  
، وشعر  P9إنھ یعرف ألن محقق المكتب االتحادي للھجرة والالجئین قال ذلك، ثم كرر السؤال. كانت المترجمة تقاطع    P9األلمانیة]. قال  

 أنھ كان یُعاَمل كمتھم. 

ة في المكتب االتحادي للھجرة  قد فھم [المحقق والمترجم P9أن ذلك لم یتم ترجمتھ. سأل شارمر ما إذا كان    P9سأل شارمر كیف عرف  
إنھ لم یكن قادراً على اإلجابة    P9لماذا. قال    P9إنھ یرید تأجیل شھادتھ وأنھ یرید حضور محام. سألت القاضي كیربر    P9والالجئین]. قال  

 . ساعة دون نوم. وكان یخشى اإلدالء بأقوالھ، وسیشعر براحة أكثر إذا كان محامیھ حاضراً  12على األسئلة، وسافر 

إنھ كان یقول الحقیقة، لكن األسئلة كانت تزداد صعوبة ولم یستطع    P9أنھ لم یُطلَب منھ سوى قول الحقیقة. قال    P9أخبرت القاضي كیربر  
 فھمھا جیداً. 

  P9أنھ لم یتبّق لدیھ الكثیر من األسئلة، لكن لم تكن لدیھ مشكلة إذا أراد الشاھد محام؛ ربما كانت ھناك اختالفات في أقوال  أضاف شارمر
 ساعة دون نوم.  12سافر لمدة  P9وكانت ھذه ھي المرة األولى التي یسمع فیھا شارمر أن 

 
تراح  الحظ مراقب المحاكمة التوتر بین الطرفین. ھّدأت المحامیة أومیشین الوضع باقتراح تقدیم مشورة للشاھد. شكرتھا القاضي كیربر على االق 21

 لكنھا رفضتھ. 
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د شرب الماء. ثم ذكرت أن طلبھ توكیل محام ُرفض ألنھ لم یكن واضحاً  إذا كان ق  P9بعد استراحة لمدة خمس دقائق، سألت القاضي كیربر  
 أن یقول الحقیقة. ثم سمحت لشارمر بمتابعة أسئلتھ.  P9لم یكن قادراً على التمتع بحقوقھ بدون محام. أخبرت القاضي كیربر  P9أن 

 لم یكن لدى شارمر أسئلة أخرى. 

 تم صرف الشاھد. 

 اإلدالء بإفادة في الجلسة التالیة.  طلب شارمر وكروكر

. وفي التماس إلى الشرطة الجنائیة الفیدرالیة، طلب دویسنج  2017اقترح بوكیر أنھ یجب الحصول على مجموعة الصور األصلیة في عام  
األصلیة إلكترونیاً وإحضار  مجموعة الصور الخاصة بأنور. وأن الصور لن تجعلھ یفھم رد فعل االّدعاء العام. اقترح بوكیر استخدام الملفات  

، لذلك سیحتاج بوكیر إلى الشخص الذي صّممھا. قال بوكیر  نماذج وھمیةالشخص المسؤول كشاھد. رّدت القاضي كیربر بأن الصور كانت  
 إن الصور ستفي بالغرض. 

 بعد الظھر.  12:20ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 


