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 محاكمة أنور رسالن 
 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 

 لمراقبة المحاكمة 46التقریر 
 2021أیلول/سبتمبر،  9و 8تواریخ الجلسات: 

 
 للتعذیب.  اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021أیلول/سبتمبر،  8 –الیوم الثاني والتسعون 

العمر  ،  P50أدلى   یبلغ من  المعلومات]  [ُحِجبت  تعّرض  اعامً   45طبیب سوري  الخطیب حیث  اعتقالھ في فرع  ، بشھادتھ حول 
  ا ، فقد عالج أیضً اللضرب. وقال للمحكمة إن الصدمة النفسیة الناجمة عن االعتقال كانت أشّد من الصدمة الجسدیة. وبصفتھ طبیبً 

إلى الحد الذي یصبح فیھ لدى المرء میول    اقال یمكن أن یغیر شخصیة الفرد تمامً للمحكمة أن االعت   P50معتقلین سابقین. وأوضح 
 . كما تحّدث عن اإلقصاء االجتماعي الذي تعاني منھ النساء المعتقالت. عائلتھتجاه  الالنتحار أو یصبح عنیفً 

 الخطیب كشاھد.  ثم تلت رئیسة المحكمة قرار القضاة برفض طلب الدفاع باستدعاء سّجان سابق مزعوم في فرع

بشأن بیان المّدعي العام حول البالغ السابق للمحامین بإدراج االختفاء القسري كجریمة ضد    ابیانً   محامي المدعینوقّدم ثالثةٌ من  
 اإلنسانیة إلى التھم.

 2021أیلول/سبتمبر،  9 –الیوم الثالث والتسعون 

المفتشین الجنائیین كنابمان من الشرطة الجنائیة االتحادیة بألمانیا بشھادتھ حول استجواب شاھد لم یرغب في اإلدالء   كبیرأدلى  
الجنائیة  الشرطة  مكتب  یستجوبھ  أن  قبل  مرتین  الشاھد  الفرنسیة  الشرطة  استجوبت  حیث  كوبلنتس.  في  المحكمة  في  بشھادتھ 

یكن على استعداد للمشاركة في اإلجراءات القضائیة أو في  مشرطة الجنائیة االتحادیة إنھ لالاالتحادیة. ومع ذلك قال الشاھد لمكتب 
 المحاكمة في ألمانیا. كما رفض أمر االستدعاء الصادر عن المحكمة.

الھالل األحمر مقابل فرع الخطیب.   مشفى في    P51، طبیب سوري، بإخفاء وجھھ ومعلوماتھ الشخصیة. وقد عمل  P51ُسمح لـ
ر المحكمة عن الزیارات التي قام بھا ھو وزمالؤه للفرع حیث رأوا معتقلین في حالة جسدیة سیئة. ومع ذلك، لم یُسمح لھم  وأخب

من    اكان یُستخدم حصریً   مشفىأن ال  P51بتقدیم األدویة أو العالج، باستثناء خیاطة الجروح أو تضمید اإلصابات الخطیرة. وأضاف  
كمرضى دون ملفات طبیة صحیحة، واكتظت   مشفىُمنعوا من دخولھ. كما نُقل المعتقلون إلى ال  قبل الفرع ألن المرضى اآلخرین

 المشرحة بالجثث التي استقبلتھا من الفرع. 

بیانً  التھم. كما قّدم    ا قّدم محامي المدعي  بیانًا  مدعیًا،  بصفتھ  ، الذي قُبل  P50بخصوص طلب إضافة حاالت االختفاء القسري إلى 
 ا بالتفصیل تجاربھ ھو وعائلتھ مع االعتقال وأقاربھ المفقودین. حول ھذه المسألة، ُموّضحً  موجًزا

ن، إضافة إلى معلومات سابقوقّدم الدفاع طلبات لسماع ثالثة شھود إضافیین لتقدیم معلومات حول صحة شھادات أدلى بھا شھود  
 حول صالحیات أنور الفعلیة وشخصیتھ.

 
 

  
  

 

في ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بین عالمتي   1
العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضًرا لجلسات المحاكمة؛ وإنما  اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو المحامون". یرجى 
 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود. 
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 2021أیلول/سبتمبر،  8  –یوم المحاكمة الثاني والتسعون 

كلینجھ وبولتس. العامان  المدعیان  العام  ل االّدعاء  ثمانیة أشخاص وصحفي واحد. ومثّ صباًحا بحضور    9:35بدأت الجلسة في الساعة  
 حاضرین كالمعتاد.  محامو المدعین كان محامو الدفاع و

  د. من قبل    يدعولكنھ استُ   P50  دعِ أومیشین. وأشارت القاضي كیربر رئیسة المحكمة إلى أن المحكمة لم تست  د.   برفقة  P50  مثل
أومیشین محامیة لھ. ولم تكن ھناك    د.مدعیًا ولقبول  بصفتھ  لالنضمام إلى المحاكمة    P50التي قدمت أیًضا طلبًا نیابة عن    أومیشین

أومیشین   د.. قررت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، قبول  P50شاھد  لل   ةمحامی  لیتم قبولھا بصفتھاأومیشین    د.بیانات بشأن طلب  
 . ھادتھ في یوم المحاكمة ھذا ألنھ لم یكن قادًرا على ممارسة حقوقھ دون محامٍ طوال مدة ش P50شاھد لل ةمحامی

 P51شھادة 

، طبیب سوري یبلغ من  P50غ لالمتثال لواجبھا في التحقیق القضائي. أُبلِ   P50قالت رئیسة المحكمة كیربر إن المحكمة ستستمع إلى  
 أو المصاھرة. قرابة السواء ببالمتھم تربطھ عالقة نفى الشاھد وجود أي بحقوقھ وواجباتھ كشاھد.  ،عاًما 45العمر 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

دخل في نزاع مع النظام السوري وتم اعتقالھ. طلبت    P50من د. أومیشین أن    اأوضحت القاضي كیربر أن المحكمة علمت مسبقً 
إنھ یود أوًال أن یشكر المحكمة وكل   P50أن یصف كیف دخل في نزاع مع النظام واإلطار الزمني العتقالھ. قال    P50كیربر من  

القانون بحیث یكون لكل متھم    إقامة دولة یحكمھا  غایتھم  تمن شارك في إجراء ھذه المحاكمة. قال عندما "بدأنا" الثورة في سوریا، كان
 قصتھ. في سرد P50 ومضىمھمة.  كانتالحق في الصمت والتحدث "وما شابھ ذلك". ولذلك فإن المحكمة "ھنا" 

عیادة طبیة بالقرب من دمشق. ذات یوم، تلقّى والداه مكالمة من شخص قال إنھ مریض. وبھذه الطریقة، حصل ھذا    P50كان لدى  
الھاتف   لـالشخص على رقم  بـ  اتّ و.  P50المحمول  المطاف  نھایة  قال    P50صل في  ھذا   حضرعندما    P50الذي أعطاه موعًدا. 

الرجل مكالمة وسأل  ھذا  ى  . بعد بضع دقائق، تلقّ P50مكتبھ، بدأ یروي قصتھ لـ  إلى  –رجل صغیر نسبیًا بوجھ مستدیر    –الشخص  
P50    سمح  ف.  أن یجیب على المكالمةیمانع بال  عّما إذا كانP50    لھ باإلجابة. أخبرP50    ،یراعي طبیبا، یجب أن  بصفتھ  المحكمة أنھ

صف كیف أخبر الرجل المتصل أنھ سینتھي خالل ثالثین  یل  P50واصل    خاطئة.  انت مراعاتھھذه المرة ك  ولكنرغبات مرضاه.  
. ألقوا الباب فدخلوا  P50  فتح.  P50  وبعد خمس دقائق، قرع عدة رجال یرتدون مالبس مدنیة جرس مكتب  دقیقة وسیكون "ھناك".

إنھ اتصل بأختھ التي كانت في المكتب أیًضا، لكنھا لم تسمعھ.    P50رقبتھ. قال  على  على الفور ووضعوا مسدًسا    P50القبض على  
فوق رأسھ وكان علیھ أن یجلس في المقعد األوسط،    P50ب قمیص  حِ إلى الطابق السفلي حیث كانت تنتظره سیارة كبیرة. سُ اقتید  ثم  
. قال للمحكمة إنھ ال یستطیع  الوجھة  P50. لم یعرف  اتقریبً   ویمینھ. ثم قادوا السیارة لمدة عشر دقائق  هیسار  إلى   ان یجلس  انكان شخصو

 ي ذلك الوقت. ف موقعھتقدیم أطر زمنیة محددة ألنھ كان في حالة صدمة. ثم اقتید إلى داخل مبنى لم یكن یعرف 

" حیث تم تفتیشھ. الردھةمكان أشبھ ببضع درجات إلى طابق سفلي. على الجانب األیسر كان یوجد "  ینزل  أنھ كان علیھ أن  P50تذكر  
إنھ اضطر إلى خلع مالبسھ، لكنھ لم یكن متأكًدا مما إذا كان علیھ أیًضا خلع سروالھ الداخلي في ھذه المناسبة أو ما إذا كان   P50قال 

  زنزانة جماعیة أخرى. تم أخذ متعلقاتھ الشخصیة وُسمح لھ بارتداء مالبسھ مرة أخرى. ثم نُقل بعد ذلك إلى    في مناسبةذلك قد حدث  
إنھ ال   P50تقلین. اضطر إلى البقاء ھناك حوالي خمس عشرة دقیقة قبل أن یتم نقلھ إلى زنزانة أخرى. قال  معالكان فیھا عشرات  

إن ھذا    P50. كان ھناك شخص آخر في الزنزانة من دوما. قال  1  رقملكنھ یفترض أنھا كانت تحمل ال   یستطیع تذكر رقم الزنزانة،
دي ضمادة حول رأسھ. بقي ھذا الشخص في الزنزانة لمدة یومین قبل أن  الشخص أصیب بجروح كثیرة في وجھھ ورأسھ وكان یرت

 إلى مكان آخر.  یُنقَل

وال في   . لم یستطع تحدید ما إذا كان الوقت لیًال أو نھاًرا،جلسات التحقیقیشرح أنھ ال یستطیع تحدید موعد محدد لبدء    P50مضى  
یریدون معلومات عن أنشطتھ ولكن في البدایة أنكر كل شيء. ثم ُطلب منھ االستلقاء  كانوا "إنھم"  P50. قال  أي طابق جرى التحقیق

ذ بعد ذلك مرة  إنھ أخِ   P50على قدمیھ باستخدام أداة قبل إعادتھ إلى زنزانتھ. قال    ُضِربعلى بطنھ على األرض ورفع قدمیھ. ثم  
ب. وصف  مالئھ. قیل لھ إنھ إذا لم یؤكد، فسوف یعاقَ وواجھوه بمعلومات عن ز  P50الحصول على معلومات حول    وا"أراد"أخرى.  

P50    ،قال    سأزید عدد الضربات".فكیف قیل لھ ذات مرة: "سأضربك عشرین مرة، وإذا سمعت صوتكP50    إن ھذا النوع من
ب بالیدین ض للضرمتأكًدا مما إذا كان قد تعرّ   P50ذات مرة للضرب وھو واقف. لم یكن  وتعّرض  التحقیق تكرر حوالي عشر مرات.  

یقف  P50 كان ثالثة أشخاص: ُوِضع في مواجھة مع كذلك أنھ  P50أو للركل، لكن الشخص الذي فعل ذلك كان یقف أمامھ. أوضح 
المحكمة أنھ كان معصوب العینین على الدوام. وكلما قال [المعتقل اآلخر]    P50[معتقل آخر] على األرض. أخبر  ھناك  كان  في غرفة و

 ب. شیئًا، كان یُضرَ 

إن المعتقل اآلخر   P50عندما قال المعتقل اآلخر شیئًا لم یعجب المحقق. فقال    اتحدیدً ض للضرب  ن تعرّ عرف مَ تأرادت كیربر أن  
  بأقوال ، كان القصد ھو مواجھة ھذا الشخص  P50. وفقًا لـP50  ض للضرب. وأضاف أن ھذا الشخص جاء إلى السجن بعدتعرّ 

P50. 
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كیربر كیف عرف   قال    P50سألت  بعده.  الفرع  إلى  المعتقلین اآلخرین وصلوا  ھذا   P50أن  متى [وصل  بالضبط  یعرف  إنھ ال 
.  P50إلى أنھ إما جاء في نفس الوقت أو بعد    P50، لم یكن ھذا الشخص موجوًدا. لذلك خلص  P50الشخص]. ولكن عندما وصل  

قُبِض  إنھم    P50لـ  وا" قال ھمأنھ التقى "بھم" بعد اإلفراج عنھم، و"   P50موجوًدا قبل ھذا الرجل. أضاف    P50على أي حال، كان  
 بعده. علیھم

كیربر   یستمر. واصل    P50شكرت  أن  لھ  معتقًال   لیصف  P50وقالت  كان  أن  آخر  الغرفة.    على ركبتیھ  اجاثیً   لنفس وخضع  في 
إنھ ال یستطیع أن یتذكر مكان وجود الشخص الثالث، لكنھ ربما كان یقف    P50ض للضرب. قال  علیھ أسئلة وتعرّ   ت اإلجراء: ُطرح

لمدة خمسة أیام قبل نقلھ إلى زنزانة أخرى. قال للمحكمة إن   1أنھ یفترض أنھ مكث في الزنزانة رقم    P50. أضاف  P50مقابل  
. وكانت زنزانتھ الجدیدة على یمین زنزانتھ القدیمة. 1ألول مرة في الزنزانة رقم    P50قل  ". اعتُ L" حرف  على شكل  كانت  [الزنزانة]  

أنھ بالقرب من الزنزانة الثانیة كان ھناك تلفزیون في الزاویة وغرفة أخذ فیھا    P50یوًما في الزنزانة الجدیدة. وأضاف    25أمضى  
، 1ھ على الطاولة أمامھ]. أضاف أنھ كان في البدایة في الزنزانة رقم  ییدب  المكانمخطط    P50ا من الراحة. [وصف  السّجانون قسطً 

 .2زنزانة رقم ثم نُقل إلى الیمین حیث كان ھناك ردھة، ثم نُقل في النھایة إلى ال

 ورقة وقلًما.]  P50أن یرسم رسًما تخطیطیًا للمكان. [أعطي  P50طلبت كیربر من 

. أوضح المترجم أن  2یتحدث عن زنزانة منفردة أو زنزانة جماعیة عندما أشار إلى الزنزانة رقم    P50سألت كیربر عّما إذا كان  
P50 زنزانة منفردة][ "تحدث عن "زنزانة" ولیس "منفردةی كان . 

 .قوم بمعاینتھعلى الشاشات في المحكمة وت P50الرسم التخطیطي الذي رسمھ قالت كیربر إنھا تود عرض 

 بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ ورؤیتھ في المحكمة.] P50شاء للرسم التخطیطي الذي رسمھ [ما یلي ھو إعادة إن 

 

 

یوًما وكان    25لمدة  فیھا  مكث    ھي التي  2الزنزانة رقم  وكانت  مكث فیھا لمدة یومین.    ھي التي  1أن الزنزانة رقم    P50أوضح  
في   كان معتقًال كان المرحاض الموجود أسفل الرسم ھو المرحاض الذي استخدمھ عندما  والتلفزیون وغرفة السّجانین في الزاویة.  

، ولیس من حیث P50الذي رسمھ  مخطط  ال  حسبزنزانة جماعیة في أسفل الرسم (أن ھناك  إنھ یفترض    P50. قال  1الزنزانة رقم  
"  X، وقد وضع عالمة "2ؤدي إلى الزنزانة رقم  ت  ردھةإن ھناك    P50القاضي كیربر.) قال  استفسار  ھو موضح في  ، كما  الطوابق

إن   P50. قال  الرسمة  في منتصفالموجود  التخطیطي. عندما كان في ھذه الزنزانة، كان علیھ استخدام المرحاض    رسمھعلیھا في  
 أن یتذكره.  ما استطاعھذا كان كل 

 ذلك. P50زنزانة منفردة. فأّكد   1سأل القاضي فیدنیر ما إذا كانت الزنزانة رقم 

 إن طولھا مترین وارتفاعھا مترین وعرضھا متر واحد. كان لدیھم بطانیتان.  P50أراد فیدنیر معرفة حجم الزنزانة تقریبًا. قال 
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 میع الزنازین كانت بنفس الحجم تقریبًا. إن ج P50، وما حجمھا تقریبًا. قال 2سأل فیدنیر عن نوع الزنزانة رقم  

 إنھا كانت بنفس الحجم [نفس حجم الزنزانة األولى]. P50خلص فیدنیر إلى أنھا كانت زنزانة منفردة أیًضا. قال 

 انھ كان بإمكإن P50ذلك. قال  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان التلفزیون وغرفة السّجانین بالخارج بالقرب من الزنازین وكیف الحظ 
نافذة صغیرة یمكن من خاللھا رؤیة ما   السّجانین وكانت ھناك  یالمرء سماع  السّجانون  كان  الزنزانة. عندما ال یكون  حدث خارج 

 لمرء أن ینظر من خالل ھذه النافذة ویتواصل مع المعتقلین اآلخرین في الزنزانة المقابلة. كان بإمكان ا ،موجودین

معتقال في زنزانة جماعیة أثناء اعتقالھ في ھذا السجن، بخالف الزنزانة التي اعتقل فیھا مع شخص   P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
في زنزانة جماعیة مع معتقلین آخرین لمدة خمس   قلاعتُ   –فرع الخطیب  كان  الحقًا أنھ    علم  –إنھ في ھذا السجن    P50آخر. قال  

 قل في زنزانة من نوع مختلف.تُ في األیام األربعین المتبقیة، اعوعشرة دقیقة األولى. 

 سألت القاضي كیربر إذا كان لدى أي من األطراف أسئلة بخصوص الرسم التخطیطي. 

أو ما إذا كانت ھناك   P50الخاصة بـ  الترقیمھي طریقة    2ورقم    1شارمر عّما إذا كانت تسمیة الزنازین برقم    محامي المدعینتساءل  
 P50غیر أن  .  2و  1، مثل  رقم الزنزانةوجود أرقام وأنھ تم استدعاء األشخاص من خالل    فترضا إنھ    P50أرقام في الزنازین. قال  

 . 2ثم رقم  1بھذه الطریقة ألنھ كان في البدایة في الزنزانة رقم  تسمیتھامتأكًدا من األرقام؛ یمكن أن یكون سبب لم یكن 

إنھ ال یستطیع تذكر جلسات التحقیق بالضبط ولم یكن قادًرا على الرؤیة. أراد فیدنیر معرفة ما إذا   P50أشار القاضي فیدنیر إلى قول  
إلى مكان آخر، ربما   اقتیاده الزنازین أو إذا تم    ذي توجد بھال  قد جرت في نفس المكان  جلسات التحقیقیتذكر ما إذا كانت    P50كان  
ھناك ساللم.  تكان نفس المبنى. لم یستطع أن یتذكر ما إذا كان  أنھ  –لم یكن متأكًدا  لكنھ –إنھ یفترض  P50الطابق العلوي. قال  إلى

معصوب العینین ویركز على األسئلة، وال شيء غیر    المرءأنھ كان في حالة صدمة وبالتالي ال یستطیع التذكر. كان    P50أضاف  
 ذلك. 

یوًما في زنزانة   25إنھ كان في الزنزانة األولى لمدة خمسة أیام ثم    P50تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ ربما فاتھ شيء ما: قال  
وما إذا كان بإمكانھ إظھار    P50أخرى، لكنھ قال بعد ذلك إنھ اعتقل لمدة أربعین یوًما في المجموع. سأل بوكر عن مدة اعتقال  

أنھ اعتقل في فرع الخطیب لمدة أربعین یوًما في المجموع: خمسة أیام في   P50الزنازین مرة أخرى على الرسم التخطیطي. أوضح 
 .یوًما في الزنزانة "في الجزء العلوي" [من المخطط الذي رسمھ] وحوالي عشرة أیام في زنزانة على الیسار 25، و1الزنزانة رقم 

إن مواضیع    P50. قال  P50االستمرار في تقدیم نظرة عامة، وسألتھ عّما حدث بعد التحقیق مع    P50طلبت القاضي كیربر من  
كان قد تعرض خالل    عاًما، ُسئل عّما إذا  36التحقیق كانت أحیانًا غریبة بعض الشيء: ُسئل عن عمره، وعندما قال إنھ یبلغ من العمر  

ال، ُسئل عن أسباب الثورة. [كان    P50عندما قال  والمخابرات، أو الحكومة.  أجھزة    وأالشرطة    أحد عناصر  من قبل  عاًما العتداء  36
أن    P50على المترجم أن یفكر قلیًال قبل أن یترجم الجملة التالیة. تم تأكید دقة الترجمة من قبل المترجمین الفوریین اآلخرین] قیل لـ

ظھر طریقة مختلفة في التفكیر  أللمحكمة إن ھذا    P50. قال  تكون من باب المعروف (الجمیل)ن  أحًدا یجب أ   حقیقة أن الدولة لم تؤذِ 
 القانون. لن یكفي ببساطة عدم إلحاق األذى بالناس.  تحكمھا سیادةبین النظام والشعب المطالب بالحریة والدیمقراطیة وإقامة دولة 

رة بدأت بسبب ھذه العقلیة ولن یتوقف الناس حتى یصلوا إلى ھدفھم. فإن ھذا یفسر الكثیر مما حدث في سوریا: فالثو   P50بحسب  
شیر إلى االختالف في العقلیة. وأوضح للمحكمة أن  ت ن إنھ كانت ھناك أقوال أخرى [من قبل المحقق في الفرع] من شأنھا أ P50قال 

قل  " للمقارنة بین الغرفة التي اعتُ 19. تم استخدام الرقم "]الجحیم/[في إشارة إلى جھنم  "علیھا تسعة عشرھناك آیة في القرآن تقول "
 بمعاقبة المجرمین. من المالئكة [َخَزنة جھنم]. تم تكلیف تسعة عشر الجحیم/جھنمو P50فیھا 

ن یشیر أیًضا إلى الكفار. فأّكد  عّما إذا كا  P50استخدم أیًضا مصطلح "كفار" الذي لم یُترجم وسألت    P50الحظت القاضي كیربر أن  
P50 .ذلك 

، P50". وبحسب  19في بیان أن المحقق الذي أشار إلى القرآن أشار إلى أجھزة المخابرات عند الحدیث عن الرقم "  P50مضى  
 على السكان المدنیین والبشریة جمعاء. اعتداءكانت ھذه اإلشارة بمثابة 

، وشارك في األنشطة الالمنھجیة.  م الفعالیات، ونظّ لبةالمحكمة أنھ درس الطب البشري، وكان عضًوا نشًطا في اتحاد الط P50أخبر 
، لكن عن ھذه المسائل  P50أراد مساعدة الطالب على مواصلة دراستھم في الخارج، ال سیما في الوالیات المتحدة. سأل المحققون  

الطالب على السفر    P50. أراد المحقق أن یعرف لماذا ساعد  ذلك التحقیق   بل أحد عشر عاًما من، حدثت ھذه األنشطة ق P50وفقًا لـ
للمحكمة إنھ من المضحك أن بشار األسد  P50إلى الوالیات المتحدة ووصفھ بالخائن ألنھ شجع الطالب على السفر إلى الخارج. قال 

الخارج وحتى الزواج من ا  ُسمح لھ بالدراسة في  لم یُسمح للطالب اآلخرین بالدراسة في    لجنسیة البریطانیة، في حینامرأة تحمل 
 تقدیم ھذه األمثلة إلظھار عقلیة النظام.  P50الخارج. أراد 

إنھ سیصف أوًال    P50في مكان آخر أیًضا. قال    P50عّما حدث بعد ذلك، قائلة إنھا إذا لم تكن مخطئة، فقد اعتُقل    P50سألت كیربر  
 ].251ما حدث في [الفرع 



International Research and 
Documentation Center  

5 
 

في الوقت الحالي تخّطي التفاصیل حول ما حدث في المعتقل وأن یصف ظروف االعتقال العامة، وكیف   P50قالت كیربر إن بإمكان  
  خسر أنھ في بعض األحیان كان الطعام جیًدا وأحیانًا لم یكن كذلك.    P50كانت الزنزانة، وكیف عومل. فیما یتعلق بالطعام، أوضح  

الوزن ھو أفضل شيء یمكن  خسارةذات مرة أن   P50. أخبر المحقق  بنطالھ مناسبًا واضطر إلى ربطھ، لذا لم یعد  من وزنھ  كلغ  20
كیف    P50وصف    .الزنزانة المنفردةللمحكمة إن المعاناة الفعلیة كانت نفسیة عندما كان في  قال    P50  غیر أن .  P50أن یحدث لـ 

أیًضا    P50ن الزنزانة المنفردة ومعاقبتھ. لقد أراد فقط أن یشعر بأنھ حي. فّكر  خطرت لھ فكرة التسبب في مشاكل لمجرد الخروج م
ذ" في أیلول/سبتمبر  إنھ "أُخِ   P50األمور. قال  ما ستؤول إلیھ  و  ا تالیً یعرف ماذا سیحدث    ھ] ألنھ لم یكنفي االنتحار [إذا استمر اعتقال

المعلومات]  أكثر برودة وطلب مالبس إضافیة  و.  آخر  وقمیًصا  عندما كان یرتدي قمیصا نصف كم  [ُحِجبت  الجو  بعد شھر أصبح 
المالبس.   اعتقالھ ویستخدموه في شراء  بحوزتھ عند  كان  الذي  المال  یأخذوا  أن  [السّجانین]  اقترح على  أنھ  رفض  فومختلفة. حتى 

 .ذلك السّجانون

 P50ذ". فأّكد  سبتمبر [ُحِجبت المعلومات] عندما قال إنھ "أُخِ یعني أنھ تم اعتقالھ في أیلول/  P50سأل القاضي فیدنیر عّما إذا كان  
أنھ بحاجة إلى الكثیر من الماء وأنھ    ضابط التحقیق . وأضاف أنھ أخبر  2011إنھ كان في عام    P50قال  فذلك. سأل فیدنیر عن العام.  

 حصل على الماء.

 P50أن یسمعھ من زنزانتھ. قال    P50عرف ما الذي استطاع  قالت كیربر إن القضاة سیطرحون اآلن بعض األسئلة. أرادت أوًال أن ت 
، كانت ھناك غرفة أخرى  1أنھ عندما كان في الزنزانة رقم    P50ض للضرب، وكان قادًرا على سماع ذلك. وصف  إن شخًصا ما تعرّ 
التحقیق، غرفة  ب شخص ما لكن السّجانین لم یرغبوا في اصطحابھ إلى  یُعاقَ كان یجب أن  . عندما  ذھب منھا إلى الخارجیمكن للمرء أن ی

 ذلك.  سماع P50 وكان باستطاعةفي ھذه الغرفة األخرى. یعاقَب ھذا الشخص كان 

إنھ لم یسمع ھذه    P50قادًرا أیًضا على سماع ضوضاء الشوارع أو صوت األذان أو المشاة. قال    P50سألت كیربر عّما إذا كان  
 ناء وجوده في فرع الخطیب.األصوات أث

رؤیتھ داخل زنزانتھ، وما إذا كان ھناك ضوء، وإذا كان األمر كذلك، فمن أین    P50أرادت كیربر أن تعرف ما الذي كان بإمكان  
ل  في الزنازین الخارجیة أكثر من الزنازین الداخلیة. لم یتذكر ما إذا كان ھناك ضوء داخ   ضوءمن ال  ا قدرً أن ھناك    P50أتى. أوضح  

ذلك أن ھناك نافذة  . ووصف كعتم، كانت الزنازین الداخلیة أP50زنزانتھ، لكنھ افترض أن ضوء الردھة كان یضيء زنزانتھ. وفقًا لـ
سم. كان الضوء   5حوالي األرض یرتفع عن ن الباب كاغلق أحیانًا. كما فتح أحیانًا، وتُ سم. كانت ھذه النافذة تُ  30x50 صغیرة بقیاس

 عبر ھذه الفجوة أیًضا.  یمر

 إنھ كان من الحدید...  P50من الحدید. قال من الخشب أم  امصنوعً  سألت كیربر عّما إذا كان الباب

أنھ في النھایة،   P50كان على وشك أن یقول شیئًا وطلبت منھ االستمرار. أوضح  P50أرادت كیربر طرح سؤال لكنھا الحظت أن 
ذات  وإنھ الحظ وجود صوتین.    P50. قال  P50مع    اا تحقیقً یتحقیق أجر  اقرأھا. كان ھناك ضباطكان علیھ أن یبصم على أوراق لم ی 

یرد أن یراه    ولم  إن الشخص وقف خلفھ قلیًال   P50معصوب العینین. قال    P50عندما لم یكن    P50نحو    الشخص  مرة جاء "ھذا"
P50 .غیر أن P50  باعتباره الشخص الذي كان في عیادتھ.ف علیھ الشخص والتعرّ ذلك من رؤیة تمّكن 

یمكنھ مغادرة تفید بأنھ  ھناك معلومات    ھ كانتإن  P50على توقیع األوراق. قال    P50أرادت كیربر معرفة ما حدث بعد أن أجبَِر  
  P50. وصف  عائلتھأنھ سیطلق سراحھ وسیكون قادًرا على االحتفال مع    P50الفرع. كان ذلك قبل عید األضحى مباشرة. افترض  

 P50[المعتقلین] ونقلھم. وبدًال من إطالق سراحھم، تم نقلھم مباشرة إلى أمن الدولة حیث تم تفتیشھم والتحقیق معھم. قال   جمعأنھ تم 
. بغض النظر  وّجھ إلیھم التّھمتلو اآلخر و  اإنھ كان علیھ أن یسلم كل مالبسھ باستثناء سروالھ الداخلي. كان ھناك محقق نادى شخصً 

ضوا جمیعًا للضرب.  جمیعًا بنفس الشيء وتعرّ   اتُھمواخرین  اآلمعتقلین  الإنھ و  P50قال    للضرب والسخریة.  المرءض  ابة، تعرّ عن اإلج
إن ھذا ھو    P50إلى زنازینھم. قال    اقتیادھم، تلقى المحقق إشعاًرا من رئیسھ بالتوقف عن ضرب األشخاص وP50عندما جاء دور  

  ي للمحكمة إن كل ھذا حدث في وقت قریب من عید األضحى. تم تقیید یدیھ خلف ظھره وبق  P51ضھ للضرب. قال  سبب عدم تعرّ 
 م في كتفھ عندما یتذكر ھذا الوقت. إن ھذه كانت أسوأ ساعات حیاتھ، وما زال یشعر باألل  P50ساعة. قال  24ھناك لمدة 

أنھ كان   P50الطعام. تذكر  وقت  أیدي المعتقلین    لتقدیر الوقت. كان یتم فك القیود عن  أنھ استطاع سماع صوت األذان  P50أضاف  
إنھ اضطر ھو نفسھ إلى    P50ھناك طفل، صبي، في نفس الزنزانة. لم تكن یداه مقیدتین فحسب، بل كان جسده مقیًدا بالسالسل. قال  

 زنازین مختلفة ووصول خمسین معتقًال جدیًدا.  علىالمعتقلین  توزیعساعة قبل  24البقاء في ھذه الزنزانة لمدة 

ضیقة الزنزانة  إذا كان مستلقیًا على جانبھ أو ظھره. كانت  إال  لمرء أن ینام  لم یكن بوسع اكان ھناك مرحاض داخل [الزنزانة الجدیدة] و
إنھ اضطر ھو ورفاقھ من    P50ل  ض للضرب أثناء التحقیق. قاللتحقیق من ھذه الزنزانة مرة أو مرتین. لم یتعرّ   P50ذ  ا. تم أخِ جدً 

. تم  المناوبات/الوردیاتبسبب تغییر  غیر أن ذلك تأجلالسجناء إلى البقاء ھناك لمدة خمسة عشر یوًما قبل أن یتقرر إطالق سراحھم. 
. لذلك نُقلوا إلى زنزانة أخرى حیث اضطروا للمكوث فیھا لمدة  ینوآخر P50اإلفراج عن بعض المعتقلین، ولكن لم یتم اإلفراج عن  

أن إطالق سراحھ كان مقرًرا مبدئیًا یوم الخمیس. ثم اضطر إلى البقاء یوم الجمعة أیًضا ألنھ كان یوم عطلة. تم  P50یومین. أوضح 
 إطالق سراحھ في نھایة المطاف یوم السبت. 
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ریة حیث أتیحت لھ الفرصة لشراء شطائر وتناول الطعام. كان بالطبع مكانًا مختلفًا  المحكمة أنھ نُقل إلى محكمة عسك  P50أخبر  
إنھ   P50. قال  كلھا  خلع مالبسھ  مرة أخرى  تعیّن علیھمن قبل. ثم اقتید إلى سجن عسكري حیث  فیھ  كان    الذيوأفضل من "الجحیم"  

. كان یعرف فقط كیف كان شكل "زمالئھ". یبدویكن یعرف كیف كان    كان موقفًا غریبًا ألنھ قبل ذلك لم یكن یستطیع النظر في المرآة. لم
، عندما نظر في المرآة ورأى انعكاس صورتھإنھ كان غریبًا جًدا ألنھ    P50كانت ھناك مرآة صغیرة جدا داخل السجن العسكري. قال  

 ادیة في قصر العدل. علیھ أن یمكث في ھذا السجن لیوم واحد قبل أن یُعرض على محكمة عتعیّن لم یعرف نفسھ. 

أن    P50إنھ أنكر في المحكمة "بالطبع" كل شيء وأخبر القضاة أن جمیع أقوالھ واعترافاتھ انتُزعت تحت التعذیب. أوضح    P50قال  
بالنسبة  إلى ذلك.  المخدرات، وما  للمجرمین الخطرین وتجار  إلى عدرا، وھو سجن معروف  نُقل  المحكمة.  تنتھ في ھذه  لم  رحلتھ 

إنھ اضطر إلى قضاء    P50ورفاقھ المعتقلین، كان الذھاب إلى ھناك بمثابة حلم للھرب من الجحیم الذي كانوا فیھ من قبل. قال    P50لـ
عدرا "رھن التحقیق" قبل أن یتم نقلھ إلى سجن عادي حیث كان علیھ البقاء لمدة خمسة عشر یوًما. كان سجنًا  یوم واحد فقط في سجن

إنھ ذات مرة أثناء اعتقالھ في ھذا السجن، كان ھناك  P50. قال ا عادیًا حیث یمكن للمرء تقدیم طلبات لمعرفة التھم الموجھة إلیھ خطیً 
على   P50بعد خمسة عشر یوًما. في یوم اإلفراج عنھ، حصل    P50. ثم أُطلق سراح  P50شخص من "األمن" ألخذ معلومات من  

على    حصل  P50ختم واحد [على یده]. أخبر المحكمة أنھ إذا حصل شخص ما على ختمین في یده، فسیتم نقلھ إلى سجن آخر، لكن  
بأنھ قد یتم القبض علیھ مرة أخرى،  تفید  مات  معلو  وردتھعندما  و ختم واحد وتم إطالق سراحھ. مكث في سوریا خمسة أیام أخرى.  

[ُحِجبت المعلومات] بمساعدة أقاربھ، اكتشف ما إذا كان اسمھ مدرًجا في إحدى القوائم على الحدود. في  وقرر أن ینام في أماكن مختلفة.  
 إلى األردن.  P50، ذھب 2011كانون األول/دیسمبر 

كیف عرف أنھ تم اعتقالھ أوًال في فرع الخطیب ثم في    P50. وسألت  االستراحة  قائلة إن لدیھا سؤاًال آخر قبل  P50شكرت كیربر  
لم    P50المعتقلین] كانوا یعرفون أنھ الخطیب، لكن    أن "الشباب" [رفاقھ  P51المخابرات العامة. بخصوص الخطیب، أوضح  إدارة  

 . ذلك  عرف كیف عرفوای

 المعتقلین.رفاقھ إنھ كان یقصد  P50عندما قال "الشباب". قال  P50سألت كیربر عمن أشار 

أنھ عندما كان   P50في زنزانة منفردة. أوضح  من التواصل معھم ألنھ أخبر المحكمة أنھ كان معتقًال  P50ن سألت كیربر كیف تمكّ 
زین األخرى. كانت الزنازین الموجودة  المعتقلون متأكدین من عدم وجود سّجان حولھم، كانوا یتواصلون مع بعضھم البعض في الزنا

الزنزانة كبیرة نسبیًا، وإذا نظر المرء إلى الجانب، یمكنھ رؤیة الردھة   على الجانب األیسر كلھا في صف واحد. كانت نافذة باب 
 بأكملھا. إذا جاء [أحد السّجانین]، فإنھم یعطون بعضھم البعض إشارات.

 دقیقة كانت زنزانة جماعیة. 15إن الزنزانة التي قضى فیھا أول  P50جماعیة أیًضا. قال سألت كیربر عّما إذا كانت ھناك زنازین 

  یتبع إدارة كیف عرف أن السجن الثاني الذي اعتقل فیھ كان    P50استنتجت كیربر أنھ كانت ھناك زنازین جماعیة. ومضت لتسأل  
یعرف كان  أنھ    P50لھ ولزمالئھ المعتقلین. أضاف  بالنسبة  إنھ ال یستطیع التذكر، لكن األمر كان واضًحا    P50المخابرات العامة. قال  

 صغیرة.  وكل شخص لدیھ معلومة الجمیع ھناك، حوالي خمسین شخًصا،

 دقیقة. 15نظًرا لعدم وجود أسئلة عاجلة، أعلنت القاضي كیربر استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]  20[استراحة لمدة 

*** 

 .P50وزعت القاضي كیربر على األطراف نسًخا من المخطط الذي رسمھ  

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

كان معتقًال بشكل أساسي في زنزانة   P50إلى أن  اعن الظروف العامة في "ھذا الفرع" [الخطیب]، مشیرً  P50سأل القاضي فیدنیر 
أن یخبر المحكمة من أین أتى ھذا الشخص   P50نزانة المنفردة األولى. طلب من منفردة ولكن كان ھناك شخص مصاب معھ في الز

 ھذا الشخص، سواء أصیب أثناء االعتقال أو قبل ذلك.  أخبره بھإنھ ال یتذكر بالضبط ما  P50ومن أین أصیب بجروحھ. قال 

أخبر المحكمة عن الضوء في الزنازین وسألھ عّما إذا كان قادًرا على معرفة النھار من اللیل، وإذا كان    P50أشار فیدنیر إلى أن  
إنھ یعتقد أنھ لم یكن قادًرا على معرفة اللیل من النھار في الزنزانة األولى حیث كان لمدة   P50ذلك. قال  استطاعاألمر كذلك، فكیف 

من تخمین الوقت    P50تمكن  المطر إلى الزنزانة الثالثة التي كان معتقال فیھا.    تسّربت میاهاء،  الشتفصل  ثالثین یوًما. وافترض أنھ في  
 بناًء على الوجبات التي حصلوا علیھا وحقیقة أنھم حصلوا على الطعام مرتین یومیًا. 

ة أم المرحاض. كانت الذكریات  إنھ ال یتذكر ما إذا كانت من الردھ  P50سأل فیدنیر من أین جاءت میاه المطر إلى الزنزانة. قال  
 بعض الشيء ولم یستطع التذكر بالضبط. مشوشة 
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لمعتقلین استخدام  ا  إنھ كان بإمكان  قائًال ،  ذلك  P50نفى  .  ذلك  استخدام المرحاض متى أراد  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان بإمكان  
 الستخدام المرحاض. المرحاض واحًدا تلو اآلخر، مرتین یومیًا. كانت ھناك أوقات محددة 

قادًرا على االستحمام، وما إذا كانت الزنازین نظیفة   P50أراد فیدنیر معرفة المزید عن حالة النظافة العامة في الفرع، وما إذا كان  
كان مسموًحا  إنھ لم یكن ھناك إمكانیة لھ أن یغتسل لمدة أربعین یوًما. لم یغتسل. ومع ذلك، لم یستطع تحدید ما إذا    P50أو متسخة. قال  

لم  بأنھ  P50فأجاب یستحم.  انت رائحتھ سیئة للغایة ولماذا لملماذا ك P50لھم بذلك أم ال. في یومھ األخیر ھناك، سأل أحد السّجانین 
بما أنھ سیطلق سراحھ    :P50  فأجابلھ بذلك.    كان سیُسمحأنھ إذا أراد االستحمام،    P50. أخبر السّجان  حّماممن وجود    امتأكدً یكن  

 إلى أنھ لم یستحم في فرع الخطیب. P50لى أي حال، فإنھ یفضل االستحمام في المنزل. خلص ع

 موضًحا أن ذلك حدث بعد أربعین یوًما. ذلك،  P50للتو حدث في الخطیب. فأّكد  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان المشھد الذي وصفھ 

إنھا كانت متسخة جًدا. كانت ھناك  P50أراد فیدنیر معرفة المزید عن الحالة العامة في الزنازین وما إذا كانت متسخة أو نظیفة. قال 
 P50، أضاف  الھندامحشرات میتة أو أشیاء من ھذا القبیل. وبخصوص    P50بطانیات على األرض، لكن ھذا كان كل شيء. لم یر  

 ھ.لم یكن من أولویات أن ذلك

إنھ كان بحد أقصى عشر مرات.    P50في الفرع األول. قال    P50سأل فیدنیر عن عدد تقدیري للمرات التي تم فیھا التحقیق مع  
. عندما كانت ھناك معلومات جدیدة أو  انخفضت الوتیرة شیئًا فشیئًایومین. بعد ذلك،  أول  حدثت جلسات التحقیق بشكل متكرر خالل  

 الفرع...عند وصول معتقلین جدد إلى 

ذلك، موضًحا   P50معصوب العینین دائًما في طریقھ إلى جلسات التحقیق وأثناء جلسات التحقیق. فأّكد    P50سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 عودتھ.  إلى حینفیھا من زنزانتھ  اقتیدمنذ اللحظة التي كان علیھ أن یرتدي عصابة على عینیھ أنھ 

 إنھ ال یستطیع التذكر.  P50قد تعّرض للضرب في الطریق [إلى جلسات التحقیق]. قال  P50سأل فیدنیر عّما إذا كان 

أثناء التحقیق، لم یستطع رؤیة الكثیر أو لم یتمكن من رؤیة أي شيء   P50التي كانت على عیني  بسبب العصابةأنھ إلى فیدنیر   أشار
إنھ لم   P50. قال  التي أصدروھا إمكانھ معرفة عدد األشخاص الموجودین من خالل األصواتعّما إذا كان ب  P50یحدث حولھ. سأل  

أن   P50تتح لھ ھذه الفرصة. الحظ مرة واحدة فقط أن ضابط التحقیق كان یتحدث إلى شخص آخر. كانت محادثة مھمة. لذلك تذكر  
 كن لدیھ أي فكرة. تھناك شخًصا ثانیًا. بخالف ذلك، لم  

وما إذا تم إصدار    اأن یعرف من تلك المحادثة ما إذا كان الشخصان تابعین لبعضھما إداریً   P50فیدنیر معرفة ما إذا كان بإمكان  أراد  
 أسئلة.  لتحضیر اھ لم تكن ھناك أوامر. كان حوارً إن P50أوامر. قال  

إنھ    P50قبل شخص آخر غیر المحقق. قال  ض للضرب من  وما إذا كان قد تعرّ   P50سأل فیدنیر عّما إذا كانت ھناك أوامر بضرب  
". لم یستطع أن یتذكر ما إذا كان أحدھم قد طلب وقف  معھ  نفس الشخص الذي "حققالشخص الذي ضربھ ھو    إذا لم تخنھ الذاكرة، كان

 أمامھ مباشرة.  اواقفً الشخص الذي صفعھ كان ع، فِ أو تكثیف الضرب. عندما صُ 

إنھ كانت ھناك   P50قد تعّرض لسوء المعاملة بطرق مختلفة أیًضا، بخالف الضرب والركل. قال    P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 تھدیدات ضد عائلتھ. 

قیل. أوضح   فیدنیر عّما  كانت عامة.    P50سأل  التھدیدات  أیًضا،  كانت  أن  الفرع]  [إلى  استعداد إلحضار عائلتھ  [السلطات] على 
 ر األشكال األخرى من سوء المعاملة الجسدیة. تذكّ  P50ستطع یت مماثلة. لم وعبارا 

ه وما إذا كانت ھناك أي  اعّما إذا كان قادًرا على المشي عندما أصیبت قدم  P50التعذیب وآثاره، سأل فیدنیر    بتداعیاتفیما یتعلق  
ضھ للضرب على قدمیھ انتفختا ولم یتمكن من المشي. بعد أن تعرض للضرب  أنھ بعد تعرّ   P50أخرى لسوء المعاملة. أوضح    تداعیات

. ثم سمع من  إحساسھ باأللمأن القصد ھو زیادة    ذلك وظنّ لم یصّدق    P50  غیر أن.  احتى ال تنتفخ  علیھما على قدمیھ، قیل لھ أن یمشي  
اختفى بعد   لكن الورم  منتفًخا عندما أطلق سراحھ،أن إصبع قدمھ الكبیر كان    P50. أضاف  لو مشى علیھماآخرین أنھ كان من الجید  

 شھرین.

. والكیفیة التي حدث فیھا ذلك ضوا لسوء معاملةإذا كانوا قد تعرّ ما  P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان المعتقلون اآلخرون قد أخبروا 
 ض لصدمات كھربائیة. ع حذاء في فمھ وتعرّ ِض إنھ سمع من معتقل آخر تحدث عن شخص ثالث وُ  P50قال 

أنھ في   P50قد رأى معتقلین آخرین مصابین بخالف الشخص الذي رآه في الزنزانة المنفردة. ذكر    P50سأل فیدنیر عّما إذا كان  
تعرّ  نُِقل رأى شخًصا  عندما  الدولة  فأمن  قدمیھ.  على  مبرح  كان  ض لضرب  الزنزانة،  قدم  P50ي  على رؤیة  الشخص    يقادًرا 

 لمرء أن یسمع الناس وھم یتعرضون للتعذیب.كان بوسع ا. تینالمتورم

 ذلك.  P50الثاني، فرع أمن الدولة. فأّكد  P50خلص فیدنیر إلى أن ھذا حدث في مكان اعتقال 
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أي شيء ھناك. وأضاف أنھ كان   P50في الفرع الذي تعّرف علیھ على أنھ الخطیب. لم یالحظ    P50أراد فیدنیر معرفة ما الحظھ  
 اقتاده .  P50أخبر الشخص من حرستا وتم اقتیاده للتحقیق والتعذیب كما  كان  برفقتھ شخص آخر في الزنزانة األخیرة لمدة سبعة أیام.  

 ضھ للتعذیب عدة مرات. بب تعرّ كان ھذا س أسلحة.ئ فیھ [في الفرع] إلى مكان یخبّ  عناصرال

إنھ ال یعرف بالضبط، لكنھ یعتقد أن الشخص قد تعرض للضرب والتعذیب لعدة    P50سأل فیدنیر ما حدث بالضبط لھذا الشخص. قال  
ین المعتقلأنھ ذات مرة عندما تحدث إلى  إلى    P50أشار  أیام، ثم اعترف في النھایة. [أجرى القاضیان فیدنیر وكیربر محادثة قصیرة.]  

 . إلى الزنزانة  وضربھ وأعاده، جاء شخص وأخذ معتقًال في الزنزانة المقابلة لزنزانتھ

ما إذا كان    P50قد تعّرض لعنف جنسي أو یعرف عن آخرین تعّرضوا لعنف جنسي. لم یتذكر    P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
ق سراحھم  قد الحظ شیئًا من ھذا القبیل أثناء االعتقال. ولكن أثناء عملھ، كان یعمل أیًضا مع ضحایا التعذیب، ال سیما أولئك الذین أطلِ 

اء  الكثیر من المعلومات حول [العنف الجنسي]. لكن ذلك لم یحدث لھ أثن  P50معتقالت. لذلك كان لدى  اللواتي كّن  من السجن والنساء  
 اعتقالھ. 

أن عدًدا قلیًال من النساء تحدثن عن تعّرضھن لالغتصاب.    P50عن مثل ھذه األشیاء خالل عملھ. أوضح    P50سأل فیدنیر عّما سمعھ  
االغتصاب بعیدة المدى تبعات  إنھ أراد أن یشرح للمحكمة    P50غتصاب. قال  تعّرض نساء لالكانت ھناك معلومات ذات مرة عن  

ھناك لمدة    احتُجزواي: كانت امرأة في سیارة مع زوجھا وجارھا وابنھا. قُبض علیھم جمیعًا عند نقطة تفتیش وعلى المجتمع السور
كانت    .P50إحدى مرضى  كانت المرأة  و.  المطاف  ساعتین. انفصل الزوج والجار عن المرأة. تم إطالق سراحھم جمیعًا في نھایة
قد  ]  نقطة التفتیشعند    اعتقلوا العائلة[الرجال الذین    وامكتئبة للغایة وذات میول انتحاریة وتفكر في قتل طفلھا. سألھا زوجھا إذا كان

  أخبرت إن المرأة    P50، لكن زوجھا لم یقتنع. ألنھ كان مع جارھم وانفصل عن زوجتھ، لم یصدقھا. قال  ذلك فعلوا أي شيء لھا. نفت
، لكنھ أرسلھا إلى أخصائي. علم فیما بعد من زمیلتھ أن المرأة تعرضت لالغتصاب على ما یبدو.  أنھا لم یُفعل بھا أي شيءب  زوجھا
المحكمة أنھ أراد فقط توضیح أن ھذه المرأة كانت على استعداد لقتل نفسھا وطفلھا لمجرد أنھا ُسئلت عّما إذا كانت قد    P50أخبر  

 ضت لالغتصاب. تعرّ 

 P50  نفىالخاصة، وسألھ عّما إذا كان قد رأى قتلى في الفرع األول حیث تم اعتقالھ.    P50ر إنھ یرید العودة إلى تجارب  قال فیدنی
 . ذلك

 ذلك. P50قادًرا على رؤیة شخص ما أثناء التحقیق معھ ویمكنھ التعّرف علیھ. فأّكد   P50سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ال، مضیفًا أنھ   P50قد تذكر أنھ رأى المدعى علیھ [أنور رسالن] في إحدى ھذه المناسبات. قال  P50أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
 صوتھ. ِمنقادًرا على التعرف على شخص ما  كان

، متسائًال عّما إذا كان من الصحیح أنھ  P50أراد الحصول على نظرة عامة سریعة على الوقت الذي تم خاللھ اعتقال  قال فیدنیر إنھ  
بقي   P50ذلك. سأل فیدنیر عّما إذا كان صحیًحا أن    P50. فأّكد  2011تم إلقاء القبض علیھ في أیلول/سبتمبر [ُحِجبت المعلومات]  

قبل وقت قصیر من عید  نُقل    P50أن  ا إذا كان صحیًحا  مّ عذلك. أراد فیدنیر معرفة    P50فأّكد  في الفرع األول لمدة أربعین یوًما.  
تشرین   10إلى    6عبر اإلنترنت، كان عید األضحى من    اضیانالق   الذي أجراه  لبحثلذلك. قال فیدنیر إنھ وفقًا    P50األضحى. فأّكد  

مرة أخرى.    ذلك   P50فأّكد  عّما إذا كان ھذا اإلطار الزمني صحیًحا من حیث فترات اعتقالھ.    P50. وسأل  2011  ،الثاني/نوفمبر
ذلك. ومضى   P50بعد خمسة عشر یوًما. فأّكد  في إدارة المخابرات العامة  بعد ذلك إلى فرع أمن الدولة    نُقل  P50أشار فیدنیر إلى أن  

ذلك. خلص فیدنیر إلى أنھ في    P50ھناك لیوم آخر. فأّكد    اعتُقل  حیثكریة  كان وقتھا في المحكمة العس  P50أن    إلى  امشیرً فیدنیر  
خمسة عشر یوًما،   تكان  ا، مضیفًا أنھذلك  P50أكد  ففي سجن عدرا لمدة أسبوعین تقریبًا.    P50نھایة فترة اعتقالھ بأكملھا، كان  

كانون    [ُحِجبت المعلومات]في    ذلك حدث  إن   P50ال  في النھایة. ق  P50  إطالق سراح وربما أقل قلیًال. أراد فیدنیر معرفة متى تم  
 .2011األول/دیسمبر 

 استجواب من قبل االّدعاء العام

التحقیق تقریبًا. جلسات  ھا  تقال المّدعي العام كلینجھ إن المدعین العامین لدیھم فقط بضعة أسئلة، بدًءا بسؤال حول المدة التي استغرق
 من ساعة إلى ساعتین في كل مرة.  استغرقت ھاإن P50قال 

حسبما  إنھ P50عّما إذا كان بإمكانھ تحدید عدد تقدیري للمرات التي تعّرض فیھا للضرب أثناء التحقیق معھ. قال  P50سأل كلینجھ 
یقدم معلوماتتعرّ فقد    یذكر المفترض أن  تقریبًا. كان من  كان لدى    ولكن.  في كل جلسة تحقیق  ض للضرب في كل جلسة تحقیق 

 ب.عاقَ ی كان، استحسان المحققین  P50إجابة  تلقإنكارھا. إذا لم  P50بإمكان یكن  لذلك لم  ،امسبقً المحققین المعلومات 

 إنھ تذكر التعّرض لعشرین ضربة متتالیة   P50قد تعّرض للضرب بشكل متقطع أو بدون انقطاع. قال    P50سأل كلینجھ عّما إذا كان  
 . ذات مرة

 إنھ ال یستطیع التذكر. P50معتقالت في فرع الخطیب. قال نساء قد الحظ وجود  P50ن یعرف ما إذا كان  أراد كلینجھ أ
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عّما إذا كان لدیھ   P50سأل  واعتُقل في زنزانة منفردة طوال فترة اعتقالھ تقریبًا في فرع الخطیب.    P50أشار كلینجھ كذلك إلى أن  
إنھم ربما افترضوا أنھ كان یلعب دوًرا كبیًرا في    P50أي تفسیر لسبب وجوده في الحبس االنفرادي ولیس في زنزانة جماعیة. قال  

  إنھم عادة ما یختارون شخًصا واحًدا یكون  P50األحداث في سوریا. أثناء نقلھ، كان معظم المعتقلین في المجموعة أطباء أیًضا. قال  
  P50. قال P50كانت ھناك أوامر من األعلى بعدم السماح ألي شخص بالتحدث إلى مجموعة  لكنبعد ذلك مدافعًا عن المجموعة. و

"لھم" بالنسبة أن مجموعتھ كانت تلعب دوًرا مھًما  P50مر أال یتحدث أحد مع ھذه المجموعة. لذلك افترض وااألكانت إنھ سیوضح: 
ومجموعتھ من الحصول على  P50زنزانة منفردة. كان تخمینھ أنھم یریدون منع    احتجازه فيسبب    فھم  P50حاول    [قوات األمن].

. كلما  یاتالتنسیقبھناك فكرة واحدة: كان ھناك ما یسمى    ھ كانتأن  P50معلومات من معتقلین آخرین أو نقل المعلومات إلیھم. أوضح  
. إذا كان شخص ما عضًوا في مثل ھذه بالتنسیقیاتفیما یسمى  الفیسبوك  دت مجموعات داخل مدینة ما، كانوا ینظمون أنفسھم على  جِ وُ 

  P50الشخص الذي یحمل سالًحا. وعّد النظام ھؤالء أخطر من حاملي السالح. أخبر  بنفس قدر  تم اعتباره خطیًرا  ی  كان،  المجموعة
، تم إطالق سراح  P50. وبحسب  د حمل السالح. تم إعدامھ في المعتقلفي مظاھرات سلمیة وكان ض  المحكمة أن أحد أصدقائھ شارك

 الجھادیین المعتقلین في بدایة الثورة.

ذلك، حیث   P50قد حصلوا على أي معلومات حول مكان وجوده من السلطات. نفى  P50أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان أفراد عائلة 
 مكان آخر. اعتقدت عائلتھ أنھ في 

حاولت االستفسار عن مكانھ. كانت   العائلةإن أختھ أخبرتھ أن    P50قد استفسرت عنھ. قال    P50  عائلةسأل كلینجھ عّما إذا كانت  
. حاولت أختھ االتصال بھذا الرقم ووبخت  P50أختھ ھي التي تلقت المكالمة من الشخص الذي تظاھر بأنھ مریض وجاء إلى عیادة  

 عند سرد القصة.] P51الشخص. [ضحك 

أن    P50من أماكن أخرى أیًضا. أوضح    یعرف ما إذا كان أقاربھ قد حاولوا الحصول على معلومات  P50سأل كلینجھ عّما إذا كان  
عن منطقة معینة. كانت المخابرات الجویة مسؤولة عن [ُحِجبت المعلومات]. كان الخطیب مسؤوًال عن [ُحِجبت   كل فرع كان مسؤوالً 

 . لدى المخابرات الجویة ألن عیادتھ كانت في [ُحِجبت المعلومات] االمعلومات]. لذلك افترضت عائلتھ أنھ كان محتجزً 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

 P50كانت في ضواحي دمشق، وسألھ عّما إذا كانت شمال أو جنوب دمشق. طلب من    P50أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن عیادة  
ُحِجبت  ] في حي [ُحِجبت المعلوماتكانت في [عیادتھ  إن    P50لو أعطاه العنوان. قال    اأن یخبره بمكانھا بالضبط، وسیكون األمر مثالیً 

 المعلومات]. 

إنھ كان یتحدث    P50قال بوكر إنھ بحاجة إلى معالجة ھذه المعلومات ومعرفة ما إذا كان یمكنھ تحدید المنطقة [على الخریطة]. قال  
 . لقد ُدمرت البلدة عن بكرة أبیھا اآلن.2011عن عام 

أن [ُحِجبت    ةأسئلة بینما كان بوكر یبحث عن شيء ما، مضیفأرادت كیربر أن تعرف ما إذا كان لدى محامي الدفاع فراتسكي أي  
ویمكن لآلخرین  البحثالمعلومات] من دمشق. قال فراتسكي ال، وقال بوكر إنھ ال أحد یجب أن ینتظره؛ كان بحاجة إلى إجراء بعض 

 طرح األسئلة.

 محامي المدعین استجواب من قبل 

، سألتھ عّما إذا كان بإمكانھ شرح أسوأ تبعات  اكان یعمل طبیبً   P50فقط. بما أن    ااحدً و  د. أومیشین إن لدیھا سؤاالً   P50قالت محامیة  
ز معظم  ، فقد عمل مع معتقلین وأشخاص تعرضوا للتعذیب. ركّ اأنھ بصفتھ طبیبً   P50االعتقال على األشخاص في سوریا. أوضح  

المرأة التي   أشار إلىأعمق من التعذیب الجسدي.  آثارھا  نفسیة، وكانت    تبعاتالجسدیة ولكن كانت ھناك أیًضا  التبعات  الناس على  
أسوأ من الرجال. قال  تبعات  ، كان ھذا مثاًال جیًدا لتوضیح أن النساء یعانین من P50ـقلت لمدة ساعتین. وفقًا لا والتي اعتُ ذكرھا سابقً 

P50  بعض النساء الالئي أطلق سراحھن  فیھ  قُتلت  في المجتمع، في الوقت الذي    عّدون أبطاالً یُ كانوا  لھم]  إن الرجال [الذین تم اعتقا
 .منھن نساء أخریات أ أزواج وأقاربتبرّ و. عائالتھن على أیدي

ھن یعشن في ال، وأضاف أنھ عندما تغادر النساء مركز االعتقال، فإن P50عّما إذا كان بحاجة إلى استراحة. قال  P50سألت كیربر 
؛ من قبل أشخاص لیس لدیھم خبرة  وال یمكن تشخیص بعض األشیاءن من اضطراب ما بعد الصدمة واالكتئاب.  ییعانحیث  جحیم.  

أنھ   P50التعذیب واالعتقال لھما آثار خطیرة قد تؤدي حتى إلى تغییر شخصیة الناس. أوضح  إن  الخبراء.  یقتصر التشخیص على  
ھؤالء األشخاص    كان،  ینة. بسبب التعذیب الذي تعّرضوا لھ في المعتقلعندما یتم اعتقال األشخاص، فإنھم یكتسبون سمات شخصیة مع

  تماًما عن   امختلفً   ا شخصً كانوا یلقون  لترحیب بأحبائھم،  ل ات واألطفال  األزواج والزوج  خرجمختلفین تماًما عند إطالق سراحھم. عندما  
قد ال تكون مرئیة بشكل التبعات أن ھذه  P50عائالتھم. وأضاف  اعتدوا علىھؤالء األشخاص بل حتى أن ذي قبل.  الذي عرفوه من

 یكون لھا تأثیر على عدة أجیال.قد مباشر للعائالت و

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

إلى فرع    P50اقتید إلى مرفق اعتقال من عیادتھ في [ُحِجبت المعلومات]. وسأل    P50أشار بوكر إلى أن   عّما إذا كان قد ذھب 
 ذلك.  P50الخطیب دون توقف على طول الطریق. فأّكد 
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 . أراد أن یقول شیئًا P50المحكمة وأشارت محامیتھ د. أومیشین إلى أن  P50. شكر  ابصفتھ شاھدً  P50ُصِرف 

إنھ كان لدیھ نقطة واحدة كانت   P50باالستمرار. قال    P50، فسوف تسمح لـتكن ھناك إطالة شدیدةقالت القاضي كیربر إنھ إذا لم  
إن   P50  ةمحامی  تأم شھادة شاھد. بعد استشارة قصیرة، قالبمثابة بیان  مھمة جًدا بالنسبة لھ. سألت القاضي كیربر عّما إذا كان ھذا  

P50  محت كیربر لـ . سلدیھ بیانP50    باالستمرار. قالP50    شھادتھ إدالئھ بإن "ھذا الحدث" ترك بصماتھ علیھ، وھو أحد أسباب
اعتقل في معسكر   فرانكل یُدعى نفسي اختصاصي  م  ، قدّ P50وفقًا لـ وفي المحكمة. كان لالعتقال آثار جسدیة ونفسیة شدیدة علیھ.  

العالج   سیما  االعتقال، وال  من  الناجین  عالج  في  كبیرة  مساھمات  الھولوكوست  ثالث سنوات خالل  لمدة  (اعتقال  العالج  بالمعنى 
مماثلة. بتجارب  كمة سیكونان بالتالي بمثابة عالج معنوي لھ ولآلخرین الذین مروا  إن حضوره وشھادتھ في المح  P50قال    .المعنوي)

وأضاف أنھ یأمل في أن یعرف األشخاص الذین عملوا في أجھزة المخابرات والحكومة الفرق بین المعلومات التي یتم الحصول علیھا  
إنھ یرید أن یشكر المحكمة ویأمل أن تكون    P50. قال  لتعذیبتحت امن األشخاص    انتزاعھافي مكان سلمي والمعلومات التي یتم  

باللغة    P50شكرت كیربر  والمحكمة باللغة األلمانیة.    P50المحاكمة درًسا ولن یتعرض الناس للتعذیب في السجون بعد اآلن. شكر  
 العربیة.

 مسائل إداریة

لالنضمام إلى المحاكمة بصفة مدعٍ، قال المدعون العامون إنھ لیس لدیھم اعتراض على ذلك. لم تقدم األطراف    P50فیما یتعلق بطلب  
 األخرى بیانات حول ھذه المسألة.

أیًضا. قال    محامي المدعینالذي كان أطول قلیًال وسیتم تالوة بیان من قبل    ضاةالقالصادر عن  قرار  القالت كیربر إنھا ستتلو اآلن  
 ، شارمر، إن تالوة البیان الصادر عنھ وعن وزمالئھ سیستغرق حوالي عشرین دقیقة. ي المدعینمحام

 دقائق. 10أعلنت كیربر استراحة لمدة 

*** 

 دقیقة]  15[استراحة لمدة 

*** 

 [فیما یلي إعادة صیاغة لقرار القضاة، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]

 . 2021آب/أغسطس،  19قرار بشأن طلبات المحامَیین بوكر وفراتسكي بتاریخ 

 تم رفض طلب استدعاء [ُحِجبت المعلومات]. 

في نفس الفرع الذي كان یعمل فیھ أنور    اسابق عمل سّجانً أول  ا في تركیا. وھو رقیب  ◌ً الي كان الطلب یتعلق بشاھد مقیم ح  )1
لھم نفوذ في فرع   الرابعة وجماعة "حافظ مخلوف" كان  الفرقةري السوري ورسالن. ویفترض أن یشھد بأن الحرس الجمھو 

وأرسلوا تقاریر عبر حافظ مخلوف إلى رئیس    یومیًا  تحقیق  جلسات  40  القسم  عناصرالخطیب. عالوة على ذلك، أجرى  
المفترض أن یدلي 40  القسم  صالحیاتالفرع [الخطیب]. من المفترض أن یكون لدى الشاھد أیًضا معلومات عن   . من 

ا أن  في ذلك الوقت. وبحسب الطلب، یمكن للشاھد أیضً ذلك الموقف معارض في الشاھد بشھادتھ حول توّجھ أنور رسالن ال
أن المتھم لم یكن بص الطلب لخّ . وی40 القسمبالمقارنة مع حافظ مخلوف وللصالحیات أنور رسالن افتقار یشھد على مدى 
بمجرد  وحاول المساعدة.    وإنما  التي وقعت في فرع الخطیب،تنظیمیة على األحداث المروعة    صالحیاتلھ أي سلطة أو  

 التعذیب وال اإلصابات الممیتة. وال یمكن أن تُسند إلى المتھم تھمةالتأكد من أن عائلتھ في أمان، انشق. 
 عدم وضوح صیاغة الطلب.  )2

التابعین إلدارة   251و 285تشیر األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن إلى أن المتھم نفسھ عمل في الفرعین  .أ
 رات العامة السوریة لفترة طویلة.المخاب

كانا یقعان في المقر الرئیسي   285و  251وأن الفرعین    40كان ینتمي إلى القسم    251یشیر الطلب إلى أن الفرع  
 . دارة المخابرات العامةإل

كان یقع في حي الخطیب، والفرع   251غیر أن األدلة التي تم الحصول علیھا حتى اآلن تشیر إلى أن الفرع  
الذي  فرع"  الجسر األبیض. یذكر الطلب أن الشاھد كان یعمل "في نفس  الفي    40القسم  في كفر سوسة و  285

كما أن  .  40أو القسم    ، 285أو  ،  251عمل في الفرع  قد  المتھم. لذلك لیس من الواضح ما إذا كان  عمل فیھ  
الزمني غیر واضح قد  اإلطار  والمتھم  الشاھد  كان  إذا  ما  الواضح  كان، ولیس من  أو  تربطھماالتقیا  عالقة   ت 

 شخصیة.
وعدم وجود إطار زمني محدد، فمن غیر الواضح أیًضا ما إذا    غیر المحدد في السلطة   منصبھعلى الرغم من   .ب

وبالتالي، مكان العمل المزعوم یقع بالقرب من مقر إدارة المخابرات العامة.  ان  كفي الخطیب.  موجوًدا  كان الشاھد  
 فرع الخطیب. ال ینطبق ذلك على 

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
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جلسات التحقیق إجراء  أجروا جلسات تحقیق". غیر أنھ ال یشیر إلى مكان    40یذكر الطلب كذلك أن "ضباط القسم   .ج
تحقیق بشكل عام. كما أن اإلطار الزمني غیر  لاالمزعومة تلك. لذلك ال یمكن للشاھد إال أن یشھد على جلسات  

 واضح.
، یجب على  ة األلمانيالجنائیاإلجراءات من قانون    1) القسم 3(  244وفقًا للمادة   وجود رابطبغض النظر عن االفتقار إلى   )3

تم استدعاؤه من الخارج، في ضوء الجھود التنظیمیة ی المحكمة أیًضا أن تنظر في القیمة اإلثباتیة للتحقیق القضائي مع شاھد  
 . من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني 2القسم ) 5( 244لمادة ا  بموجب، التوقیت المناسبوفي 

 القضائي. ال یُشتَرط استدعاء الشاھد من الخارج للتحقیق  )4
 القیمة اإلثباتیة للشاھد لیست كبیرة.  .أ

i.   أو قد ال تتوافق فترة خدمتھ مع الفترة التي تغطیھا الئحة   285لربما كان الشاھد سّجانًا في الفرع
االتھام في ھذه المحاكمة. كما أنھ لیس من الواضح ما إذا كان بإمكان الشاھد تقدیم معلومات عن الفرع  

والتي من   40ھا القسم  جراالتي أ  جلسات التحقیق فیما یتعلق بو.  40لقسم  إذا كان موظفًا في ا  251
بشھاداتھم التي مفادھا  العدید من الشھود فقد سبق وأن أدلى بشأنھا: بشھادتھ الشاھد  یدليالمفترض أن 

، ونقلھم إلى أشخاص في مبنى القسممعاملة    أن ھذا القسم اعتقل أشخاًصا وحقّق مع أشخاص وأساء
، فال یمكن تحمیلھ المسؤولیة إال عن األفعال التي  قسم التحقیقبما أن المتھم كان رئیس  وفروع أخرى.  

 ارتكبت ھناك. وبالتالي فإن القیمة اإلثباتیة للشاھد منخفضة. 
ii.   على ما عمل  الشاھد    یفید بأنحتى إذا نظر المرء في الطلب الحالي باالقتران مع طلب سابق والذي

الئحة االتھام، فمن غیر المرجح أن یقدم الشاھد تفاصیل  المشمولة في  فترة  الخالل    251دو في الفرع  یب
، وصف جمیع  251فیما یتعلق بالفرع  وعن عملھ ھناك. وبالتالي فإن قیمة الرؤى الجدیدة منخفضة.  

  قل وسجن في بھا مبنیان على األومنطقة واسعة إلى حد ما  عبارة عن  الشھود حتى اآلن المبنى بأنھ  
.  یقتادون السجناء للتحقیق سّجانون یتنقلون بشكل أساسي في القبو حیث توجد الزنازین، أو  ال . كان  القبو

في الفرع،   الصالحیات ، أو  ضباط التحقیقكیف یُفترض أن یقول الشاھد شیئًا عن  إلى  الطلب  لم یتطرق  
الواقعیة للمتھم. لذلك ال یُتوقع أن یتمكن الشاھد من تقدیم أي تصورات   أو الصالحیات  أو التقاریر،

 ال یمكنھ اإلدالء بشھادتھ بشأن إجراءات إداریة لم یشارك فیھا. و تثبّت من صحتھا.یمكن ال
إن االّدعاء بأن بعض الوحدات مارست "السلطة" في فرع الخطیب غیر واضح في حد ذاتھ. وجاء في  

الج الحرس  الرابعة وضباط "حافظ مخلوف"،الطلب أن  إلیھم    نیالذ  مھوري السوري والفرقة  تشیر 
بالقسم   الفرع.  40المحكمة  على  سلطات  مارسوا  قدمتھا ولكن  ،  التي  المعلومات  على  بناًء 
)، والعدید  BNDاأللمانیة (  االتحادیةجھاز المخابرات الخارجیة  و،  ������ ��������

ال یحدد الطلب ون أجھزة المخابرات.  من الخبراء، لم یكن الحرس الجمھوري والفرقة الرابعة جزًءا م
 للشاھد. تلك "السلطة"  تجلّت أیًضا كیف 

[سماع الشاھد] لن یساھم في   یلالدل  اھذإن الحصول على  یقّدم الطلب اّدعاءات إثبات غیر واضحة، و
استنتاجات  وبالتالي فإن تلك مجرد  توضیح الحقائق، ال سیما فیما یتعلق بالوصول المزعوم إلى السلطة.  

اّدعاءات واقعیة. ال تزال طرق التعاون الدقیقة غیر واضحة، [...]. وبالتالي، فإن القیمة اإلثباتیة  ولیست  
 . ظاھرةلشھادة الشاھد غیر 

iii.  ال اآلن  الحرس  حتى  كان  تورمان،  وبحسب  الطلب.  في  المقدمة  االّدعاءات  على  مؤشرات  توجد   
الرابعة قریبین بشكل خاص من   تم رأس  الجمھوري والفرقة  الرئیس.  النظام ومسؤولین عن حمایة 

التابع إلدارة المخابرات العامة فقط فیما یتعلق بقمع المظاھرات    251التعاون بین ھذه الوحدات والفرع  
جھاز ني أو درویش أو  تقاالت ونقل المعتقلین من قبل الجیش. لم تشر تورمان وال إنجلز أو البُ واالع

وأشخاص آخرین فیما یتعلق   251إلى وجود صلة بین الفرع  المخابرات الخارجیة االتحادیة األلمانیة
اآلن ھي أن القسم  النتیجة حتى  إن  أخرى أیًضا. و  أقسامباالعتقاالت، باستثناء االعتقاالت التي نفذتھا  

في الواقع ھو اعتقال منتقدي النظام    40ما فعلھ القسم    إلى حد ما.   251تصرف كجزء من الفرع    40
والناقدین المزعومین وآخرین واالحتفاظ بھم لفترة باإلضافة إلى إجراء تحقیق أولي. ومن ثم تم نقل  

ب. ال تعرف المحكمة أي شھود تم  جمیع الشھود الذین تم القبض علیھم بھذه الطریقة إلى فرع الخطی
، الذي  P21ووصف  .  40في القسم  حقّق معھم  التحقیق معھم في الخطیب من قبل نفس الشخص الذي  

ف بأنھ شخصیة مسیطرة بسبب عالقة القرابة التي ، حافظ مخلو 1989حتى    251عمل في الفرع  
بالفعل، ولم یصف جلسات التحقیق الفعلیة التي لم یُفِصّل كیف كان ھذا واضًحا  غیر أنھ  .  األسدتربطھ ب

. بل وصف أنھ رأى حافظ مخلوف على أنھ الرئیس الفعلي لجھاز  251في الفرع    40ھا القسم  اأجر 
لدیھم  وأن    251دعم الفرع    40ني ودرویش أن القسم  المخابرات العامة. ذكر آخرون مثل إنجلز والبُ 

مخلوف كان شدید القسوة. وأضاف إنجلز أن حافظ مخلوف    اختصاصات محلیة مشتركة. قالوا جمیعًا إن
 أخرى. [...]مخابرات  تواصل بشكل غیر مصرح بھ مع أجھزة 

من غیر المحتمل أن یصف الشاھد أي شيء آخر غیر تصرف حافظ مخلوف بشكل اعتباطي/تعّسفي 
 إلى حد ما. 

https://syriaaccountability.org/inside-the-al-khatib-trial-the-first-four-days/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/18/inside-the-raslan-trial-a-forensic-analysis-of-the-caesar-photos/
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أن تتم محاكمة الشاھد بتھمة ارتكاب جرائم ضد  وفقًا لمكتب المدعي العام االتحادي األلماني، من المحتمل جًدا   .ب
قانون الجرائم ضد القانون الدولي). یرى القضاة أیًضا أنھ بناًء على النتائج حتى اآلن من  )  1(  7المادة  اإلنسانیة (

، وكذلك االعتقاالت ھناك وما تتضمن من تعذیب وظروف االعتقال ودور  40القسم  و  251فیما یتعلق بالفرع  
و  السّجانین، اإلنسانیة  ضد  جرائم  ارتكاب  في  اشتباه  ھناك  الشاھد،  موقف  عن  القضائیة فضًال  المالحقة  تبدو 

ع إمكانیة  مرجحة. وبحسب مكتب المدعي العام االتحادي، نظًرا الرتباط الشاھد بأحداث الخطیب، یجب علیھ توقّ 
ى المساعدة القانونیة وفقا طلب للحصول علكان من المفترض صدور  ،  في حال االستدعاءتقدیم طلب تسلیم.  

ب في اتفاقیة االتحاد األوروبي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة [عملیات التسلیم المراقَ من    12مادة  لل
اتفاقیة االتحاد األوروبي بشأن المساعدة  من  3و 1 وذلك بموجب المادتینحاالت الجرائم التي تستوجب التسلیم] 

من قانون   55ئل الجنائیة. سیحتاج الشاھد إلى إعالمھ على نطاق واسع بحقوقھ، وال سیما المادة  المتبادلة في المسا
األلمانيالجنائیاإلجراءات   في ة  أقوال ضده  أي  استخدام  وبإمكانیة  من  إلى  الشاھد  سیحتاج  .  الجلسات  ،  مزید 

سوف یستخدم حقھ في التزام    وفي المقابل،. لذلك فمن غیر المرجح أن یدلي الشاھد بشھادتھ.  القانونیة  المشورة
 الصمت. 

إن الشاھد موجود حالیًا في تركیا، وھي دولة خارج االتحاد األوروبي. لذلك یجب طلب المساعدة القانونیة رسمیًا   .ج
المتب القانونیة  المساعدة  بشأن  األوروبي  االتحاد  التفاقیة  العملیة وفًقا  تخفیف  یتم  اإلضافي.  وبروتوكولھا  ادلة 

إلى  كھذا  یجب تسلیم طلب  ومن البروتوكول اإلضافي واالتفاقیة بین ألمانیا وتركیا.    4  المادةالقانونیة بموجب  
بناًء على طلب شفوي، أخبرت السفارة األلمانیة القضاة  ووزارة العدل التركیة من قبل السفارة األلمانیة في تركیا.  

تم التعامل معھ على اإلطالق. ھذا إن  مثل ھذا الطلب یستغرق عادةً من أربعة إلى ستة أشھر حتى تتم معالجتھ،  أن  
تأشیرة أوًال. یتم  الحصول على  طلب  النظر في  ھناك المزید من الشكوك المحیطة بوثائق سفر الشاھد ویجب  و

المدعي العام االتحادي أن طلبات المساعدة القانونیة أكد مكتب  وإصدار التأشیرات لالجئین فقط لإلقامة الدائمة.  
م المكتب . قدّ التي سیستغرقھا ذلك الطلب  لمدة الدقیقةال یوجد توّقع لمع تركیا تستغرق عادة الكثیر من الوقت و

القبیل  أمثلة حیث استغرق طلب   إلى أربعة عشر شھًرا لتتم معالجتھ من قبل السلطات  من ھذا  من اثني عشر 
موعًدا إلصدار    2021  ،أیلول/سبتمبر  1إذا عّد القضاة  و.  2019أخرى لم تتم معالجتھا منذ عام  طلبات  و  التركیة

تركیا، سیتعین علیھم حساب ستة أشھر على األقل حتى یصل الشاھد إلى ألمانیا، ومع   منطلب المساعدة القانونیة  
بناًء على اإلجراءات الحالیة في وغیر مؤكد.    نجاح الطلببأن    اعلمً   ،ذلك، قد تؤدي التأخیرات إلى ثمانیة أشھر

، وسیؤدي استدعاء الشاھد  2021األدلة بحلول نھایة أیلول/سبتمبر    الحصول علىالمحكمة، سیتم االنتھاء من  
 المطلوب وسماعھ إلى إطالة أمد المحاكمة بشكل كبیر.

الحقیقة. من المرجح أال یوافق الشاھد على اإلدالء   ستدعاء الشاھد لیس مطلوبًا إلثباتتوصل تقییم شامل إلى أن ا .د
تلك  م معلومات إضافیة ألنھ لیس من الواضح كیف حصل الشاھد على  م معلومات، فلن یقدّ إذا قدّ وبأیة أقوال.  

 الجھود التنظیمیة والزمنیة المطلوبة. بذل متطلب لوال یوجد المعرفة. 
قیمة الشھادة  غیر أن  مطلوب في ضوء الجھود الزمنیة وغیرھا.  ھو أمر  إن محاولة إجراء تحقیق بالصوت والصورة للشاھد   )5

 ستكون محدودة بشكل كبیر بسبب عدم حضور الشاھد في المحكمة وعدم قدرة القضاة على مالحظة ردود أفعالھ. 

 

 بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] محامي المدعین[فیما یلي ملخص لبیان 

 .2021آب/أغسطس،  19بتاریخ ر كروكر وشارمر بشأن بیان االّدعاء العام بانز والدكتو محامي المدعینمن صادر بیان 

 االختفاء القسري في الئحة االتھام. إلدراجین، ینبغي تقدیم اإلشعار القانوني عین العامّ خالفًا لتصور المدّ 

باختصار، یرى المدعون العامون أنھ ال یمكن إثبات نیة وضع أشخاص خارج حمایة القانون كجزء من االعتداء المنھجي ضد السكان 
 المدنیین وأن العدید من أركان الجریمة لن یمكن إثباتھا في حالة المتھم أنور رسالن. 

 حمایة القانون  )1
ال یمكن ألحد أن یشك بشكل معقول في أنھ على األقل منذ بدایة الثورة، كانت ھناك نیة لرفع الحمایة القانونیة عن األشخاص.  

الھدف الرئیسي، ولم یكن وضع األشخاص خارج    لم یكنھذا  غیر أن  ".  ، "تم جمع معلومات أیًضاالعامون  المدعونأقّر  كما  
أثر جانبي أو نوًعا من األضرار الجانبیة.   بالنسبة للمتضررین.  إذ تبدو  حمایة القانون مجرد  تُظھر  وھذه النظرة سخیفة 

فیما یتعلق بالفقرة  (النیة)  للقصدتوضیحات المدعین العامین حول ھذه المسألة أیًضا تعریًفا غیر مفھوم من الناحیة القانونیة 
 ) من قانون الجرائم ضد القانون الدولي. 1( 7
أدلى جمیع الشھود بشھادات تفید بأنھم كانوا سیفعلون أي شيء عندما تعرضوا للتعذیب فقط لمنع المزید من التعذیب:  .أ

بأن اإلفراج    االدعاء العامكانوا على استعداد لتقدیم معلومات كاذبة وتوقیع اعترافات كاذبة. ولم یؤكد أي شاھد استنتاج  
 ومات. بل قالوا إن أجھزة المخابرات حاولت إخفاء مصیرھم ومكان وجودھم. عن المعتقلین مرتبط بقیامھم بتقدیم معل

مازن  ذلك. كما أكدتھ لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة. وقال ذلك أیًضا كل من    P16و  P21و  P20قال الشھود  
للمحكمة   مازن درویشو  أنور البُني. باإلضافة إلى ذلك، قال  غارانس لو كینو كریستوفر إنجلزو  أنور البُنيو  درویش

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/09/inside-the-raslan-trial-no-enforced-disappearances/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/04/inside-the-raslan-trial-eyewitness-declares-90-certainty-that-raslan-beat-him/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/03/10/inside-the-raslan-trial-gaining-information-by-whatever-means-a-30-year-veteran-of-syrian-intelligence/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/14/inside-the-raslan-trial-guards-played-the-music-of-fayrouz-amidst-the-sound-of-beatings/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/25/inside-the-raslan-trial-the-czech-and-a-journalist-the-corpses-head-knocked-against-each-step/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/02/08/inside-the-raslan-trial-how-the-syrian-government-documented-torture-and-how-caesar-leaked-the-photos/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/01/07/inside-the-raslan-trial-notes-of-compassion-from-raslan-and-scms-director-testifies/
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 اكبیرً تغیًرا    والتكرار  والنوعیةالغایة    في حین شھدت  ،2011في سوریا قبل عام  بالفعل    امطبقً كان  تعذیب  النظام    إن
تم تمكینھ من  وتم استخدام التعذیب بشكل منھجي لتخویف المجتمع، ولیس للحصول على معلومات.  حیث  بعد الثورة.  

  20بتاریخ    الصادرة عن خلیة إدارة األزمة وثیقة  ال  فيأیًضا    ملحوظة  ه النقلة النوعیةھذإن  خالل االختفاء القسري.  
 .2011 ،أبریلنیسان/

ما زالوا معتقلین أو مفقودین أو متوفین. وإن ھذا الجانب موثق جیًدا إن أولئك الذین لم یحالفھم الحظ باإلفراج عنھم  
من قبل المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة. [تم االستشھاد بتقریرین صادرین عن لجنة التحقیق الدولیة في  

 .]2013و 2021آذار/مارس  11
، فإن حقیقة استخدام التعذیب واالعتقال غیر القانوني للحصول على معلومات العامون  على عكس ما یعتقده المدعون .ب

الشخص المختفي. باإلضافة إلى ذلك، ال یشترط االجتھاد القضائي  رفع حمایة القانون عن  أیًضا ال یتعارض مع نیة  
  وإنما،  للجانيھدف النھائي  األلمانیة أن تكون الجریمة ذات الصلة ھي ال  (السوابق القضائیة) لمحكمة العدل االتحادیة

 لھ.ھدف مؤقت  مجّرد  كانت الجریمة ھي    في حال،  لنیة ارتكاب سلوك غیر مشروعتصرف أیًضا وفقًا    یكون قد  أن
 أرادوا أیًضا ترویع المجتمع المدني.المتھمین، عنھا،  النیابةبوفي أن الحكومة السوریة  وك جدیةشكتوجد ال و

استدعاء فاضل عبد الغني ومریم الحالق واالستماع إلیھما    محامو المدعیناحتراًزا ألي شكوك لدى القضاة، طلب   .ج
المدعین[شرح   الشاھدین  محامو  لھذین  یمكن  بشھاداتھم  كیف  على   ااإلدالء  بناًء  في سوریا  القسري  االختفاء  حول 
 .شخصیة والعمل المھني في منظمات غیر حكومیة متخصصة]  تجارب

 أركان الجریمة الظاھرة  )2
رقم  الفقرة  ) 1( 7بخصوص المادة  في المحكمة ھناك العدید من التفسیرات لألركان األخرى ذات الصلة بالجریمة المقبولة 

قانون    7 الدوليمن  القانون  القسري  الجرائم ضد  االختفاء  المطلوب إلدراج  القانوني  اإلشعار  یجب إصدار  ذلك،  . ومع 
 ة في الئحة االتھام.كجریمة ضد اإلنسانی

 عدم تقدیم معلومات صحیحة على الفور عن مكان وجودھم  .أ
 شافي على معلومات كاذبة عن مصیره من قبل موظفي الم  P17أنھ بسبب حصول أقارب شقیق  العامون  رأى المدعون  

المدعین العامین یسیئون فھم أنھ    غیر أنیتحقق.    ركن الجریمة ھذا لمالعسكریة ولیس من قبل المتھم شخصیًا، فإن  
الحاشیة واحد كما ھو مذكور في  جان  حاالت االختفاء القسري بانتظام من قبل أكثر من    تُرتَكبوفقًا للمعاییر الدولیة،  

. یجب أن یكون المتھم الذي یحرم الناس من  ������� ����� (�) (1) 7 ������  من  23رقم  
  العامون   ة إلى ذلك، لم یقر المدعونحقوقھم من نفس مؤسسة الدولة مثل الشخص الذي یقدم معلومات كاذبة. باإلضاف

فیما    251من قبل موظفي الفرع    P17قد تلقیا أول مرة معلومات خاطئة عن وفاة شقیق    P17و  P18بحقیقة أن  
وھذا من شأنھ أن یحقق عنصر    ).P17یتعلق بوفاتھ الطبیعیة المزعومة (قدم آخرون معلومات مختلفة حول وفاة شقیق  

وكان مسؤوًال عن أفعالھم.    251ھم في منصبھ القیادي كان لھ سلطة على موظفي الفرع  الجریمة بالفعل، ألن المت
. وبدًال من ذلك،  P17م أنور رسالن على الفور معلومات صادقة حول مكان وجود شقیق  باإلضافة إلى ذلك، لم یقدّ 

ولكنھ مات،    P17بأن شقیق  قط  فقال للعائلة إن علیھم أخذ الجثة فقط وعدم التسبب في أي مشكلة. لقد أعطى تلمیحات  
حتى الیوم، لم یتم تسلیم أي جثة إلى العائلة وال یزال سبب الوفاة غیر واضح. و.  محددة لم یقدم أي معلومات صادقة  

أنور رسالن مباشرة في    P17رؤیتھ عندما خاطب    أمكنكما    P17كما أنھ من غیر الواضح تماًما ما حدث لشقیق  
 . شقیقھالمحكمة طالبًا منھ تقدیم معلومات عن 

من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص   24المادة ولي. حیث تنص  یجب تفسیر ركن الجریمة ھذا وفقًا للقانون الد
لزم  تُ على حق كل شخص في الحصول على معلومات حول مكان وجود األشخاص المفقودین و  من االختفاء القسري

 P17ال یمكن اعتبار المعلومات التي قدمھا المتھم عن شقیق  ویق فوري وكامل في حاالت االختفاء.  تحقإجراء  الدول ب
قرار بوروندي الصادر عن الدائرة التمھیدیة للمحكمة  أیًضا إلى    محامو المدعینمعلومات فوریة وصحیحة. [أشار  

 .] الجنائیة الدولیة
من قانون الجرائم    7) الفقرة رقم  1(  7یرى المدعون العامون أن الطلبات الصریحة فقط ھي التي وردت في المادة   .ب

عن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي كان من المفترض أن    قصوًراضد القانون الدولي، غیر أن في ھذا  
صیاغة معیار قانون الجرائم ضد القانون الدولي تحقیقًا فقط دون  . تتطلب  معیارال  ھذا   ستند علیھساس الذي یاألیكون  

سلب الحریة أو إلى زمیل جان قام بشترط توجیھ التحقیق إلى  من وبأي طریقة. كما ال یُ   مخاطبةتحدید من یحتاج إلى  
ذلك    واشتراطتحقیق رسمي. من البدیھي أن طلبًا رسمیًا مكتوبًا لن ینجح بشكل واضح،  كما ال یُشترط إجراء  مباشر.  

من ھذا القبیل من شأنھ أن    اشرطً إن  الحكومة على األشخاص الذین یعیشون في سوریا.    فرضھا جھٌل بالتھدیدات التي ت
الحمایة من    یتفادى المعیارجانب  [أشار  ھذا  المدعین.  إلى    محامو  التمھیدیة ار  قرالمرة أخرى  الدائرة  الصادر عن 

على أن أي تحقیق   المعیار والغرض منھ، تنص صیاغة التحقیقاتجریمة ركن للمحكمة الجنائیة الدولیة.] فیما یتعلق ب
الفروع    عم  تواصلتأیًضا أن عائلتھ    P46ذلك في القضیة الحالیة. وصف  الوفاء بتم  ودون استجابة فوریة كاٍف.  

 عند البوابة. تھدئتھم كان یتمالمختلفة ولكن دائًما ما 
 الطابع الفوري/الُمِلح كركن من أركان الجریمة .ج

غرض إبالغ ل "  ُمِلح/بالتفصیل طرقًا مختلفة لتحدید إطار زمني مناسب یوصف بأنھ "فوري  محامو المدعین[أوضح  
توفیر فترة زمنیة واحدة ولكن أیًضا نقطة زمنیة ال   مر علىال یقتصر األنھ  إ  قالوا  حیثعائالت األشخاص الموقوفین.  

فیھا  یُ  فوریًا  أمرعّد  إلى  اُمِلحً /ما  المحامون  أشار  وبذلك،  القضائیة.  الدولیة.]  ل  السوابق  الجنائیة  كلمة  لمحكمة  إن 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
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، مما یعني أنھ ال توجد أسباب واضحة لترك شخص ما ینتظر. [أشار  دون أي تردد یستحق اللومتعني    ُمِلح" /فوري"
عن   صادر  قرار  إلى  ������ ������� ������� ����� ���� المحامون 

ص لمنع خطر ساعة من االختفاء ضروریة بشكل خا   48إلى    24فیھ إن أول    تقال  ������ ��������
لقانون  تراعي امن الدستور األلماني، یجب تفسیر القانون األلماني بطریقة    59+    25  للمادتین  اوفقً التعذیب والقتل.]  

واالعتقال    اإلیقافساعة في حاالت    24الدولي. لذلك، فإن ترك شخص ما ینتظر [للحصول على معلومات] ألكثر من  
عن مكان وجودھم ألكثر من   عائالتھمالجریمة. استمعت المحكمة إلى شھود لم تسمع أركان كاٍف من  ركنیعّد بمثابة 

 .أیًضا إلى أنور رسالنذلك یُنسب وساعة إلى حد كبیر.  48إلى  24ثالثة أیام. لذلك تم تجاوز اإلطار الزمني من 

انون الجرائم ضد القانون الدولي مستوفاة ویجب  من ق  7) الفقرة رقم  1(  7ن أن أركان الجریمة الواردة في المادة  یّ بَ نتیجة لذلك، تَ 
 الموافقة على اإلشعار القانوني [إلدراج حاالت االختفاء القسري كجرائم ضد اإلنسانیة في الئحة االتھام].

 . للتعقیب على ذلكببیان  یدلیاقال المدعي العام كلینجھ إنھ وزمیلتھ لن 

 د. أومیشین إنھا ترید االحتفاظ بالحق في اإلدالء ببیان في وقت الحق. محامیة المّدعینقالت 

 األكادیمي.الذي یغلب علیھ الطابع قال محامي الدفاع بوكر إنھ یرید البقاء بعیًدا عن ھذا النقاش  

جنائیة االتحادیة  وزعت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، نسًخا رقمیة من ملف القضیة على األطراف، وأعلنت أن مكتب الشرطة ال 
 أّكد للقاضیین أن عائلة الشاھد الذي تم استدعاؤه للیوم التالي كانت في خطر. لذلك سیتم إخفاء ھویتھ الشاھد.

 بعد الظھر. 1:17ُرفِعت الجلسة الساعة 

 

 2021أیلول/سبتمبر،  9  -یوم المحاكمة الثالث والتسعون 

وصحفي واحد. ومثّل االّدعاء العام المدعیان العامان كلینجھ وبولتس.   اشخصً   14صباًحا بحضور    9:37بدأت الجلسة في الساعة  
  سماعة رأس لالستماع إلى   في الیوم السابق،  اشاھدً بصفتھ  ، الذي أدلى بشھادتھ  P50حاضرین. أُعطي    محامي المدعینكان جمیع  

 أومیشین. .ھ دتجوار محامیكان یجلس ب، وباللغة العربیة الترجمة الفوریة

سأل محامي الدفاع بوكر متى سیدلي الشاھد مجھول الھویة بشھادتھ في المحكمة. أوضحت القاضي كیربر، رئیسة المحكمة، أن الشاھد  
] ُحِجبت المعلومات[  للشاھَدینكنابمان بشھادتھ بشأن استجوابھ    كبیر المفتشین الجنائیین  صباًحا، بعد أن یدلى  11سیدلي بشھادتھ الساعة  

 ]. ُحِجبت المعلوماتو[

 شھادة السید كنابمان 

تم إبالغ كبیر المفتشین الجنائیین كریستیان كنابمان بحقوقھ وواجباتھ كشاھد ونفى وجود أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء بالقرابة أو  
 المصاھرة. 

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

ثّمة    ةذكرت رئیس قاد  المحكمة كیربر أن  الذي  قالت إن كنابمان  المحكمة.  اإلدالء بشھادتھما في  استجواب  جلسات  شاھدین رفضا 
].  FR19. طلبت منھ أن یخبر المحكمة أوًال عن استجوابھ لـ[الجلساتالشرطة لھذین الشاھدین تم استدعاؤه لإلدالء بشھادتھ حول ھذه  

السلطات الفرنسیة  FR19نائیة االتحادیة في تولوز، فرنسا. أخبر تم استجوابھ من قبل مكتب الشرطة الج FR19أوضح كنابمان أن 
لعنف شدید. لذلك طلب مكتب المدعي العام االتحادي األلماني    وضحیةً   اشاھدً كان  ، وأنھ  251والفرع    40في القسم    معتقًال كان  أنھ  

  بتاریخ الشاھد  باستجواب  كنابمان وزمیلھ  قام  ثم    من مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة االستماع إلى الشاھد كجزء من القضیة الحالیة.
 [ُحِجبت المعلومات] في تولوز [تم تأكید التاریخ بناًء على طلب القاضي فیدنیر].

حضر ذا الصلة. قّدمت القاضي كیربر الرقم  تدّخل محامي الدفاع بوكر، وطلب الرمز ذي الصلة في ملف القضیة ألنھ لم یفتح بعد المَ 
وأضافت أن وصف كنابمان لھذا االستجواب بعینھ سیكون قصیًرا. ومضى كنابمان یشرح أنھ تم استجواب الشاھد في مقر  المرجعي  

ض وأوضح  تولوز.  في  الفرنسیة  الجنائیة  مكتب    ابطاالشرطة  وأبلغ  FR19لـ  تحادیةاالالشرطة  كشاھد  استجوابھ  بحقوقھ  اسبب  ه 
ال یرید أن تصبح شھادتھ علنیة وكان یفضل إخفاء ھویتھ. أخبر كنابمان المحكمة أن كنابمان وزمیلھ أنھ    FR19ثم أخبر    وواجباتھ.
FR19  ل عدم الكشف عن ھویتھ. لذلك أبلغ كنابمان  لى أنھ فضّ إ إشارةالشرطة الفرنسیة قبل ذلك وال توجد لدى أدلى بشھادتھ كان قد
 ة األلماني الذي یمكن لفریق الدفاع والمتھم الوصول إلیھ أیًضا. أن استجوابھ األول سیكون بالفعل جزًءا من ملف القضی   FR19وزمیلھ  

ا منزعجً   FR19، كان  كنابمان. وفقًا لعلنیة  اإلدالء بشھادتھ في محكمة  FR19وأوضحا أیًضا أنھ في حالة المحاكمة، سیتعین على  
إنھ لم یكن على درایة بأن األمور قد تطورت    FR19. أخفى وجھھ بین یدیھ وفكر فیما سمعھ للتو. ثم قال  للغایة وقلقًا من ھذه المعلومة

ما   FR19استراحة. أثناء االستراحة، حاوال أن یشرحا لـ  FR19. أخبر كنابمان المحكمة أنھ وزمیلھ قررا منح  إلى ذلك الحدبالفعل  
كما أبلغ كنابمان مكتب المدعي العام    نیة وأنھ سیتعین علیھ تكرار كل شيء في المحكمة.الذي ستعنیھ شھادتھ بالنسبة لإلجراءات األلما

https://juris.ohchr.org/Search/Details/2141
https://juris.ohchr.org/Search/Details/2141
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، قائًال إن كل ذلك ال  باألمر  FR19  قبلاالتحادي األلماني بالتطورات األخیرة واتصل بالمدعي العام كلینجھ خالل ھذا االستراحة.  
ن إبعاد ھذا الخوف عنھ، اال یستطیع  اإنھم  FR19سوریا. قال كنابمان لـعلى سالمة أفراد عائلتھ في    اقلقً كان  طائل من ورائھ وإنھ  

نھ سیكون  إ  FR19ر كیف یرید المضي قدًما. قال  لیقرّ   FR19ن أن یكون ھو أو عائلتھ في خطر. ترك كنابمان األمر لـ اال یرید  الكنھم
. لذلك اتصل  ذلك  FR19  نفىمن رغبتھ في االستمرار،    بالفعل قد فات األوان على أي حال. عندما سألھ كنابمان عّما إذا كان متأكًدا

أنھ ال یرید اإلدالء بشھادتھ لدى مكتب الشرطة  حینھا    FR19د  أكّ فمرة أخرى.    FR19كنابمان بكلینجھ مرة أخرى وشرح كل شيء لـ
 الجنائیة االتحادیة. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

ضد أنور رسالن  المرفوعة  القضیة [حیث أن  :  لمحضر مكتب الشرطة  عبّر عن مخاوفھ بدقة، وفقًا  FR19أشار القاضي فیدنیر إلى أن  
في المحكمة، فسیخشى   FR19شھادة  تالوة  النظام السوري. إذا تمت  اھتمام  كذلك  أثارت  وإیاد الغریب] أثارت الكثیر من االھتمام، و

. كما ذكر شیئًا عن أفراد منشقین عن المخابرات [السوریة]. وأشار  FR19الجمھور العام یجمعون معلومات حول  بین  وجود جواسیس  
أن   إلى  و  FR19كنابمان  أبًدا.  ینشقوا  لن  المخابرات  أعضاء  أن  الشرطة  مكتب  [أي]    إنماأخبر  ویجمعون  عملھم  سیواصلون 

 إرھابیًا. FR19 یُعدّ تصریحات/إفادات ضد النظام السوري، وبالتالي س

 یربر استجواب من قبل القاضي ك

لـ[ باستجوابھ  المحكمة  القاضي كیربر من كنابمان إخبار  تم استجواب  GER19طلبت  أنھ  برلین    GER19]. أوضح كنابمان  في 
االتحادیة   الجنائیة  الشرطة  مكتب  علم  المعلومات].  [ُحِجبت  وحقوق  من خالل  بشأنھ  بتاریخ  الدستوریة  للحقوق  األوروبي  المركز 

یرافقھ  اإلنسان،   القانوني د  محامیھوكان  قالھ    .وممثلھ  بالفعل ما  البلجیكیة   GER19كروكر. كان مكتب الشرطة یعرف  للشرطة 
أجھزة  الھ من قبل  تم اعتق   اناشطً كان  في البدایة معلومات مستفیضة عن نفسھ، قائًال إنھ    GER19م  ◌ّ طرح أسئلة أكثر دقة. قد  أرادواو

قل في في مظاھرة بدمشق واعتُ   قُبِض علیھ،  2011  ،مارسآذار/  15بدایة الثورة] في  بدایة [الالمخابرات [السوریة] عدة مرات. في  
وأربعین یوًما في كفر سوسة قبل أن یطلق سراحھ   واحد). قضى ستة أیام في فرع الخطیب و285فرع الخطیب وكفر سوسة (الفرع 

مكتب الشرطة مجموعة   یعرض علیھقدم الكثیر من المعلومات عن نفسھ قبل أن    GER19أخبر كنابمان المحكمة أن  في الشارع.  
 صور. 

أنور رسالن في الصورة الثانیة وذكر اسم أنور رسالن. عند سؤالھ عن كیفیة معرفتھ باالسم، على  على الفور    GER19  تعّرف
أنور رسالن كان حاضًرا أثناء  وأن    2011  ،آذار/مارس  15أنھ تم اعتقالھ من قبل إدارة المخابرات العامة في    GER19أوضح  

عندما تم القبض على أنور رسالن، ظھرت صورتھ على  یعرف ھذا الشخص في ذلك الوقت، ولكن    GER19. لم یكن  التحقیق معھ
التحقیق  : تم  التحقیق معھ  وصف مسار  GER19ف على الشخص. أوضح كنابمان أن  م وتعرّ دِ صُ   GER19اإلنترنت وعندما شاھدھا  

وا حاضرین  كان  251، إلى جانب أن موظفین آخرین من الفرع  2011  ،آذار/مارس[ُحِجبت المعلومات]  في    ضابط تحقیقمن قبل    معھ
على أحد السّجانین على   GER19  تعّرفلكنابمان،    فقًا. وھواآلخر على یمین  GER19كان ھناك سّجانان، أحدھما على یسار    أیًضا.

كان  .  GER19]. كان ھناك شخصان آخران یجلسان على أریكة على یسار  4 المحاكمة تقریر ،  12أنھ محمد عبد هللا [انظر الیوم  
 GER19من ثالثین إلى أربعین دقیقة. كان على    التحقیق. استمر  GER19لـبالنسبة    ا اآلخر معروفً لم یكن  أنور رسالن و   اأحدھم

أشخاص. لذلك لم یكن معصوب العینین. كما أخبر ھویة  ف على  إلقاء نظرة على صور ومقاطع فیدیو خاصة بالمظاھرات والتعرّ 
GER19   ّسؤوًال عن كان السّجان الذي تعرف علیھ باسم محمد عبد هللا م  ض للضرب باستمرار من قبل السّجانین.كنابمان أنھ تعر
  بقطر إنھ تعرض للضرب بعصا سوداء    GER19عند كل إجابة ودون أي سبب واضح. قال    بشكل اعتباطيضربھ  حیث  الضرب  

عّما إذا كانت قد صدرت    GER19ض للفلقة. عندما سأل كنابمان  خمسة أو ستة سنتیمترات. وُضرب على ظھره ورأسھ ووجھھ وتعرّ 
ھناك أوامر بوقف الضرب مؤقتًا عندما كان علیھ أن ینظر إلى الشاشة [للتعرف   ھ كانتال، وأضاف أن GER19أوامر بضربھ، قال 

أن یصف األشخاص الموجودین في غرفة التحقیق.    GER19ثم طلب كنابمان من    األشخاص في الصور ومقاطع الفیدیو]. ھویة  على  
سم أنور رسالن واسم أحد السّجانین. وأوضح أیًضا أن الشخصین الجالسین على األریكة، أنور رسالن ورجل آخر،  ا  GER19ذكر 

السّجان التحیة. غیر أن السّجان أّدى التحیة ألنور    یؤدّ ضابط التحقیق، لم    GER19كانا أعلى رتبة ألنھ، في الیوم السابق، عندما رأى  
األریكة على  الثاني  والشخص  كان  رسالن  یرتد  الشخصان.  األریكة  بدلتینعلى  التحقیق  یان  ضابط  وكان  وكان یرتدي  ،  قمیًصا، 

 السّجانون یرتدون الجینز. 

،  GER19قادًرا على تحدید لھجة األشخاص أثناء التحقیق. أخبر كنابمان المحكمة أنھ وفقًا لـ   GER19سألت كیربر عّما إذا كان  
لم    غیر أنھن المرء یالحظ ھذه اللھجة المختلفة بسھولة.  إ  GER19فإن ضابط التحقیق جاء من المنطقة الساحلیة وكان علویًا. قال  

نور كان یتحدث باللھجة الدمشقیة، لكن یمكن للمرء أن یالحظ أنھ لم یكن كنابمان أن أ  GER19یكن متأكًدا بشأن أنور رسالن. أخبر  
 لكنھ لم یكن متأكًدا. ا إسماعیلیً كان أنھ  GER19من السویداء. افترض  كان الرجل الثاني على األریكةمن دمشق في األصل. 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

وصف أنھ تم   GER19إن  الذي تم فیھ التحقیق معھ. فأكد كنابمان ذلك، قائًال یتذكر المكان  GER19أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
الفرع لكنھ قال إنھ نُقل إلى فرع في إشارة إلى    254ذكر الرقم    GER19. وأضاف كنابمان أن  251التحقیق معھ في قبو الفرع  

 ریكة مزدوجة. طاولة المكتب أ على یسار  وكان  ا.  ا مربعً مترً   25و  20كبیرة تتراوح مساحتھا بین   غرفةالخطیب. تم التحقیق معھ في  

https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
https://syriaaccountability.org/updates/2020/07/09/inside-the-raslan-trial-victims-testify/
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 لم یكن  GER19مرؤوس. فقال كنابمان إن    –سأل فیدنیر عن العالقة بین الشخصین على األریكة، إذا كانت ھناك عالقة مشرف  
یخبرنا أن ھذین الشخصین كانا أعلى رتبة من ضابط التحقیق، ألن  تقدیم معلومات حول ھذه المسألة. لم یستطع إال أن  على    قادًرا

من وضع افتراضات    GER19التحیة لھما ولكن لیس لضابط التحقیق في الیوم السابق، وبسبب مالبسھما. لم یتمكن    أّدواالسّجانین  
 حول عالقة األشخاص على األریكة بناًء على محادثاتھم. 

أنور رسالن وذكر بالتفصیل اللھجة التي تحّدث بھا. سأل فیدنیر كنابمان عّما إذا كان أنور    على  GER19أشار فیدنیر إلى تعّرف  
عن ذلك، أوضح أن ضابط التحقیق كان جالًسا أمامھ، خلف    GER19. قال كنابمان إنھ عندما سأل  GER19یتحدث مباشرة إلى  

ابن العاھرة والكذاب. ذات مرة قال  ب  ووصفاه  GER19ا  مكتب. أدلى الشخصان على األریكة بتعلیقات من وقت آلخر وأھانطاولة  
لم یكن قادًرا على تحدید من قال ذلك. خاطب أنور    GER19صحیح" لكن  بشكلب و جات كیف سأریكعلى األریكة " ینشخصأحد ال 

وسألھ عن سبب عدم تمكنھ من التعرف على األشخاص في مقاطع الفیدیو على الرغم من وجوده في  بشكل مباشر  GER19رسالن 
 . التحقیق أن جمیع األشخاص في الغرفة كانوا حاضرین باستمرار أثناء GER19المظاھرة. أضاف 

إن الموظفین    GER19قال  من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة والذي وفقًا لھ    GER19أشار فیدنیر إلى محضر استجواب  
تحدثوا باستمرار مع بعضھم البعض وقالوا تعلیقات مثل "كاذب" و"ابن العاھرة". قال أحد الشخصین على األریكة "سأعلّمك كیف 

 د كنابمان ذلك. تجاوب بشكل صحیح". ثم ازدادت شدة الضرب. فأكّ 

عندما سألھ كیف یمكن أال یكون قادًرا على  مباشرة    GER19أنور   خاطبأشار فیدنیر إلى أن كنابمان سبق وأن أخبر المحكمة كیف 
  أن ھذا ما ورد في المحضر   د فیدنیر األشخاص في مقاطع الفیدیو على الرغم من أنھ كان حاضًرا في المظاھرة. أكّ   التعّرف على ھویة

ن إنھ لم یكن متأكًدا مما إذا كان ذلك في ھذه  قال كنابما  إجابتھ.عن    GER19، وسأل كنابمان عّما إذا كان یتذكر ما أخبره بھ  أیًضا
 المحقق أنھ لم یشارك في المظاھرة وأنھ كان ھناك فقط عن طریق الصدفة.  GER19المناسبة أم في وقت آخر عندما أخبر 

. طلب  فیما یتعلق بموقفھ وسبب اعتقالھ  GER19أكد فیدنیر أن المحضر یقول نفس الشيء. واستمر في سؤال كنابمان عّما ذكره  
خالل بدایة الربیع العربي.  بِحراكھ  كان مرتبًطا    GER19. قال فیدنیر إن سبب اعتقال  یعطیھ طرف الخیطكنابمان من فیدنیر أن  

كان الربیع    ِحراكھكنابمان أن سبب    GER19في التحضیر للمظاھرات. أخبر    وشارككان ناشًطا    GER19أوضح كنابمان أن  
أدت ،  GER19وكانوا مستعدین للتغییر. وفقًا لـ یتغیر  المجتمع  بدأ  ا بدأ المجتمع السوري یفكر في مصیره.  ھالعربي في مصر. عند

 والتجمع وتنظیم المظاھرات.الفیسبوك في المجتمع بأسره وبدأ الناس في تنظیم أنفسھم على إلى ِحراك  حركة مفاجئة

ظاھرات بل كان أحد المنظمین. قال كنابمان ھذا ما كان یتذكره. لم یكن مجرد مشارك في الم  GER19خلص فیدنیر إلى أن مؤتمر  
 من بین آخر ستة أشخاص في ھذه المظاھرة وبقي حتى النھایة. GER19كان 

 GER19في فرع الخطیب. أوضح كنابمان أن    معتقًال كان  لكنابمان حول كیفیة معرفتھ بأنھ    GER19  قالھأراد فیدنیر معرفة ما  
مكان اعتقالھ لسببین. أوًال، أثناء التحقیق معھ في فرع كفر سوسة، قال للمحققین نفس المعلومات التي قالھا    كان قادًرا على معرفة

إلى أنھ اعتقل أول مرة في فرع الخطیب. ثانیًا، بعد إطالق سراحھ، ُطلب منھ أن    GER19للمحققین في فرع الخطیب. لذلك خلص  
 استالمھا. منبالفعل تمكن عندما ذھب إلى ھناك، ویأخذ بطاقة ھویتھ من فرع الخطیب. 

على أنور رسالن في مصفوفة صور، كان لدیھ رد فعل [فوري] وذكر الوضع في القبو.    GER19أشار فیدنیر إلى أنھ عندما تعّرف 
ومع ذلك، لم   لم یكن معصوب العینین،  GER19بالضبط في ھذا الصدد. أوضح كنابمان أن    GER19كنابمان عّما قالھ   سأل فیدنیر

كیف    GER19یستطع النظر حولھ ولم یُسمح لھ إال بالنظر إلى الشاشة. وبخالف ذلك كان سیتعرض للضرب. عندما سأل كنابمان  
تمكن من التعرف على أنور رسالن، قال إنھ تمّكن من إلقاء نظرة حولھ، لكنھ تعّرض للضرب. وأضاف أنھ كان بارًعا جًدا في حفظ 

 الي تمكن من التعرف على أنور رسالن في إحدى الصور. وجوه الناس، وبالت

صورة أنور رسالن عندما تم القبض    GER19قد رأى أنور مرة أخرى. قال كنابمان ال، رأى    GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 علیھ في ألمانیا.

الخاص   االستجواب  محضر  إلى  فیدنیر  بموجبھ  بمكتبأشار  والذي  االتحادیة  الجنائیة  لھ   GER19وّضح    الشرطة  یُسمح  لم  أنھ 
. لم یرھم مرة أخرى  متذكرھ من  مكنتباالستدارة نحو األریكة. ومع ذلك، لمح األشخاص ھناك وألنھ كان یتمتع بذاكرة جیدة للوجوه، 

 . ذلك  د كنابمانأكّ فم. دِ ض على أنور رأى صورتھ على اإلنترنت وتعرف علیھ على الفور وصُ بِ ولكن عندما قُ 

  القبض علیھ وصف  GER19أیًضا عن فرع الخطیب. أوضح كنابمان للمحكمة أنھ طلب من  GER19فیدنیر معرفة ماذا قال أراد 
  ة جمیعھم ستال  وامن قبل قوات األمن في مظاھرة. ثم نُقل إلى فندق حیث تعرض  GER19ض على  بِ واعتقالھ بالترتیب الزمني: قُ 

آخر. ثم اقتیدوا بالسیارة إلى فرع الخطیب. عند وصولھم، أساء إلیھم ما  ن نوع  م(امرأتان وأربعة رجال) للضرب وتعرضوا لعنف  
وَسْیر كاتینة   مكبس ملولبمن بینھا    أشیاء  ضوا للضرب بقوات األمن لمدة خمس إلى عشر دقائق. وتعرّ عناصر  من    15إلى    10بین  

إنھ كان ھناك معتقلون رجال في فرع   GER19تادة. قال  وأضاف كنابمان أن ھذه كانت حفلة االستقبال المع  السیارة [حزام المحرك].
في مواجھة   صف واحدحیث كان علیھم الوقوف في  القبو  الخطیب، لكنھ ال یعرف شیئًا عن النساء. اقتید ھو ومعتقلون آخرون إلى  

 معتقلین الاألخیر. وبینما كان ینتظر، كان یسمع صراخ    GER19الواحد تلو اآلخر. كان  للتحقیق معھم  الحائط. تم اقتیادھم على الفور  
ئل عن سبب  أسئلة وسُ ُطِرحت علیھ  ثم اقتید إلى حجرة حیث أجبر على االستلقاء على األرض وداس أحدھم على وجھھ.    .اآلخرین
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ما أفاق، كان في  ب على رأسھ في البدایة، ففقد الوعي. عندرِ إنھ تعرض لضرب مبرح وضُ   GER19مشاركتھ في المظاھرة. قال  
وقد تم تعذیبھ بالفلقة. قال    یتعلق بعائلتھھذه المرة  كان التحقیق  مرة أخرى في نفس الیوم.    تم التحقیق معھ .  16منفردة رقم  الزنزانة  ال

GER19  ًاإنھ ال یتذكر عدد المرات التي تعرض فیھا للضرب ألنھ في مرحلة ما لم یعد یشعر بأي شيء. كان ینزف وفقد ضرس. 

 تعّرض لسكب ماء بارد علیھ.  GER19. قال كنابمان إن التحقیقسأل فیدنیر كنابمان عن حادثة بالمیاه حدثت بعد 

دائًما من قبل نفس الشخص. كما أنھ كان    GER19أراد فیدنیر معرفة المزید عن ضابط التحقیق. قال كنابمان إنھ كان یتم التحقیق مع  
أنور رسالن    التحقیق من قبل، وكذلك جلسات التحقیق التي تلت ذلك. أوضح كنابمان أن  احاضرً   أنور رسالنعندما كان  نفس الشخص  

في الیوم الثالث، ُطلب منھ التوقیع على أوراق بیضاء. وعندما رفض اقتید إلى حجرة  و.  GER19كان في الیوم الثاني من اعتقال  
التعذیب. لم یكن   حجرةیعتقد أن ضابط التحقیق لم یكن موجوًدا في    ض للتعذیب. قال كنابمان إنھ ال یتذكر بالضبط، لكنھالتعذیب وتعرّ 

 ھناك سوى سّجان. 

بموجبھ أنھ لم یتم التحقیق معھ مرة أخرى من قبل   GER19اقتبس فیدنیر من محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي أوضح 
دارة المخابرات العامة. وعندما رفض اقتید إلى حجرة التوقیع على أوراق بیضاء علیھا ترویسة إ  GER19أنور رسالن. كان على  

. كان معصوب العینین. لم یكن ھناك ضابط تحقیق، فقط سّجان. سأل فیدنیر كنابمان صلبة  التعذیب حیث تعرض للفلقة وضرب بأشیاء
بشھادتھ المزعومة.    GER19مواجھة    حوار. تمإلجراء    GER19عّما حدث بعد ذلك. أوضح كنابمان أن ضابط التحقیق استدعى  

 ض للضرب مرة أخرى. لیست الحقیقة، تعرّ  تلكعندما قال إن 

 أن یبصم على أوراق قبل ھذه المحادثة. فأّكد كنابمان ذلك.  GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان على  

فض من الیوم الثالث فصاعًدا قال كنابمان إن التعذیب انخف.  GER19كنابمان عّما یمكن أن یتذكره أیًضا من استجواب   سأل فیدنیر
في   واأنھ ببساطة لم یكن ھناك ما یكفي من الوقت لتعذیب الجمیع بشكل مكثف كما فعل  GER19بینما زاد عدد المعتقلین. افترض  

ف على أربعة أشخاص. أراد  صرخات من معتقلین آخرین، من بینھم أطفال ونساء. تعرّ   GER19األیام الثالثة األولى. كما سمع  
GER19    نقل. في الیوم الخامس اقتید إلى الزنزانة الجماعیة أن یُ طلب  فتناول طعاًما جیًدا.  یالسجائر ویدّخن  إطالق سراحھ و أن یتم

، كان كفر  GER19إلى فرع كفر سوسة. وفقًا لـ   ِقلواونُ   بالسالسل  ولم یتعرض للتعذیب. في الیوم السادس تم تقیید أربعة أشخاص
لدیھ العدید كان  أن ظھره كان یؤلمھ كثیًرا، و  GER19أسوأ بكثیر. عند سؤالھ عن حالتھ البدنیة [في فرع الخطیب]، وصف    ةسوس

أن "ھذا" ال شيء مقارنة    GER19  أضاف  بسبب الفلقة. ومع ذلك،  انه تنزفا، وكانت قدماصداعً كان یعاني  من الجروح الملتھبة، و
 بكفر سوسة.

 قد ذكر وجود التھاب في فمھ. فأّكد كنابمان ذلك. GER19ان سأل فیدنیر عّما إذا ك

أخبره أنھ   GER19ن ذلك، قائًال إد كنابمان أكّ ف. ضرسھبلذلك عالقة بھذا االلتھاب، وما إذا كان  GER19سأل فیدنیر كیف أصیب 
 فقد ضرسھ بعد االستجواب الثاني والتھب الجرح. 

حصل على أقراص دواء مرتین: قرصان في الیوم الخامس وقرص واحد    GER19سأل فیدنیر عن الرعایة الطبیة. قال كنابمان إن 
 في الیوم السادس. 

كان في الحبس االنفرادي لألیام الخمسة    GER19أراد فیدنیر أن یعرف عن الرعایة الطبیة للمعتقلین اآلخرین. أوضح كنابمان أن  
األولى لكنھ كان یسمع صراًخا. عندما كان في الزنزانة الجماعیة، كان یرى آثار التعذیب على المعتقلین اآلخرین، وكذلك الكسور  

 لتعذیب.  أن الناس تعّرضوالمرء أن یرى كان بوسع اإنھ  GER19المفتوحة. قال  

متورمة وإصابات أخرى، لكنھ عّد أن ھذا لیس شیئًا مقارنة   امكسورة وأقدامً   اشاھد عیونًا سوداء وأذرعً   GER19أشار فیدنیر إلى أن  
 . ذلك بكفر سوسة. فأّكد كنابمان

 عن ذلك، قال ال. GER19قد رأى قتلى. قال كنابمان إنھ عندما سأل  GER19أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  

فیما  قد حصلوا على أي معلومات عنھ. أوضح كنابمان أنھ لم یحدث شيء في ھذا الصدد. و  GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان أقارب  
في الردھة، حاول الدفاع عن للتعذیب    GER19  تعّرضفي كفر سوسة: عندما  واقعة  أخبره عن    GER19القتلى، أضاف أن  ب  یتعلق

 بركل شخص ملقى على األرض. قال أحد السّجانین إن ھذا الشخص سیترك ھناك لیموت. بالصدفةقام فنفسھ بالركل. 

من التواصل مع    GER19من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة: كیف تمكن    GER19العام الستجواب الوضع  سأل فیدنیر عن  
، وما إذا كان متردًدا أم منفتًحا. قال كنابمان  ف، وكیف تصرّ GER19المترجم الفوري، ما ھو االنطباع الذي كان لدى كنابمان عن  

 كل شيء على ما یرام في ھذا الصدد. وكان  قادرین على التواصل.    والمترجم الفوري  GER19ما إذا كان  م  قاموا بالتحقق  إنھ كالعادة،

 . فأّكد كنابمان ذلك.GER19سأل فیدنیر عّما إذا تمت إعادة ترجمة محضر االستجواب لـ 

وقّع على المحضر. قال كنابمان إن ذلك كان إجراًء قیاسیًا أن تتم إعادة ترجمة كل شيء للشھود،    GER19سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 وتوقیعھا أیًضا من قبل الشھود.   بخط الیدإجراء التعدیالت ذات الصلة  كان یتمثم یتعین علیھم التوقیع على كل صفحة. 
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عن الوضع في القبو فیما یتعلق بأنور رسالن الذي كان یجلس على أریكة والسّجانین الذین كانوا یؤدون  أراد فیدنیر مرة أخرى التحدث  
یجلس فیھا  غرفة  إلى  زنزانتھ. عندما دخلوا    اقتادوه منھم أیًضا من    GER19التحیة لھ. أوضح كنابمان أن السّجانین الذین عذبوا  

یفعلون ذلك عندما التقوا بضابط التحقیق في  لم یرھم    GER19  غیر أنالتحیة.    وأّدوا  األرض  ضربوا بأقدامھمعلى أریكة،    رجالن
 الیوم السابق. 

 استجواب من قبل المّدعین العامین 

 لدیھمصداقیة أم أنھ كان    اھادئًا وذ  GER19. أراد أن یعرف ما إذا كان  GER19سأل المدعي كلینجھ كنابمان عن انطباعھ عن  
للغایة لتقدیم معلومات حول أنشطتھ كناشط ومعلومات شخصیة  اكان متحفّزً   GER19رغبة معینة في تجریم [أنور]. قال كنابمان إن  

عن دراستھ في [ُحِجبت المعلومات]، حیث أراد أیًضا الحصول على درجة الدكتوراه. كان متحمًسا وسعیًدا بشأن الطقس في برلین. 
من الدردشة معھ أثناء فترات  تمكن  كنابمان    لدرجة أنعالیة. كانت لغتھ اإلنجلیزیة جیدة جًدا    GER19بشكل عام، كانت معنویات  

غرًضا لإلدالء بشھادتھ وأراد المساعدة  أن ھناك  ، لكنھ رأى  لألمر  على اإلطالق. لم یكن متحمًسا  امتوترً   GER19یكن  الراحة. لم  
 في الكشف عن جریمة.

على أنور رسالن أمًرا ذا مصداقیة. فقال كنابمان إنھ لیس لدیھ شك في ذلك أثناء  بالتعّرف    GER19  امقیسأل كلینجھ عّما إذا كان  
ھذه  حد عن  ولم یَ ف على الوجھ وبدا مصدوًما حقًا.  مقتنعًا تماًما أنھ تعرّ   GER19، كان  ا إذا كان یعرفھئل عمّ االستجواب. عندما سُ 

ولم یضف أي إضافات [لقصتھ]. خلص كنابمان إلى أنھ ال یرى أي سبب للشك    امقتنعً ولكنھ كان    القصة طوال الوقت. لم یكن متوتًرا 
 أنور رسالن.على  GER19 تعّرففي 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

م معلومات محددة حول المكان الذي تعّرض فیھ للضرب بالضبط. فقال كنابمان قد قدّ   GER19سأل محامي الدفاع بوكر عّما إذا كان  
 GER19للضرب على وجھھ وأماكن أخرى. لم یتمكن    GER19ض  األول، تعرّ التحقیق  فعل ذلك على أجزاء. في    GER19إن  

 . اكان اعتباطیً  الضربأن من تذكر كل إصابة، لكنھ وصف 

على أنھ محمد   GER19ف علیھ  عھ من قبل أنور رسالن. أوضح كنابمان أن السّجان الذي تعرّ قال بوكر إنھ كان یشیر إلى التحقیق م
من معرفة ما إذا   GER19على رأسھ ووجھھ. لم یتمكن    GER19ضربھ على ظھره بعصا سوداء واستخدم یدیھ العاریتین لضرب  

 رب على قدمیھ باستخدام عصا. ة وضُ ض للتعذیب بالفلقأو بقبضة الید. كما تعرّ  مبسوطةض للضرب بید كان قد تعرّ 

بشكل عفوي على شخص بناًء على صورة شاھدھا على اإلنترنت، طلب منھ كنابمان أن   GER19أشار بوكر أنھ عندما تعرف  
 GER19إنھ لم یطلب من    یصف جمیع األشخاص الذین كانوا حاضرین في التحقیق، باستثناء شخص واحد. فأكد كنابمان ذلك، قائًال 

 أن یصف الشخص الذي تعّرف علیھ بأنھ أنور رسالن. 

كان قد رأى صورتھ على اإلنترنت وكان كنابمان مھتًما بمن كان حاضًرا في ھذا    GER19قال كنابمان إن  أراد بوكر معرفة السبب.  
 التحقیق. 

لـ  السماح  المحكمة، قرأ محضر   GER19سأل بوكر كنابمان عن أسباب عدم  أمام  فقال كنابمان، استعداًدا لشھادتھ  أنور.  بوصف 
بوصف أنور. ولكن عندما یكون الشھود قد رأوا بالفعل    GER19عدم السماح لـاالستجواب مرة أخرى. لم یكن ھناك قرار صریح ب

شخًصا ما على اإلنترنت، سیمتنع المرء عن وصف ھذا الشخص ألن ذكریات التجارب الخاصة والصورة على اإلنترنت ستختلط،  
 وبالتالي فإن الوصف لن یكون ذا صلة.

 سؤالھ التالي. قال بوكر إنھ احتاج إلى دقیقتین إضافیتین لطرح 

قد أخبره كیف یعرف ھذا   GER19ذكر اسم أحد السّجانین وسأل كنابمان عّما إذا كان    GER19أشار محامي الدفاع فراتسكي أن  
فإن السجانین    تھ وخبرة زمالئھخبر  أوضح كنابمان أنھ من بابعنھ.    GER19لم یخبره ولم یسأل    GER19االسم. فقال كنابمان إن  

االسم ھي  "  فالن  "أبوفیھا الكنیة    تلم تكن ھناك حالة واحدة كان و.  االسم الحقیقي  والتي لیست  "،فالن  "أبو  نیتھمینادون بكعادة ما  
 الفعلي ألحد السّجانین.

 ُصِرف كنابمان بصفتھ شاھًدا. 

 مسائل إداریة

للشاھد الذي قرر عدم  ة  طالشرأجزاء من محضر استجواب مكتب    تالوةقالت رئیسة المحكمة كیربر إن القضاة كانوا یفكرون في  
بیان. أرادت    تالوة قالت إنھا ترید    نأومیشی  .د  المّدعین  ةلن یتم في ھذا الیوم بالذات ألن محامیغیر أن ذلك  ].  FR19اإلدالء بشھادتھ [

 11أومیشین في ضوء االستراحة قبل أن یدلي الشاھد التالي بشھادتھ في الساعة    .بیان دتالوة  ستغرقھا  ت كیربر معرفة المدة التي س
 صباًحا. 
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  [ذكر بوكر االسم الكامل] عندما كانت تتحدث عن تالوة أجزاء   FR19أراد محامي الدفاع بوكر معرفة ما إذا كانت كیربر تشیر إلى 
 من المحضر. فأّكدت كیربر ذلك، مضیفة أنھا لم ترد تكرار االسم في المحكمة.

 عیا] لم یتم البت فیھا بعد. مدّ بصفتھ إلى المحاكمة  P50انضمام  عي [قبول المدّ مسألة طلبت د. أومیشین استراحة أطول ألن 

 أعلنت القاضي كیربر استراحة لمدة ثالثین دقیقة.

*** 

 دقیقة]  35[استراحة لمدة 

*** 

 [غادر محامیا المدعین رایجر ومحمد]

بھ. وكان برفقتھ محامیھ    ةالخاص  19-كمامة كوفید] قاعة المحكمة مرتدیًا نظارات ولحیة مستعارة باإلضافة إلى  P51دخل الشاھد [
 الجنائیة. الشرطةمكتب من  ینطابالسید أوبست وض

القاضي كیربر رئیسة المحكمة أنھ لن یتم الكشف .  Z203052_07_06  [P51]عن ھویة الشاھد وسیشار إلیھ برمز    أوضحت 
وأشارت إلى أنھ كان قادًرا على التواصل باللغة األلمانیة وأخبرتھ أنھ یمكنھ استشارة المترجمین الفوریین في أي وقت أو التحول إلى  

. أكد مكتب الشرطة الجنائیة P51لـالوضع األمني  قّدم بیانًا بشأن  أوبست    P51اللغة العربیة. وأشارت كیربر كذلك إلى أن محامي  
طلبًا   P51  محاميأوبست  م  أقارب یعیشون في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة في سوریا. قدّ   P51االتحادیة للقضاة أن لدى  

اإلجراءات من قانون    1لقسم  ) ا3(  68غیر ملزم بتقدیم معلومات تتعلق بھویتھ وفقًا للمادة    P51إلخفاء ھویة موكلھ. قررت كیربر أن  
أیًضا بتغطیة وجھھ   P51أثاروا مخاوف أمنیة وأنھ ُسمح لـسبق وأن  . وأضافت أن العدید من الشھود اآلخرین قد  ة األلمانيالجنائی
 جزئیًا. 

 P51شھادة 

، أبلغت  P51عّما إذا كان بإمكانھ إعطاء بعض المعلومات عن عمره ومھنتھ. قبل تمریر السؤال إلى    P51سألت القاضي كیربر  
الشاھد وجود أي عالقة تربطھ بالمتھم سواء  . ونفى  مشفىإنھ طبیب وعمل في    P51بحقوقھ وواجباتھ كشاھد. قال    P51كیربر  

 أو المصاھرة.  قرابةبال

 استجواب من قبل القاضي كیربر 

طلبت  وجوب مرتین من قبل مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بخصوص فرع الخطیب في دمشق.  استُ   P51قاضي كیربر إن  قالت ال
كان یعمل في مشفى الھالل األحمر القریب من فرع الخطیب، بضعة أعوام  أنھ قبل    P51أن یصف كیف حدث ذلك. أوضح    P51من  

 خمسین متًرا من الفرع.إلى على بعد ثالثین 

 ذلك. P51. فأّكد لبعضھا مجاورة سألت كیربر عّما إذا كانت المباني ھي مبانٍ 

  تنطلق  2011ورة في عام كیف كانت المظاھرات في بدایة الث P51أرادت كیربر معرفة المزید عن العالقة بین المؤسستین. وصف 
 بشكل أساسي في أیام الجمعة. ُطلب منھ ھو وزمالؤه معالجة المعتقلین في الفرع الذین تم اعتقالھم خالل ھذه المرحلة األولى.

أنھ عادة ما یأتي شخص ما [من الفرع] ویطلب من طبیب أو طبیبین   P51وكیف بدى المكان. أوضح    P51سألت كیربر عّما الحظھ  
تبعًا   حیث كانوا سیواجھون مشاكل في حال الرفض.إنھ لم یكن أمام [األطباء] خیار سوى اتباع [األمر].    P51إلى الفرع. قال  الذھاب  
 وصف المبنى للشرطة.سبق وأن إنھ  P51[إلى الفرع]. قال  یذھبون ألطباء والقائمون على الرعایة كان اللحالة، 

تكرار كل  P51في ملف القضیة. ومع ذلك، كان على    كانا  P51لـب الشرطة  ااستجو   جلستي  يحضرأوضحت القاضي كیربر أن مَ 
لیوضح أن المدخل الرئیسي للفرع یقع عند مفترق طرق مقابل المشفى. یسمى الفرع   P51  مضىتلك [المعلومات] في المحكمة.  

. في المبنى الثاني أو الثالث على الجانب  ینھمأمن كان على المرء أن یمر من ب  بالخطیب نسبة للحي الذي یقع فیھ. كان ھناك حراس
أنھ   P51حتجز فیھ المعتقلون. أضاف  ساللم تؤدي إلى القبو الذي كان یُ كانت ھناك  م ھاتفھ المحمول.  األیمن، كان على المرء أن یسلّ 

أنھ كان ھناك   P51أوضح    خمة.فُتحت بوابة ضو. صاح أحدھم قائًال إن األطباء قد وصلوا،  طابق القبو  كان علیھ دائًما النزول إلى
حدث قبل عشرة أو أحد عشر عاما، كانت الزنازین في الجانب    ذلك  أن  آخذین في االعتبارعدة مناطق. وأضاف أنھ حسبما یتذكر،  

اقتید ، اعتماًدا على المكان الذي  P51أن یذھب إلیھ توجب المكان الذي  كان. ھذا بفناءكان ھناك مطبخ محاط  ،على الیسارواألیمن. 
المرحلة األولى. كما تعرضوا  والمعتقل   إلیھ ن [الفناء األیسر أو األیمن]. لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من المعتقلین الجرحى خالل 

لتحدث معھم ولكن وزمالئھ با  P51واحًدا تلو اآلخر وُسمح لـاستدعاء المعتقلین وزمالئھ. ثم تم   P51للضرب باألشیاء واألیدي أمام 
لجرح  ض شخص ما  أنھ إذا تعرّ   P51وزمالئھ. أضاف    P51لم یُسمح للمعتقلین بالتحدث إلى  ولم یُسمح لھم بطرح أسئلة علیھم.  

. عادة، كان على في المشفىأو وضع الضمادات. كانت ھناك أربع حاالت تتطلب عالًجا    خیاطة الجرحیُسمح لھ بكان  ،  ایتطلب غرزً 
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P51  تصویر  لحاالت على أوراق، على سبیل المثال تفصیل األورام الدمویة أو ما إذا كان الكسر بحاجة إلى  لوصف  ابة  كتھ  ئوزمال
قبل  العظام، لذلك كان على المرضى الذین یحتاجون إلى عالج من    لتجبیریحتو على قسم    شفى لمإن الم  P51سینیة. قال  الشعة  باأل

 جراح عظام الذھاب إلى مكان آخر.

إنھ لم یتم إبالغھ بذلك. لم یكن ذلك معروفًا    P51سألت كیربر عّما إذا كان ھؤالء المرضى قد تم نقلھم بالفعل إلى مكان آخر. قال  
 بالنسبة لھ.

، لكنھ لم یتمكن 2011إنھ ذھب إلى ھناك بدًءا من نیسان/أبریل    P51لفرع أول مرة. قال  ا  P51أرادت كیربر أن تعرف متى زار  
 من إعطاء تاریخ محدد. 

 ذلك. P51. فأّكد 2011خلصت كیربر إلى أن الزیارة األولى تمت في نیسان/أبریل 

أنھ كان من   P51بذلك. أوضح    قصدهھ عّما  تإن المعتقلین في البدایة "كانوا یبدون بحالة جیدة"، وسأل  P51أشارت كیربر إلى قول  
 أسوأ. كانوا مجرد جلد وعظم.بحالة ا وكلما طالت مدة بقائھم في زنازینھم، بدوكسور. ب یصابواالطبیعي أن یتعرض الناس للضرب و

 إنھ ال یستطیع اإلجابة. P51 متى ذھب إلى الفرع آخر مرة. قال P51سألت كیربر 

عّما إذا كان ال یزال یعمل في   P51  توسأل  2012كانت حتى أیلول/سبتمبر  الئحة اإلدانة  أن فترة    مضیفة  ،السنةسألت كیربر عن  
 واضطر للذھاب إلى الفرع خالل ھذه الفترة.   2012و  2011أنھ كان یعمل في المشفى في عامي    P51د  أكّ ف المشفى في ذلك الوقت.  

"بشكل مثیر لإلعجاب" بتقدیم وصف لمكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة بشأن قدرتھ على معرفة   P51أشارت كیربر إلى كیفیة قیام  
المالبس وحدھا ھي  كن  ت  ھا لمإن  P51یل المثال بناًء على مالبسھم. قال  ، على سبةلیفي الفرع لفترة طوقد مكثوا  ما إذا كان المعتقلون  

الفرع لبضع إلى    حضر شخص٪ من الناس یرتدون مالبس داخلیة فقط. إذا  95- 90  حیث كان  .التي تدل على طول فترة االحتجاز
للغایة، ومع ذلك، في   اكان مزدحمً كان  ألن الم  یومین،ولكن یختلف األمر بعد  داخلیة ال تزال بیضاء.  ال   ھساعات فقط، كانت مالبس

، كان الناس یتمتعون بوزن طبیعي في بدایة اعتقالھم، لكنھم بالكاد حصلوا على الطعام أو  P51لـوفقًا  البدایة كانت حالة الناس جیدة.  
 معرفة ما إذا كان ھذا الشخص جدیًدا أم ال.كان بوسعھ الماء. لم یستطع تحدید المدة التي قضاھا شخص ما في الفرع، لكن 

اإلضاءة لم تكن    إن  P51خرى. قال  ھ األ ینیھ وحواسعّما الحظھ بع  P51أرادت كیربر أن تعرف كیف كان شكل السجن، وسألت  
، بالرغم من وجود مصابیح. لم  المكان مظلًمان. كان  یزا ، على األقل لیس على الجانب األیمن حیث توجد منطقة الزنساطعة في المكان

مكان لم یكن سوى  ھذا  غیر أن  وأماكن أخرى.    في المطبخ  كماعلى الجانب األیسر،    ت اإلضاءة أفضل. كاناجدً   تكن المصابیح ساطعة
رائحة    تتختلف باختالف الطقس. كان األمر مروًعا في الصیف وكانكانت  إن الرائحة    P51فرز األشخاص. قال    مكاناالستقبال و

 .مقارنة برائحة المكان عطربمثابة البراز 

 P51ن األمراض التي عانى منھا الناس عادةً. [استشار  ، سألت عP51سألت كیربر عّما عاناه الناس أكثر شيء. بناًء على طلب  
نتیجة الضرب بأشیاء. وكثیًرا ما كان المعتقلون الجدد ینزفون    P51سریعًا محامیھ] أوضح   أن كل شخص تقریبًا أصیب بجروح 

  P51لمرء أیًضا أن یرى األشخاص الذین تعرضوا للضرب في الطریق لرؤیة  ا   كان بوسع.  التقییدمن جراء أنماط  وكانت أیدیھم تتبلل  
 وزمالئھ. كان لدى البعض أورام دمویة ناجمة عن عظامھم.

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

 أن یصف لشخص عادي كیف   P51طبیب، فیمكنھ إبداء رأي خبیر حول حالة المعتقلین في الفرع. طلب من    P51قال فیدنیر بما أن  
إن األورام الدمویة تحدث فقط [إذا لم یكن ھناك كسر   P51یمكن أن تتسبب العظام والعظام الظاھرة تحت الجلد بإصابات مختلفة. قال  

ذلك في بعض األحیان.  من  كن  متیلكنھ لم  ومن خیاطتھا أحیانًا،    P51، تمكن  نسجةمفتوح]. لكن كان لدى المعتقلین أیًضا جروح في األ
، في جسمھ  دھون  الشخصناتجة عن التعذیب أو الضرب فحسب، بل كانت ناجمة عن الجلوس أیًضا. إذا لم یكن لدى    لم تكن اإلصابات

 تضغط عظامھ على الجلد. 

 2ذلك. P51یتحدث عن التقرحات المفتوحة. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 ذلك. P51قد شاھد كسوًرا في العظام. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

ات خالل  مرة أخرى، مضیفًا أنھ ال یمكنھم عالج االلتھابذلك  P51د أكّ ف. ھد أیًضا التھاباتقد شا P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان 
عرف  یلم    P51مالحظات، لكن    بدًال من ذلك، ُطلب منھم كتابةو . ُسمح لھم بإجراء فحص واحد دون إعطاء الدواء.  المراحل المتأخرة

 . نُفِّذتما إذا كانت التعلیمات الواردة في المالحظات قد 

 

یتحدث فقط عن األورام الدمویة التي تسببھا العظام، أو عن األورام    P51مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یكن من الواضح تماًما ما إذا كان  2
   الدمویة التي تسببھا العظام والتقرحات المفتوحة.
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  P51نعم. سأل فیدنیر كم مرة. قال    P51قال  ف ، مثل الضمادات.  [تم تقدیمھ]  عالج طبيآثار    أىرقد  عّما إذا كان    P51سأل فیدنیر  
بعض األشخاص    حصولسببًا واضًحا ل   P51. لم یر  تكن لدیھم ضماداتإن الناس كان لدیھم أحیانًا ضمادات، لكن في معظم األحیان لم  

 البعض اآلخر.  حصل علیھفي حین لم یالعالج على 

التي كانت تھدد الحیاة في بعض األحیان. سأل    P51لّخص فیدنیر أن   عّما كان    P51شھد وضع اإلصابات وخطورة اإلصابات 
 سیموتون.كانوا  إن بعض الناس  P51عالج طبي. قال على ھؤالء األشخاص  حصللم ی لوسیحدث 

أنھ مع وجود جروح مفتوحة وُحمى یمكن للمرء أن یفترض  P51سأل فیدنیر عن السبب الذي كان سیؤدي إلى الوفاة تحدیًدا. أوضح 
تلقّي عالج  ] ستؤدي إلى التھاب شدید یسبب تعفن الدم. ال یمكن للمرء أن ینجو من تعفن الدم دون  اركت دون عالج، فإن [حالتھأنھ إذا تُ 

 المشفى. ب

ذلك، قائًال إنھ ال یتذكر ما إذا كانوا في المرحلة    P51قد رأى أشخاًصا من ھذا القبیل من قبل. فأّكد    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 األخیرة، لكنھم كانوا في حالة سیئة للغایة.

د  أكّ فأراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك أمراض تُركت دون عالج مثل أمراض القلب أو الكلى التي تتطلب رعایة طبیة عاجلة.  
P51    یعانون من أمراض مزمنة مثل  كانوا  عاًما    80و  70أن المعتقلین المسنین على وجھ الخصوص الذین تتراوح أعمارھم بین

 أن لدیھ تخمینًا قویًا أن ھؤالء األشخاص لم یتلقوا أي عالج طبي. P51السكري أو ارتفاع ضغط الدم. أضاف 

ال، مضیفًا أنھ لم    P51قادًرا على اكتشاف ذلك من خالل المحادثات. فقال  قد خّمن ذلك أم أنھ كان    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 یُسمح لھم بطرح أسئلة محددة. 

إنھ ُسمح لھم بطرح أسئلة طبیة، على سبیل المثال إذا كان    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا لم یُسمح لھم حتى بطرح أسئلة طبیة. قال  
 نة أخرى. لكن لم یُسمح لھم بالسؤال عّما إذا كانوا قد تلقوا العالج. شخص ما مصابًا بمرض السكري أو بأمراض مزم

 ذلك.  P51بسؤال المعتقلین عن األمراض. فأّكد  P51خلص فیدنیر إلى أنھ كان یُسمح لـ 

  قُّصر ھناك  ھ كانإن P51محامیھ]. قال  P51كبار السن وسألھ عن الفئة العمریة للمعتقلین. [استشار ذََكر   P51 أنأشار فیدنیر إلى 
عاًما. تم القبض علیھ مع والده في مظاھرة. كان الصبي یعاني من ورم دموي    15أو    14صبیًا یبلغ من العمر  بنفسھ  رأى    حیثأیًضا.  

 "بسائل". كان على المرء أن یقوم بإجراء تصویر مقطعي   املیئً الورم    رؤیتھ من قبل. كان  P51كبیر على رأسھ، وھو شيء لم یسبق لـ
)CT(  أو تصویر بالرنین المغناطیسي  )MRI(  لكن ،P51  وأضاف أن الفئة العمریة فعل ذلك أم ال  ا كان قد تملم یستطع معرفة ما إذ .

 أیًضا من ھم في سن الثمانین. تشمل

 محامیھ] إن  ةاستشاربعد  [  P51  قال  .تھاأو في نھایالفترة  في بدایة  ذلك  كان    ھلأراد فیدنیر أن یعرف متى وقع الحادث مع الصبي،  
من األطباء في    عدد أكبریتذكر ألنھ خالل المرحلة األولى كان ھناك  استطاع أن  إنھ    P51. قال  2011بالتأكید في عام    ذلك حدث

 الفرع.

 اإنھ  P51الفئة العمریة للمعتقلین. قال    بلغتقال فیدنیر إنھ أراد التحدث عن المراحل المختلفة بعد لحظة، لكنھ أراد أوًال أن یعرف كم  
 مانین عاًما.أكثر من ث تكان

 إنھ لم یعالج نساء.  P51قد عالج معتقالت أیًضا. قال  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

 في الفرع ولكن في المشفى.  ھ لم یعالجھنإن P51. قال من عالجھن سأل فیدنیر

من    قدمن  لم یعالج النساء المعتقالت في الفرع، وسألھ عّما إذا كانت النساء اللواتي عالجھن في المشفى  P51خلص فیدنیر إلى أن  
 ذلك.  P51الفرع. فأّكد 

  2011ذكر أن المرحلة األولى بدأت في    P51بدقة. وأشار إلى أن    2011قال فیدنیر إنھ یرید اآلن تحدید اإلطار الزمني الذي یبدأ في  
أنھ خالل األشھر األولى، كانت المظاھرات تحدث    P51بذلك وكیف كانت مختلفة عن المراحل الالحقة. أوضح  قصده  وسألھ عّما  

[استشار  تعتقل  قوات األمن  كانت  .  الجمعة  بشكل أساسي بعد صالة الحكومة.  الجملة    P51معارضي  الفوري بخصوص  المترجم 
 شرطة عادیة. لم تكن قوات الشرطة قوات  غیر أنقامت الشرطة بتفریق المظاھرات.  .التالیة]

إنھ كما سبق وأن ذكر، بعد بضعة أسابیع، تم تطویر   P51بـ[المتظاھرین] في فرع الخطیب. قال  P51سأل فیدنیر عن كیفیة اتصال 
حقیبة   كانوا یأخذون[موظفي فرع الخطیب] سیتصلون، ف  مناوبات خاصة لألطباء والقائمین على الرعایة. علم الجمیع في المشفى أن

 إلى الفرع.یتم اصطحابھم بھا مواد طبیة و

یتم  كان  إنھ عادة ما    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان األشخاص من الفرع عادة ما یتصلون بالمشافي أو یأتون ویختارون األطباء. قال  
 تصل قبل ذلك.كان رجل یواختیارھم 
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، وسأل فیدنیر عّما إذا كان یشیر فقط  االعدد كان متباینً إن    P51أراد فیدنیر معرفة عدد األشخاص الذین كانوا یذھبون إلى الفرع. قال 
 إلى األطباء أو جمیع العاملین في المجال الطبي. 

 اقم طبي. أنھ في بعض األحیان كان ھناك العدید من األطباء برفقة ط P51سأل فیدنیر عن األطباء. أوضح 

 ذلك. P51سأل فیدنیر عّما إذا كان الطاقم الطبي مؤلفا من مقدمي الرعایة. فأّكد  

شھرین كانوا عادة ثالثة أو  أول  إنھ خالل    P51عدد األطباء ومقّدمي الرعایة الذین ذھبوا إلى الفرع. قال  أراد فیدنیر معرفة متوسط  
 الرعایة. أربعة أطباء وثالثة أو أربعة من مقدمي 

 ذلك.  P51سأل فیدنیر عّما إذا كانوا جمیعًا من الذكور. فأّكد 

أن [الممرضات] كان یُطلب منھن في كثیر من   امضیفً   ال،  P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كانت ھناك ممرضات ذھبن إلى الفرع. قال 
 األحیان الذھاب. 

یذھبون عادة إلى  كانوا  فقط خالل المرحلة األولى أو كم مرة في األسبوع  وزمالؤه یذھبون أیام الجمعة    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 ذھبوا أیًضا خالل األسبوع.  ولكنھم. رئیسيأیام الجمعة بشكل في أیام الجمعة فحسب، بل  ایذھبو ھم لمإن P51قال فالفرع. 

أنھ كان في المشفى كل   P51سأل فیدنیر عّما إذا كانوا قد ذھبوا مرتین أو ثالث مرات خالل األسبوع خالل المرحلة األولى. أوضح 
 یوم، باستثناء عندما كان في إجازة. لم یستطع تحدید عدد المرات التي ذھب فیھا زمالؤه إلى الفرع. 

عمن التقى بھ في الفرع، وعدد    P51سأل  و ولى في الخطیب والمظاھرات.  ربط بین المرحلة األ  P51أشار فیدنیر كذلك إلى أن  
إنھ كان ھناك تباین   P51حالة األشخاص. قال    كیف كانت، وP51األشخاص الذین تعرضوا للتعذیب، وعدد األشخاص الذین شاھدھم  

وزمالؤه واقفین. ثم تم    P51رض بینما كان ھذه العوامل]. في معظم األحیان، كان المعتقلون ینتظرون في الفناء. جلسوا على األفي  [
 استدعاء المعتقلین الواحد تلو اآلخر.

، أو من ةواحد خانة  من  ھل كان العدد  تقدیًرا تقریبیًا (  P51عادة ھناك، وطلب من    اسأل فیدنیر عن عدد األشخاص الذین تجمعو
إنھ كان ھناك عادة من ثالثین إلى أربعین شخًصا، أحیانًا أقل، وأحیانًا أكثر. كان ھذا أیًضا عدد   P51، أو أكثر من مائة). قال خانتین

 وزمالؤه. قد ال یكون البعض مصابًا ولكن كان ھناك عادةً ما بین ثالثین إلى أربعین شخًصا.  P51األشخاص الذین عالجھم 

إنھم كانوا یبقون حتى ینتھوا من العمل، ربما   P51عادةً في الفرع. قال  وزمالؤه یقضونھا    P51أراد فیدنیر معرفة المدة التي كان  
 ساعتین.

أنھ    اذلك، موضحً   P51د  أكّ فالمرحلة األولى.   P51  شّخص، أو كیف  بجروح جدیدةسأل فیدنیر عّما إذا كان ھناك أشخاص مصابون  
 موجوًدا كل یوم جمعة.لم یكن  P51غیر أن ، ین جدًدامعتقلیعالجون خالل المرحلة األولى عادة ما كانوا 

لن یجیب على    P51محامیھ الذي أخبر المحكمة أن    P51موجوًدا فیھا ھناك. استشار    P51سأل فیدنیر عن عدد مرات التي كان  
 أنھ كان ھناك أكثر من مرة. P51ھذا السؤال ألنھ سیؤدي إلى استنتاجات بشأن ھویتھ. أضاف 

في   موجوًداكان  غیر أنھ  جازاتھ.  إومناوباتھ  ھذا یعتمد على  كان  ال،    P51موجوًدا بانتظام. قال    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
 كثیر من األحیان.

 محامیھ الذي طلب استراحة قصیرة.  P51سأل فیدنیر إلى متى استمرت المرحلة األولى. استشار 

 دقیقة.  60أمرت القاضي كیربر باستراحة غداء لمدة 

*** 

 دقیقة]  65[استراحة لمدة 

*** 

 [غادر بعض الحاضرین من الجمھور.] 

إلى    P51حدد المرحلة األولى على أنھا الفترة الزمنیة التي عالج فیھا المعتقلین الجدد. وسأل  P51أشار القاضي فیدنیر أوًال إلى أن 
  ت جابة بالقول إن المرحلة األولى كانت عندما حدثبدأ باإل  P51أن یقول شیئًا ما، لكن   P51متى استمرت ھذه المرحلة. أراد محامي  

لم    P51المظاھرات] بعد شھرین لكن    وتیرة[  ت. انخفضقُبِض علیھمالعدید من األشخاص وفیھا  المظاھرات كل یوم جمعة وشارك  
 محدد.  إعطاء تاریخیتمكن من 
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ذلك، قائًال إنھ    P51. فأّكد  2011قال فیدنیر إنھ لم یكن یسأل عن تاریخ محدد ولكنھ أراد أن یعرف ما إذا كان ھذا قد حدث في عام  
 بعد أربعة إلى ستة أشھر، انخفضت وتیرة المظاھرات ألسباب مختلفة. 

صابات  اإلفیدنیر كذلك أن یعرف كیف تغیرت  .] أراد  اسریعً   محامیھ  P51استشار  نتیجة لذلك. [  P51سأل فیدنیر كیف تغیر عمل  
موظف من  كان  إلى الفرع. بعد ذلك،  یذھبون  أربعة أو خمسة من زمالئھ  ، كان  أنھ في البدایة  P51ن. وصف  والمعتقلالتي عانى منھا  

یكن ھناك سوى  أخذ من كان في غرفة الطوارئ. لم یكن ھناك معتقلون جدد أو لم  كان یإلى طبیب و  نحتاجویعندما  یحضر  الفرع  
 عدد قلیل منھم وكان معظمھم یعانون من إصابات قدیمة وأشیاء من ھذا القبیل. 

المعتقلون الذین  لم یكن . القدامىن من المرضى: المرضى الجدد واھناك فئت ھ كانأخبر الشرطة األلمانیة أن  P51إلى أن   فیدنیر أشار
، مضیفًا أنھ لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من ذلك  P51د  أكّ فتبدو جیدة.  تزال  ال  مالبسھم  كانت  وصلوا حدیثًا في حالة سیئة للغایة، و

 .في الفرع ثالثة أو أربعة أسابیع مضوا أالجدیدة كل یوم جمعة وأن العدید من المعتقلین  حاالت التوقیف

وزمالؤه عادةً خالل    P51معرفة عدد األشخاص الموجودین ھناك عادةً، ومكان وجودھم، وعدد المرضى الذین عالجھم    أراد فیدنیر
التجاه یمینًا ا  كان علیھمبوابة ضخمة. ثم    كان یتم فتحللنزول إلى الطابق السفلي حیث    نضطروكانوا یإنھم    P51المرحلة الثانیة. قال  
 سعال أو حمى أو إسھال.من  آخرون  في حین عانى  ،  مصابانأو  كان یوجد مصاب  بوابة أخرى.  م فتح  كان یتحیث    إلى منطقة الزنازین

إنھم عولجوا أمام باب [الزنزانة]. لم یجرؤ    ذلك، قائًال   P51قد عالج أشخاًصا داخل زنازینھم. نفى    P51سأل فیدنیر عّما إذا كان  
 على النظر داخل الزنازین. 

[المعتقلون] كانوا  أسوأ.  المعتقل    ، كانت حالةعتقالاالإنھ كلما طالت مدة    P51أراد فیدنیر معرفة المزید عن الحالة العامة للمعتقلین. قال  
الحركة بشكل   ایستطیعو  ولم  لد وعظمجِ   عبارة عن  بالبراز والبول. كان الناس  ألنھا كانت مغطاة  ھا فظیعةنالوأ  ةداخلی  یرتدون سراویل

 صحیح.

إنھ ال یستطیع    P51بنقل األشخاص إلى المشفى أم أنھ تعّرف على أحد المعتقلین في المشفى. قال    P51سأل فیدنیر ما إذا كان یُسمح لـ
عھم وكان ذلك بكل بساطة بسبب الطریق الذي كان علیھم السیر فیھ  . لم یُسمح لھم بأخذ أي شخص مفقط  لتقاریراكتب  كان یالتذكر؛  

 . فقط بین الفرع والمشفى. تم نقل الناس بالسیارة

یتذكر    یستطیع أن  ھ لمإن  P51المترجم ومحامیھ.] قال    P51عّما إذا كان یتذكر حاالت نقل إلى المشفى. [استشار    P51  سأل فیدنیر
 . لذلك لم یستطع تحدید ما إذا كان أحدھم قد نُقل الحقًا إلى المشفى. امعتمً كان  كیف كان شكل الناس بالضبط ألن المكان

فیھا ل  قِ نُ التي  حاالت  الكان مھتًما بوإنما  شخصیًا في الفرع.    P51أوضح فیدنیر أنھ لم یكن مھتًما بشكل خاص بالمعتقلین الذین عالجھم  
 حدثت بالتأكید.  حاالت النقل تلكأن  P51د أكّ فالفرع إلى المشفى بشكل عام. ن من معتقلو

 . ذلك P51 نفىعّما إذا كان قد رأى قتلى في الفرع.  P51سأل فیدنیر 

إلى    P51قد الحظ وجود حاالت في المشفى توفي فیھا أشخاص قدموا من فرع الخطیب. أشار    P51أراد فیدنیر معرفة ما إذا كان  
الوقت  جثتین أو ثالث جثث. كان    نتحمال  اكانتإلى المشفى.    "بیك اب"أنھ أبلغ الشرطة األلمانیة بالفعل عن حادثة وصلت فیھا سیارة و

 خاص. بتأكید وفاة ھؤالء األش P51ر . أُمِ والظالم حالًكا لیًال 

 ذلك.  P51قد أّكد وفاتھم. فأّكد  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 

على تحدید السبب الدقیق للوفاة.   اقادرً لم یكن أنھ   P51من تأكید وفاة ھؤالء األشخاص. أوضح  P51أراد فیدنیر معرفة كیف تمكن 
، كانت رائحة الجثث كریھة  P51. وفقًا لـموعد الوفاةللغایة. لم یستطع تحدید    ة سیئة وھزیلین[المعتقلون] عموًما في حال  واكانولكن  

 أسوأ. كانت  رائحة الجثث غیر أن  جمیع المعتقلین األحیاء. كما كانت رائحة 

أنھ یمكن للمرء أن یقول إن المشفى الذي كان    P51أن ینسب ھذه الجثث إلى فرع الخطیب. أوضح    P51سأل فیدنیر كیف استطاع  
إلى فرع الخطیب. كانوا یأتون بانتظام إلى المشفى،    داخل السیارتین ینتموناألشخاص  كان  ینتمي إلى ھذا الفرع. كما  كان  یعمل فیھ  
"، موضًحا أن ھذه  فالن  أبو"   یخاطبونھم باسم الكنیةكانوا  ه  ءأنھ وزمال  P51ینتمون إلى الفرع. وأضاف  كانوا  أنھم    P51لذلك علم  

 ھم الحقیقیة.ال تعرف أسماءالناس إذا كنت  ت طریقة شائعة لمخاطبةناك

كان دائًما نفس األشخاص الذین یبلغ عددھم عشرة إلى    مأنھ  P51موظفي الفرع. أوضح  على    ف عرّ ت  P51خلص فیدنیر إلى أن  
أنھم    اكان معروفً الفرع.    قبوأیًضا في    نعملوكانوا یخمسة عشر شخًصا من الفرع الذین یأتون إلى المشفى إلحضار أطباء والذین  

المشفى والفرع یقعان في   أن  P51الفرع. وأضاف    أشخاص منقدموا من فرع الخطیب ألنھ مقابل المشفى ولم یأت إلى المشفى إال  
یدیھ لوصف موقع الشارع والمباني التابعة   P51[استخدم    السیارات القادمة إلى المشفى.تفتیش  تم إیقاف ووكان ی.  المربع السكنينفس  

سي.  ، كان ھناك حاجز طریق مصنوع من الخرسانة ونقطة تفتیش في الشارع الرئیP51لـ  اوفقً للمشفى والفرع على الطاولة أمامھ.]  
للوصول إلى الشارع ذي االتجاه الواحد خلفھ. ُسمح لألشخاص القادمین    یجتازھالم تكن تابعة لفرع الخطیب، ولكن كان على المرء أن  
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أنھ في معظم األوقات كانت ھناك نقطة تفتیش إضافیة من فرع الخطیب   P51من االتجاه المعاكس بالذھاب إلى المشفى. وأضاف  
 أیًضا.

 ذلك.  P51خلص فیدنیر إلى أنھ كان یتم فلترة األشخاص القادمین من الخارج بناًء على ذلك. فأّكد 

ما إذا كان علیھ إصدار    الغرض من عملھ:  عن رأیھ في  P51  والجثث، سأل فیدنیر  الشاحنة الصغیرةالبیك اب/  فیما یتعلق بواقعة
لدیھ معلومات شخصیة عن المتوفى. كان علیھ فقط    إصدار شھادة ألنھ لم تكن  ھ لم یكن بإمكانھإن  P51شھادة وفاة أو أخذ الجثث. قال  

 كان علیھم كتابة أي   ولكن فیما یتعلق بالمعتقلین،أن كل مریض عولج في المشفى لھ ملفھ الخاص.    P51أوضح  وأن یؤكد وفاتھم.  
 . غیر صحیحةأي تاریخ میالد. لذلك استندت الملفات إلى بیانات كانوا یكتبون السّجانون بالسن وبعد أن یخبرھم  . فحسب اسم

ذلك، وقال إنھ كان علیھم فقط أن یقولوا   P51أن یكتب شیئًا ما عندما ُعرضت علیھ الجثث. نفى  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان على 
 إن [المعتقلین] قد توفوا ثم كانت [الجثث] تُنقل إلى مكان آخر. 

إنھ   P51قال  ف.  ھذاأبلغ الشرطة بسبق وأن    P51محامیھ]. قال فیدنیر إن    P51أراد فیدنیر أن یعرف متى وقع ھذا الحادث. [استشار  
 .2012كان بالتأكید قبل منتصف عام 

نھ إ،  الشاحنة الصغیرةبموجبھ، عندما ُسئل عن تاریخ واقعة    P51یدنیر إلى محضر مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي قال  أشار ف
 ذلك. P51. فأّكد 2012وحزیران/یونیو  2011ال یستطیع أن یحدد بالضبط ولكن في وقت ما بین ربیع 

إنھ سبق وأن    P51أراد فیدنیر معرفة المزید عن حالة الجثث، وما إذا كانت قد ظھرت علیھا إصابات وكیف كانت حالتھا العامة. قال  
 . محددةإصابات وجود للغایة لكنھ لم یتذكر  ةنحیف تفي حالة سیئة وبائسة. كان كانت وصف أنھا

 إنھا كانت في مالبس داخلیة وال شيء آخر.  P51سأل فیدنیر عّما إذا كانت الجثث ترتدي مالبس. قال 

ذلك. وأضاف أنھ كان بوسعھ  P51أبلغ الشرطة نفس [المعلومات]: عندما ُسئل عن وجود عالمات تعذیب، فأّكد  P51أكد فیدنیر أن 
 ذلك.  P51أن یرى كدمات وأنھا كانت ھزیلة. فأّكد 

إنھ ال یعرف ولكن قیل لھ إنھا كانت تُنقل إلى   P51. وأراد أن یعرف ما حدث لھا. قال  P51لدى    أشار فیدنیر إلى أن الجثث لم تبقَ 
 نجھا [مقبرة نجھا]. 

تم تخزین الجثث من الفرع في المشفى، على سبیل المثال في المشرحة. أوضح  یسأل فیدنیر أنھ بصرف النظر عن ذلك، ھل كان  
P51  لكن جثث لفترة قصیرة. وفقًا للتقالید اإلسالمیة، یجب دفن الناس بسرعة. وأن كل مشفى بھا غرفة تبرید حیث یمكن تخزین ال  

 كل شيء. عائلةرتب التبضع ساعات حتى لإذا مات شخص ما في اللیل، یتم تخزین الجثة في غرفة التبرید أو 

تاء لم یكن ھناك رائحة إن ھذا ھو الحال بشكل عام. في الش P51. قال 2012أو  2011یتحدث عن  P51سأل فیدنیر عّما إذا كان 
توضع عادة في كانت  أن الجثث    P51. أوضح  یشمون رائحتھا  لمشفىلوالجیران اآلخرون    P51في مرحلة ما، بدأ    لكنللجثث. و

جًدا وال توجد مساحة    حاًرامشرحة المشفى أربعة إلى ستة من ھذه األدراج. في الصیف عندما یكون الجو  كانت في  أدراج التبرید.  
 ، كانت الصیدلیة والمختبر والمطبخ وكافتیریا موظفي المشفى تقع في P51لمرء أن یشم رائحة الجثث. وفقًا لـا  كان بإمكانكافیة،  

منحدر التحمیل. إذا سلك أحدھم ھذا الطریق، كان  ب  امرورً المبنى،    بو أو یمشي حول الق  إلى. یمكن للمرء إما أن یأخذ المصعد  القبو
في  ستقبال  قسم االیتم االحتفاظ بمفتاح ھذه الغرفة في  وعادة ما كان  نتنة.    الرائحة كانت  إن  P51عبر المشرحة. قال    مرّ علیھ أن ی
بسبب عدم   قریبھمطلب منھم أخذ جثة الاستدعاء العائالت على الفور وتم حیث كان یمفتاح. لم یكن فیھ  كان ھناك وقت  لكنالمشفى. و

 مكان في المشرحة المبردة.  توفر

إنھ تم إخباره وزمالئھ أن مفتاح غرفة التبرید   P51عن سبب ذلك. قال  P51خلص فیدنیر إلى أن غرفة التبرید كانت مكتظة وسأل 
أنھ ال یستطیع تحدید ما إذا كانت الغرفة مكتظة كل یوم   P51الغرفة. وأضاف فرع الخطیب. لم یعد بإمكان المشفى استخدام  فيكان 

 .نتنة رائحتھ لكن في الصیف غالبًا ما كانت تنبعث في الشتاء، مھًما عدد الجثث المخزنة ھناك. لم یكن األمرأو كم كان 

من الجثث وأن المفتاح خالل ھذا الوقت كان في فرع الخطیب. سأل   رائحة العدید أن یشم   خلص فیدنیر إلى أنھ كان بوسع المرء فعًال 
 إذا كانت ھناك مؤشرات أخرى على نقل الجثث من الفرع إلى المشفى.  P51فیدنیر 

 : ماذا كان السؤال. P51قال للتو "قیل لنا إن المفتاح كان في الفرع". فسأل  P51تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إن  

عّما إذا كان قد   P51ربط بین المفتاح وفرع الخطیب ألنھ قیل لھ أن المفتاح كان في الفرع. سأل فیدنیر  P51یر إن قال القاضي فیدن
لكن كانت ھناك شائعات  و. لم یتم إخباره.  ذلك  P51  نفىالنقل.    حاالتالحظ ذلك في مناسبات أخرى أیًضا، أو إذا أخبره أحدھم عن  

 للفرع. اتابعً  كانولم یطرح أحد أسئلة ألن المشفى 

 المترجم.  P51شرح ما یعنیھ بعبارة "تابعًا". استشار  P51طلب فیدنیر من 
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كان  المشفى    إنقال للتو "  P51. غیر أن  P51تدّخل محامي الدفاع بوكر قائًال إنھ یواجھ مشكلة منذ فترة ولكنھ لم یرد اإلساءة إلى  
أخرى. لن یكون ذلك بسبب عملھ ولكن بسبب مسألة تنظیمیة أقوال بأنھ غیر ملزم باإلدالء بأي   P51للفرع". لذلك ینبغي إبالغ  اتابعً 

 ھرمي. قال بوكر إن ھذا سیكون أیًضا جانبًا مھًما في بیانھ الختامي. التسلسل الو

أنھ كان    P51. لم یذكر  من قانون اإلجراءات الجنائیة األلماني  55بالمادة    P51قال المدعي العام كلینجھ إنھ ال یرى ضرورة إلبالغ  
 .P51ضد    یةكاف  شبھةیكن ھناك    لم  ،2019في حزیران/یونیو    محكمة العدل االتحادیةیعمل في فرع الخطیب. وفقًا لما توصلت إلیھ  

 وطلب محامیھ استراحة قصیرة.  ،المترجم P51ترى أي ضرورة في ھذا الصدد. استشار  كیربر إنھا القالت القاضي 

*** 

 دقائق] 5[استراحة لمدة 

*** 

لتعبیر عن بعض التفاصیل اجید جًدا، إال أنھ یمكنھ  بشكل  لمانیة  تحدث األأوبست أنھ على الرغم من أن موكلھ ی  P51أوضح محامي  
أن فرع كل ما في األمر ھو  .  ستراحةرة االمع موكلھ خالل فت  بمراجعة الھیكل التنظیمي واالختصاصات . لقد قام للتو  فقط  بلغتھ األم
أن  إلى أوبست خلص المشفى، كان الجمیع في خدمتھ.  إلىضابط أمن من الفرع  حضرینقل المرضى إلى المشفى. كلما كان الخطیب 

 .P51التي قّدمھا وصاف األھذه ھي الطریقة التي یجب أن تُفھم بھا 

 ذلك.  P51إذا كان ھذا صحیًحا. فأّكد  P51سألت القاضي كیربر 

للشرطة أثناء استجوابھ أنھ فیما یتعلق بالعالقة بین المشفى والفرع، فإن كل فرع من فروع    P51أشار فیدنیر إلى الشرح الذي قّدمھ  
مشفى الھالل األحمر]    حراس األمن [القادمون من فرع الخطیب إلى وكان  المخابرات لدیھ مشفى خاص بھ وكانوا یأخذون معتقلیھم إلیھ.  

المحكمة أنھ یوجد في سوریا العدید من الفروع مثل الخطیب، على سبیل المثال فرع فلسطین. لن یأخذ    P51. أخبر  اھم نفسھم دائمً 
دائًما نفس األشخاص الخمسة عشر من  یحضر إلى المشفى  ، كان  P51ألنھ لم یكن قریبًا. وفقًا لـ  P51ھذا الفرع معتقلیھ إلى مشفى  

 رع الخطیب. ف

عّما إذا كان یتذكر حاالت معینة لمعتقلین من الفرع تم عالجھم في المشفى، على سبیل   مواصلة وصفھ وسألھ  P51طلب فیدنیر من  
في المشفى. لقد عالج ذات مرة امرأة شابة تبلغ من    إنمافیما یتعلق بالنساء لم یعالجھن في فرع الخطیب و إنھ   P51  قال  المثال ناشطة.
 عاًما. كانت ناشطة. 20العمر حوالي 

 ذلك.  P51سألھ فیدنیر إن كانت حضرت من فرع الخطیب. فأّكد 

إلى أنھا على األرجح كانت مصابة بفشل كلوي   P51عرف ما اإلصابات أو المرض الذي كانت تعاني منھ. أشار  یأراد فیدنیر أن  
 .المشفىقسم الباطني في نقلھا إلى  حاد. تم

أنھ قیل    P51. وأضاف  ھ كان ھناك مسیحيأن  P51أن یتذكره أیًضا. فأّكد    P51سأل فیدنیر عن ناشط مسیحي وما الذي كان بوسع  
ل إلى المشفى  قِ للمظاھرات. عندما نُ التقط مقاطع فیدیو وصوًرا  كان قد  یتذكر بالضبط.  یستطع أن    لكنھ لم  لھ إن الناشط نُقل إلى المشفى،

 .اكان متوفیً 

 إنھ لم یستطع التذكر جیًدا. P51توفي في المشفى. قال  مأ امتوفیً وصل   قدسأل فیدنیر ما إذا كان الشخص 

األخرى حدثت الواقعة  و  2011الناشطة حدثت بالتأكید في عام    واقعة إن    P51أراد فیدنیر معرفة التاریخ التقریبي لھاتین الحالتین. قال  
 مع الرجل أیًضا خالل األشھر األولى.

  P51. تساءل  2012تقدیر عدد األشخاص الذین عالجھم في فرع الخطیب من "البدایة" حتى أیلول/سبتمبر    P51طلب فیدنیر من  
.  ھمأثناء عالجحاضًرا    P51  كانبنفسھ أو عدد األشخاص الذین    P51عّما إذا كان فیدنیر یشیر إلى عدد األشخاص الذین عالجھم  

إنھ ال یمكنھ تقدیم   P51. قال  ھما أثناء عالجضرً احكان  وعدد الذین    P51عالجھم  د أن یعرف عدد المعتقلین الذین  ارأقال فیدنیر إنھ  
مئات على األقل لكنھ لم یستطع تحدید ما إذا كانوا  البإنھم كانوا    P51آلالف. قال  بالمئات أو بارقم دقیق. سأل فیدنیر عّما إذا كانوا  

 باآلالف.

 في [حي] الخطیب. بشكل قُطري مقابل المشفى یقع إنھ كان  P51. قال  الَمخبَرعن  P51سأل فیدنیر 

إنھ من المعروف على نطاق واسع    P51أنھ َمخبَر الخطیب وما إذا كانت ھناك عالمة. قال    P51سألت القاضي كیربر كیف عرف  
 ] في سوریا. خبَر. إنھ أكبر [مَ بشكل قُطري لمشفىا یقع مقابلأن الَمخبَر كان 

 ذلك.  P51خلصت كیربر إلى أن الَمخبَر كان موجوًدا وكان معروفًا. فأّكد  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0270
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-6-6&nr=100838&pos=24&anz=26
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 استجواب من قبل االّدعاء العام

كیف حدث ذلك، وما إذا كان المرضى   P51فیما یتعلق بالمصابین الذین حضروا إلى المشفى [من الفرع]، سأل المدعي العام كلینجھ 
  د كلینجھ أكّ ف وزمالؤه.    P51  الجھمعّما إذا كان كلینجھ یشیر إلى األشخاص الذین ع  P51خاضعین للحراسة وكیف عولجوا. سأل  

واستندت    ینقیدم  كانواسیارة ألنھم لم یتمكنوا من المشي. كانوا وحدھم في غرفة ویرافقھم دائًما سّجان.  أنھم نُقلوا بال   P51. وصف  ذلك
أنھ على الرغم من السماح باألسئلة الطبیة، ال یمكن للمرء أن یقول إن ھؤالء األشخاص    P51. أوضح  غیر حقیقیة  ملفاتھم إلى معلومات

 بیعي أن یتعرضوا لإلھانة من قبل السّجانین.تلقوا العالج الطبي المناسب. كان من الط

 خاص.   علمھ أنھ لم یكن ھناك قسم، قائًال على حدّ ذلك P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك قسم خاص بھؤالء األشخاص. نفى 

أنھ تعرض   قصدعّما إذا كان كلینجھ    P51أشار كلینجھ إلى أنھ كانت ھناك إھانات مستمرة من السّجانین الذین رافقوا المرضى. سأل  
 ]. بالسریرإنھم تعرضوا لإلھانة باستمرار، حتى عندما تم تقییدھم [ P51لإلھانة. قال كلینجھ إنھ كان یتحدث عن المرضى. قال 

 إن المعتقلین كانوا مقیدین بالسریر من أیدیھم أو أقدامھم.  P51الذي كانوا مقیدین بھ. قال  أراد كلینجھ أن یعرف ما

 ذلك. P51سأل كلینجھ إذا كان لدى كل شخص سریره الخاص. فأّكد 

المعتقلین في المشفى. قال  ولم یتمكن من رؤیة حالة المعتقلین في قبو الفرع.    P51أشار كلینجھ إلى أن   إن    P51سأل عن حالة 
ولكن أیًضا من المصابین بالتھاب رئوي أو إسھال. وكلما بجروح فحسب  من المصابین  یكونوا    لم  المعتقلین الذین جاءوا إلى المشفى

 . أیًضا جروح مفتوحة وكدمات وكانوا یعانون منطالت مدة اعتقالھم، كانت حالتھم أسوأ. 

 یختلف من مریض آلخر، حسب...  األمر إن P51سأل كلینجھ عن المدة التي قضاھا [المعتقلون] عادة في المشفى. قال 

مختلفة. لذلك لم  أقسام  إنھم كانوا في    P51؛ إذا كانت طویلة أو قصیرة نوًعا ما. قال  أن یقّدر المدة  P51[قاطعھ] كلینجھ وطلب من  
 . تحدید المدةیستطع 

إنھم تعرضوا لإلھانة، وكان ذلك أمًرا    P51. قال  P51ا إذا كان المرضى قد تعرضوا لإلھانة وسوء المعاملة أمام  سأل كلینجھ عمّ 
 طبیعیًا. وأضاف أن السّجانین لم یتمكنوا من التحدث بنبرة طبیعیة.

صل إلى  كان ی. وأضاف أنھ عندما  إن األشخاص كانوا یُدفَعون  P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان ھناك سوء معاملة في المشفى. قال  
 البوابة.  نفتحویویصرخون السّجانون كان الفرع 

لم یستطع تحدید ما إذا   P51إنھ كان ھناك شخص ما ولكن   P51سأل كلینجھ عّما إذا كان ھناك طبیب موظف في الفرع أیًضا. قال 
وزمالؤه مھذبین دائًما، كان ھذا   P51: فبینما كان  الفرقیالحظون  كانوا  الناس    غیر أنكان موظفًا عسكریًا (شرطة) أو موظفًا مدنیًا.  

 باستمرار. ویشتم الشخص یصرخ 

ھان الناس وصفعھم على وجوھھم "وأشیاء  إن [الطبیب] أ P51سأل كلینجھ إذا كان ھذا الطبیب قد أساء معاملة الناس في الفرع. قال 
 من ھذا القبیل". 

إنھ لم یكن على درایة   P51استنتاجات بشأن أسالیب التعذیب. قال للتوصل إلى  أراد كلینجھ معرفة ما إذا كانت أنماط اإلصابات كافیة  
ما.  أداة  استخدام  عن  وأنھا نجمت    بد  ال  ةكبیربأسالیب التعذیب، لكن كانت ھناك إصابات ال یمكن أن تسببھا الید. كانت ھناك كدمات  

 . اي تسببت فیھتال لم یتمكن من تحدید األداة P51غیر أن 

 المترجم وأخبر المحكمة أنھ كان یعّدھا أوراما دمویة. P51خلص كلینجھ إلى أن الناس أصیبوا بكدمات. استشار 

 ذلك.  P51سأل كلینجھ عّما إذا كان الناس قد أصیبوا بنزیف و[جروح] مفتوحة في أقدامھم. فأّكد 

بعض    لدى  أنھ شاھد مثل ھذه الجروح   P51سأل كلینجھ عّما إذا كانوا قد أصیبوا أیًضا بجروح في معاصمھم بسبب الّشْبح. فأّكد  
 .لّشْبحتعّرضھم ل المعتقلین لكنھ لم یستطع تحدید ما إذا كان ذلك بسبب

 ذلك.  P51أراد كلینجھ كذلك معرفة ما إذا كانت آثار التقیید/التثبیت قد ظھرت على الناس. فأّكد 

إنھ   P51سوًءا مع ھذه المراحل. قال    تزداد ا، خلص كلینجھ إلى أن حالة المعتقلین  P51فیما یتعلق بالمراحل المختلفة التي ذكرھا  
 مرتین. نفس الشخصال یستطیع قول ذلك على ھذا النحو ألنھ لم یر 

إنھ لم   P51خلص كلینجھ إلى أن الحالة العامة [للمعتقلین] تزداد سوًءا. [كان ھناك التباس في الترجمة من األلمانیة إلى العربیة] قال  
قد الحظ    P51أخبر كلینجھ أنھ نسي السؤال وطلب منھ طرح السؤال مرة أخرى. أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان  ویفھم كل كلمة.  
 إنھ ال یستطیع القول.  P51عنف جنسي. قال وجود مؤشرات عن 

 ذلك. P51سأل كلینجھ إذا كانت ھناك ممرضات للمعتقالت في الخطیب. فأّكد 
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إنھ، كما سبق وأن قال للمحكمة، ال یعرف بالضبط ولكن قیل لھ    P51جثث في فرع الخطیب. قال  وجود  ن یعرف عن  أراد كلینجھ أ
 تلك الجثث نُقلت إلى [مقبرة] نجھا.  نإ –ن صحیًحا على األرجح اك إن ذلكو –

إنھ لم یكن مشفى حرستا فحسب، بل كان ھناك أیًضا مشفى   P51عن عالقة فرع الخطیب بمشفى حرستا. قال    P51سأل كلینجھ  
محفوفًا بالمخاطر    ینالمشفی  السریع. لذلك كان الطریق إلى ھذین  ، وكما تعلم المحكمة على األرجح، تم إغالق الطریقلكنتشرین. و

 لطریق. ألن الحكومة لم تكن تسیطر على مناطق معینة وبالتالي لم یكن بوسعھا المرور بأجزاء من ھذا ا

إنھ ال یمكنھ قول أي شيء   P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان المعتقلون المصابون من فرع الخطیب قد نُقلوا إلى مشفى حرستا. قال  
 عن ذلك. لم یكن یعرف. 

أنور إنھ كان  P51في سوریا. قال  P51یعرف من كان رئیس التحقیق في الخطیب عندما كان  P51أراد كلینجھ معرفة ما إذا كان 
 رسالن. 

الحقًا [بعد أن ذلك حدث إنھ لم یكن بوسعھ تحدید التاریخ [لوقت علمھ بھذه المعلومات] ولكن  P51سأل كلینجھ كیف عرف ذلك. قال 
 اضطر إلى الذھاب إلى الفرع]. عندما انشق أنور كان الناس یتحدثون عن انشقاقھ. 

إنھ لسوء الحظ ال یستطیع التذكر بالضبط لكنھ افترض    P51سأل كلینجھ عّما إذا كان یعلم بأمر أنور قبل أو بعد انشقاق [أنور]. قال  
 أن االسم كان "معروفًا لنا". 

ال كلینجھ إنھ یرید  ما الذي یشیر إلیھ كلینجھ بالضبط. ق  P51أراد كلینجھ أن یعرف ما إذا كان الناس قد قالوا شیئًا عنھ [أنور]. سأل  
سؤاًال أكثر دقة:    طرحمعرفة ما إذا كان الناس قالوا إن أنور كان لطیفًا أم قاسیًا. تدخل محامي الدفاع بوكر قائًال إن على كلینجھ أن ی

ن شخصیتھ تحقیق وعالرئیس  بصفتھ عن أنور رسالن    تحدثوا. حدد كلینجھ أنھ یرید معرفة ما إذا كان الناس  ذلك الناس  قالمتى وأین  
 ھم معروفة. كانت أسماؤ ، لم یتحدث الناس عن كبار الضباط. ومع ذلك،ذلك P51 نفىال یزال في سوریا.  P51عندما كان 

وزمالؤه یخضعون للمراقبة عندما كانوا یفحصون ویعالجون المرضى في الفرع.   P51أرادت المدعي العام بولتس معرفة ما إذا كان  
 كوا بمفردھم أبًدا. بالطبع إنھم لم یتر P51قال 

إنھ [لم یُسمح لھ بتقدیم العالج]. لم یُسمح لھ   P51سألت بولتس عّما إذا كان ھؤالء األشخاص قد تدخلوا أیًضا في الرعایة الطبیة. قال 
 إال بقول ما یحتاجھ الشخص، مثل الضمادات أو األدویة. لكن لم یُسمح لھ بتقدیم أي شيء بشكل مباشر. 

ال تحدید ما حدث [من حیث العالج] أو ما إذا كان القرار النھائي بید أحد موظفي الفرع. ق  P51تساءلت بولتس عّما إذا كان بإمكان  
P51  .إنھ ال یمكنھ تقدیم معلومات عن ذلك 

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

عن    P51والجثث والناشطة بترتیب زمني. سأل    الشاحنة الصغیرةن من المھم بالنسبة لھ ربط واقعة  اقال محامي الدفاع بوكر إنھ ك
 إنھ ال یستطیع القول.  P51أوًال. قال   وقعالحدث الذي 

عّما إذا كان قد رأى أطفاًال ونساء في فرع    P51مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة الذي أشار إلى سؤال  أشار بوكر إلى محضر  
عاًما وتذكر أن امرأة نُقلت إلى المشفى من فرع   13مكتب الشرطة أنھ رأى طفًال یبلغ من العمر  سؤال  على    P51فأجاب  الخطیب.  

، كانت في وحدة العنایة المركزة، وحدث  P51قال إنھ ال یستطیع تذكر اسمھا. وبحسب    P51الخطیب. كانت ناشطة مشھورة، لكن  
 .2012ذلك قبل تشرین الثاني/نوفمبر 

 إذا كان التاریخ الذي قّدمھ لمكتب الشرطة أو التاریخ الذي قّدمھ للتو في المحكمة أكثر دقة. P51سأل بوكر 

والیوم في المحكمة   2012كتب الشرطة أن ذلك حدث قبل تشرین الثاني/نوفمبر  قائًال إن موكلھ أخبر م  P51  تدخل أوبست، محامي
لم تكن ھناك حاجة  التاریخ األول الذي قدمھ. ولذلك  أبكر من  التاریخ األخیر  كان  .  2012قال إنھ حدث في شباط/فبرایر أو آذار/مارس  

 .P51 محامي، وفقًا للطرح ھذا السؤال

 ھذا السؤال. عن أجاب سبق وأن  P51إن  P51. قال محامي 2012سأل بوكر عّما إذا كان ذلك قد حدث قبل تشرین الثاني/نوفمبر 

فقط تأكید الوفاة شفھیًا ولم یكن علیھ   P51ُطِلب من  سأل بوكر عّما إذا كان من الصحیح أنھ خالل واقعة الشاحنة الصغیرة والجثث،  
 ذلك. P51ّكد تأكید الوفاة كتابةً. فأ

إلصدار شھادة وفاة، كان سیحتاج  لكن  لفترة وجیزة. و   ذلك، قائّال إنھ فحصھا  P51د  أكّ فقد فحص الجثث.    P51سأل بوكر عّما إذا كان  
 یحصل علیھا أبًدا. ما كان ل، والشخصیة ھویةالإلى بطاقات  

 ذلك مرة أخرى.  P51فحص الجثث. فأّكد  P51أشار بوكر إلى أن 
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إنھ كان قادًرا على تأكید وفاة  فیھ    P51مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیة والذي قال  من قبل    P51استجواب  أشار بوكر إلى محضر  
  ن ا إنھ ك  P51[إذا كان فحص الجثث أم ال]. [بعد استشارة محامیھ لفترة وجیزة] قال    P51ھؤالء األشخاص دون فحصھم. سأل بوكر  

ى حالتھم قبل الفحص والحظ للغایة. رأ   ةسیئفي حالة  یبدون  كانوا  لمجرد أنھم    قد توفواؤالء األشخاص  لمرء أن یقول إن ھا  بإمكان
 یتحركون.  أنھم لم یكونوا

النظر في الشاحنة الصغیرة أو ما   P51أراد بوكر أن یتخیل ھذا الموقف: سأل عن مكان الشاحنة الصغیرة وما إذا كان قد تعیّن على 
 إنھ ال یمكن ألحد أن یتخیل مثل ھذه األشیاء دون أن یختبرھا بنفسھ.  P51إذا تم إخراج الجثث من الشاحنة الصغیرة. قال 

عّما حدث بعد أن تم استدعاء   P51بع ھو الحال، ومع ذلك فقد أراد الحصول على صورة للوضع. سأل  أكد بوكر أن ھذا سیكون بالط
P51    [من قبل موظفي الفرع الذین حملوا الجثث]. قالP51   إن الشاحنة توقفت عند المدخل الرئیسي [للمشفى]. كانت ھناك سیارة

 . إذا كان األشخاص قد توفوایرى ما أتي لیأن  P51ُطِلب من أو سیارتان من نفس النوع و

 ذلك.  P51الخروج. فأّكد  P51سأل بوكر عّما إذا كان قد تعیّن على 

 إلى محامیھ. قال بوكر إنھ لیس لدیھ أسئلة أخرى.  P51بینما طلب بوكر لحظة قصیرة، تحدث 

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر 

استجوابھ من قبل مكتب الشرطة  فیھما  تم  اللتین  في ھذا الصدد. وأشار إلى أنھ في المرتین  قال القاضي فیدنیر إن لدیھ سؤاًال أیًضا  
تحدید  من    تمكنی  نبض ولمیكن ھناك    إنھ لملمكتب الشرطة    P51د وفاة ھؤالء األشخاص. قال كیف أكّ   P51الجنائیة االتحادیة، ُسئل  

فحصھم، لكنھ فعل  إلى  یحتاج    لم یكنلذلك السبب  أنھ  مكتب الشرطة  ل  P51نبضات القلب. بدا أن األشخاص قد ماتوا بالفعل وأوضح  
 فیدنیر.  الذي قصدهما  P51أیًضا مكتب الشرطة أنھ یتذكر الرائحة الكریھة. في المحكمة، لم یعرف  P51ذلك. أخبر   رغم

إذا كان  P51سأل و. الشرطة عنھا مكتب، والتي استجوبھ الصغیرة [الجثث] في الشاحنةوفاة قال فیدنیر إنھ كان یتحدث عن قرارات 
بدوا وكأنھم    نبض وأن األشخاص  إنھ لم یكن ھناكإلى أنھ قال لمكتب الشرطة    P51یتذكر ما قالھ لمكتب الشرطة حول ذلك. أشار  

 .في حالة سیئة للغایةذوي بشرة عادیة. باختصار: لقد بدوا   طبیعیین. لم یكونوا أشخاًصا توفوا

 المّدعین استجواب من قبل أحد 

 .P51مدعیًا وبالتالي ُسمح لھ باستجواب  إلى المحاكمة بصفتھ  P50انضمام أعلنت القاضي كیربر أنھ تم قبول 

"فََصل". قد  عّما إذا كان قد واجھ حاالت یكون فیھا الشخص    P51"فََصل". سأل    قد  إنھ في حاالت كثیرة یكون المعتقل  P50قال  
 "فََصل".قد كیف یكون المرء  P51وسأل 

بعبارة "فََصل".   P50لھ أن یكرر سؤالھ ببطء. تدّخلت القاضي كیربر قائلة إنھ من غیر الواضح ما كان یقصده    P50قال محامي  
ل  في تكرار سؤالھ عندما تدخ  P50استخدم كلمة "فََصل" التي لم یعرفوا معناھا. بدأ    P50أوضح المترجمون الفوریون للمحكمة أن  

 كان یتحدث بصوت عاٍل جًدا.  P50محامي الدفاع بوكر قائًال إن 

إنھ سیكرر سؤالھ ببطء وھدوء: غالبًا ما كان یحدث أن بعض المعتقلین السوریین فقدوا عقولھم ولم یعودوا قادرین على    P50قال  
ا بالنسبة لمعتقلین  ". كان ھذا معروفً فََصل"باستخدام كلمة  ذلك  إلى  المرء    یتصرفون بشكل غریب. قد یشیرالتحكم بالموقف وكانوا  

 ومعتقلین سابقین. 

تدّخل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنھ اعترض على العبارة. قالت رئیسة المحكمة كیربر إنھ ال یوجد سبب لالعتراض حتى اآلن، ألن 
P50    كان یقدم فقط توضیًحا لسؤالھ. تابعP50    سؤالھ وسألP51  ا كان قد رأى مثل ھذه الحاالت مع معتقلین أو حاالت نفسیة عّما إذ

یر مثل   ھ لمإن P51حواسھ تحت الضغط. قال فقد ما  اشخصً أن " تعني الجنون وفََصلإنھ فھم اآلن السؤال: كلمة " P51أخرى. قال 
مكتئبین ألنھم لم یعرفوا ماذا سیحدث بعد    ا. كانوا جمیعًایر أي معتقل سعیدً   ، أوضح أنھ لمھذه الحاالت. وعن الوضع النفسي للمعتقلین

 ذلك. 

 استجواب من قبل محامي المدعین 

. قال  توفيسألت محامیة المدعین د. أومیشین عّما إذا كان المرء بحاجة إلى شھادة في الطب الشرعي لتحدید ما إذا كان شخص ما قد 
P51  ُلكل طبیب أن یفعل ذلك.  سَمحال، ی 

ذلك بین    تضییق اإلطار الزمني الذي حدثت فیھ واقعة الشاحنة الصغیرة. أراد أن یعرف متى حدث  P51طلب دكتور كروكر من  
  P51قال  سبق وأن  ،  لبوكراعترض على ھذا السؤال. وفقًا  و. تدخل محامي الدفاع بوكر،  2012وحزیران/یونیو    2011مطلع عام  

، 2011قبل نھایة عام    إن الواقعة مع المرأة حدثت  قائًال   مكتب الشرطة الجنائیة االتحادیةلدى  التي أدلى بھا    قوالإنھ ال یتذكر وأكد األ
أراد  غیر أنھ  .  P51مھا القاضي فیدنیر إلى محضر استجواب  أكد اإلشارة التي قدّ   P51إن  كروكر  . قال الدكتور  2012عام    مطلع

 . 2012قبل تشرین الثاني/نوفمبر  اتحدیدً تلك الواقعة  حدثتأن یعرف بدقة أكبر متى 
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المرأة في وحدة العنایة    حادثةتحدث أیًضا عن    P51نظًرا ألن    لم تكن ھناك حاجة لھقال بوكر إنھ اعترض على ھذا السؤال ألنھ  
 . اأیضً ناقًصا السؤال كان المركزة. وفقًا لبوكر، 

أن یطرح  المرء    علىإنھ نظًرا ألن ھذه كانت محاكمة وفقًا لإلجراءات الجنائیة األلمانیة،    ةالمحكمة، قائل  ةلت القاضي كیربر، رئیستدخّ 
فیما یتعلق ببدایة إطار زمني قابل للتطبیق. طلب محامي الدفاع  الصغیرة  الشاحنة  واقعة تضییق نطاق  P51: یُطلب من امحددً  سؤاالً 

 . اذ قرار بشأن مقبولیة ھذا السؤالبوكر اتخ

*** 

 دقائق]  10حة لمدة [استرا 

*** 

نظًرا لعدم وجود بیانات، تلت القاضي واعتذرت القاضي كیربر عن نسیانھا طلب بیانات من أطراف أخرى حول ھذا الموضوع.  
 كیربر القرار التالي:

 المحكمة.][ما یلي ھو إعادة صیاغة للقرار المذكور أعاله بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في 

ال توجد    حدوث ھذه الواقعة.تاریخ    نطاق، فیما یتعلق بواقعة الشاحنة الصغیرة، قادًرا على تضییق  P51السؤال عّما إذا كان  ب  یُسَمح
 السؤال. ھذا قیود على 

عّما إذا كان قادًرا على تضییق نطاق وقت حدوث واقعة الشاحنة الصغیرة واألشخاص المتوفین بشكل أكثر دقة   P51سأل د. كروكر  
معلومات عن ھذا موضوع.   P51مع موكلھ خالل فترة االستراحة ولن یقدم    المسألةإنھ ناقش    P51. قال محامي  2011من ربیع  

 أنھ لن یقدم معلومات.  P51فأّكد 

، شارمر، إن لدیھ سؤاًال آخر یتعلق بموقف الشاحنة الصغیرة. أراد أن یعرف ما إذا كانت الواقعة قد حدثت قبل  قال محامي المدعین
بعد استدعاء   إنھ    P51فرع الخطیب ألول مرة. أضاف شارمر أن  إلى    P51أو  أبریل نیسان/الفرع أول مرة في    زارقال سابقًا 

الصغیرة  الشاحنة    واقعةقال شارمر إنھ یرید معرفة ما إذا كانت  ف.  یتحدث عنھ  شارمركان  عن اإلطار الزمني الذي    P51. سأل  2011
 بعد ذلك.  تحدث اإنھ P51قال ف. 2011أبریل نیسان/إلى فرع الخطیب ألول مرة في  P51والجثث قد حدثت قبل أو بعد ذھاب 

 . ابصفتھ شاھدً  P51ُصِرف 

الصغیرة  [الشاحنة  واقعة  المحكمة سابقًا أن    P51بانز إنھ یرید اإلدالء ببیان بشأن االعتراض على السؤال. أبلغ  قال محامي المدعین  
، وھو اإلطار الزمني الذي ذكره للشرطة. قال محامي  2012أي قبل تشرین الثاني/نوفمبر    2012قبل حزیران/یونیو    حدثتوالجثث]  

P51  اني/نوفمبر. ولذلك كان االعتراض على السؤال غیر مفھوم لبانز. قبل تشرین الث یأتيأن حزیران/یونیو 

 محامي المّدعینعي وبیانات المدّ 

ا اآلن في المحكمة. قالت كیربر إنھا تفضل  مسیتلوانھو  بیانینأومیشین أعدا    .عین دالمدّ   ةومحامی  P50قالت رئیسة المحكمة كیربر إن  
أراد اإلدالء ببیانین. ولذلك    P50أومیشین أن    .د  ت. أوضحیناسبھاأومیشین عّما إذا كان ھذا األمر    .بیانھ أوًال وسألت د  P50م  أن یقدّ 

الحضور إلى منصة   P50. طلبت القاضي كیربر من  P50لـبیانھا، ثم البیان الثاني  ذلك  یلي  وبیانھ األول،    P50م  اقترحت أن یقدّ 
 التباس في الترجمة.أي بجانب مترجم المحكمة لتجنب الشھود حتى یتمكن من الجلوس 

 إنھ سیحاول التحدث ببطء وھدوء حتى یتمكن المترجم من المتابعة، ویتمكن الجمیع من سماعھ جیًدا.  P50قال 

 ، بناًء على ما تمكن مراقب المحاكمة من سماعھ في المحكمة.] P50[فیما یلي إعادة صیاغة للبیان الذي قّدمھ 

أخذ المعتقلین، كما ال یعرف إلى أین یتم  أحد  من قبل النظام شیئین: االختفاء والتعذیب. ال یعرف  تعني حاالت التوقیف  في سوریا،  
في بعض الحاالت النادرة. ال یعرف المرء إال إذا تم استدعاؤه للمثول أمام فرع مخابرات وال یعود من    إالن أنفسھم [مكانھم]  المعتقلو

 عض الجوانب األخرى:ھناك. ھناك ب

[...] وسألت   )1 الخطیب  فرع  في  الشخص  نفس  أنكر كل شيء. رأیت  اعتقلني،  الذي  الشخص  إلى  تحدثت زوجتي  عندما 
 اآلخرین عنھ عندما كنت في زنزانتي. تحدثت مع آخرین عبر النافذة في باب الزنزانة. 

 55المخابرات الجویة. لم یتلقوا معلومات إال بعد  لدى امحتجزً  كنت . افترضوا أننيكنتلم تكن عائلتي بأكملھا تعرف أین  )2
 یوًما، عندما كنت في المحكمة المدنیة وتمكنت من االتصال بھم ألن شخًصا ما أعطاني ھاتفھ المحمول. 

یعتقل النظام األشخاص الذین یحضرون [عند أحد الفروع للسؤال عن أقاربھم]. لذلك من الخطیر جًدا طرح األسئلة. قیلت  )3
حول امرأة تدعى [ُحِجبت المعلومات]. أراد  أحداث القصة  صة یمكن للمرء أن یقرأ عنھا أیًضا على اإلنترنت: تدور  لي ق

 وغرق. ثم أرادت الحصول على جواز سفر ألنھا حامل. كانت برفقتھا اثنتان من البلد  لى زوجھا. ھرب  الوصول إالنظام  
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القبض علیھن تم  توأمین  قلا. واعتُ جمیعً   من شقیقات زوجھا.  لفترة طویلة وأنجبت  المرأة  المعتقل ت    أطلق سراحھا و.  في 
 . الحقًا

. قال  P50. سألت القاضي كیربر بوكر لماذا اضطر إلى مقاطعة  P50تدّخل محامي المدعین بوكر، قائًال إنھ اضطر إلى مقاطعة  
السابقة.    P50بوكر إنھ كان مرتبًكا بشأن ما كان یحدث بالضبط. إذا كان ھذا استجوابًا ألحد الشھود، فسیكون متكرًرا في ضوء شھادة  

ھذا  من    258  فقد یتعارض مع المادة   ،ة األلمانيالجنائیاإلجراءات  من قانون    257إذا كان ھذا بیانًا بشأن أدلة معینة وفقًا للمادة  أما  
الجوانب التي تمت تغطیتھا بالفعل في بیانات سابقة    لكن یجب أال یتضمن البیان الختامي، وختامیةقانون [الحق في اإلدالء ببیانات  ال

أومیشین عّما إذا كانت تعرف المزید عن طول بیان    .د  تقالت القاضي كیربر إن ھذا كان اعتراًضا معقوًال وسأل   ].يمدعالمن قبل  
. إذا كانت لدیھ  أقاویل متناقلةالثالثة مجرد    ةنقطال، وكانت  تضمن بعض التكرار  P50بر كذلك إلى أن بیان  موكلھا. وأشارت كیر

أومیشین إنھا   .شات. قالت دا ، وإال فستكون ھناك حاجة إلى مزید من النقفستسمح لھ بإنھاء البیان  جملتان أو ثالث جمل أخرى فقط،
تمت إعادة جدولتھ بناًء على طلب كیربر. سمحت    لكنآسفة لمقاطعة موكلھا. تم التخطیط في الواقع لتالوة ھذا البیان بعد بیانھا. و

 باالستمرار.  P50القاضي كیربر لـ

 تم اإلفراج عن المرأة في عملیة تبادل ألعضاء من الجیش السوري الحر. 

لم تفعل الشابات  ور عن المعتقلین لدى النظام. كان ذلك یتم فقط من قبل نساء كبیرات في السن. لم یكن ھناك أي ذََكر استفس )4
أحد أي  یفعل    لدي الذي اختفى قبل سبع سنوات. لمعن وابالسؤال  على سبیل المثال    قامت والدتيذلك خوًفا من االعتقال.  

 . النظام السوريلالستفسار من  رجلرجل. لذلك لم یذھب  والدةشيء ل
یتم دفع مبالغ كبیرة من المال للحصول على بعض المعلومات  حیث  وسیلة لتمویل موظفیھ.  كیستخدم النظام االختفاء القسري   )5

 عن أحبائھم. 

 [غادر محامیا المدعین د. كروكر وشارمر.]

قانونیة طلبھا   مذكرة  بشأن  العام  المدعي  بیان  بیانًا حول  أومیشین  د.  المدعین  والدكتور كروكر  تلت محامیة  بانز  المّدعین  محامو 
 وشارمر. 

البیان بالشكل    على تدوین المالحظات وإعادة صیاغة[نظًرا لطول وسرعة التالوة وكمیة التفاصیل، لم یكن مراقب المحاكمة قادًرا  
 لبیان.] لالمناسب. فیما یلي ملخص  

  7  مادةوفقًا للإلى الئحة االتھام  حاالت االختفاء القسري    إضافةأشارت د. أومیشین أنھا نیابة عن موكلیھا تؤكد على  
إنھ في سیاق  من    7رقم  الفقرة  )  1( الدولي. وقالت  القانون  الجرائم ضد  النطاق على   نھجيم  اعتداءقانون  وواسع 

. ومضت لتصف أن كال  عنھم  حمایة القانون   رفعض أشخاص لالختفاء القسري بھدف  السكان المدنیین في سوریا، تعرّ 
منھجیًا وواسع النطاق ضد السكان المدنیین خالل اعتداًء  ومحامي المدعین اتفقوا على أن ھناك  العامین  من المدعین  

على أنھ تم اعتقال أشخاص وحرمانھم من حریتھم من قبل الدولة السوریة    . كما اتفقواحة االتھامالئالتي تغطیھا  فترة  ال
بصفتھا  تقدیم المعلومات  ل  الطابع الفوري/الُمِلح)  1ومیشین، كانت ھناك خالفات بشأن: (ألوفقًا  ولكن،  .  مؤسساتھاو

للمتھم، (   التبعاتو)  2(  لجریمة،ا  من أركان  اموضوعیً   اركنً  یة عن أشخاص  حمایة القانونلرفع ال النیة  و)  3الفردیة 
 لجریمة.ا من أركان غیر موضوعي اركنً  بصفتھا

الثالثة الجوانب  أومیشین  د.  التفصیل  أوضحت  من  قبلالتفسیر    منتقدة  ،بمزید  من  للقانون  العام    االدعاء  المقیّد 
ام روما األساسي، واتفاقیة مناھضة االختفاء القسري، والقواعد  واالختالفات بین قانون الجرائم ضد القانون الدولي ونظ

إلى أن  و .  اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي قانون الجرائم ضد  من    )أ(   7  الفقرة رقم)  1(  7  المادةخلصت 
 . قید النظر  في القضیةتنطبقان  قانون الجرائم ضد القانون الدولي  من  (ب)    7  الفقرة رقم)  1(  7  المادةالقانون الدولي و

ل محامي الدفاع بوكر، قائًال إنھ على الرغم  شكرت القاضي كیربر د. أومیشین وسألت عّما إذا كان موكلھا یرید اإلدالء ببیان آخر. تدخّ 
بیان وفقًا  أي،  الحالیة (  سیدلي ببیان حول المسألة  P50من إدراكھ لحقوق المدعین، إال أنھ یود الحصول على توضیح حول ما إذا كان  

) أو بیانًا عاًما. قال بوكر إنھ سیعترض على ھذا األخیر. بناًء على طلب القاضي  اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن قانون    257للمادة  
ھد. لذلك كان علیھا أن تعترف  اشھادة ش أو    بیانھاكیربر، أوضحت د. أومیشین أنھ لن تكون ھناك صلة مباشرة بین البیان المقصود و

. بعد التحدث  قانون اإلجراءات الجنائیة األلمانيمن    257كن ینوي اإلدالء بإعالن وفقًا للمادة  یلم    P50بأن الدفاع كان على حق وأن  
اضي كیربر بوكر عّما إذا  . سألت القدلي ببیانھ كجزء من بیانھ الختاميیمكن أن ی  P50د. أومیشین إن    تلفترة وجیزة مع موكلھا، قال

]. أجاب بوكر أنھ سیتم اإلدالء  P50[لالستماع إلى بیان  من وقتھ  خمس دقائق    إعطاءكان األمر عاجًال بالنسبة لھ أو إذا كان بإمكانھ  
محامي دفاع. قالت   لكنھ ال یزال یتصرف بصفتھ  ،P50ببیانات عشوائیة في ھذه المحاكمة. قال إنھ یحترم معظم الشھود، وال سیما  

القاضي كیربر إنھ نظًرا ألن ھذه كانت محاكمة تستند إلى اإلجراءات الجنائیة األلمانیة، فلم یكن لدیھا سبب لمعارضة بوكر وال یزال 
 .الء ببیانھ كجزء من بیانھ الختامياإلد P50بإمكان 

 طلبات یجب تقدیمھا وتالوتھا في المحكمة. قال محامي الدفاع بوكر إن فریق الدفاع لدیھ
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 [فیما یلي إعادة صیاغة لطلبات الدفاع، بناًء على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعھ في المحكمة.]

 . افي [ُحِجبت المعلومات]، ألمانیا، بصفتھ شاھدً  االمقیم حالیً  ،]PW1طلب استدعاء واالستماع إلى [

وساعدھا. سیتمكن   P32وفي مظاھرات في [ُحِجبت المعلومات]. وھو صھر    2012و  2011في أنشطة المعارضة في    PW1شارك  
PW1    من الشھادة بأن المتھم لم یستخدم العنف ضدP32    یمكنھ أیًضا اإلدالء بشھادتھ حول مرض  اتھاقشقیأو ضد .P32    النفسي

 وعائلتھا.  P32. سوف یكشف استجوابھ عّما حدث لـفي وقت أبكرالمحكمة أو وما إذا كان قد حدث قبل فترة وجیزة من شھادتھا في 

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW1  یجعل من الضروري االستماع إلى  2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
نیًا. حاول أنور  محدودة للغایة بسبب كونھ سُ كانت  حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة  

 في الفرع.  وف والعلویون ھم من یملكون الصالحیاتوحافظ مخل 40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

وشقیقتیھا ونأى بنفسھ بوضوح عن ھذا العنف. لذلك ال یمكن أن تُنسب   P32أن المتھم لم یستخدم العنف ضد    PW1یمكن أن یوضح  
 ھذا العنف. في ارتكاب لم یساعد ویملك سلطة إصدار األوامر وال سلطة تنظیمیة. یكن  الذي لم أعمال التعذیب ھذه إلى أنور رسالن

 

 ]، المقیم حالیًا في [ُحِجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا. PW2سماع [طلب استدعاء و

. وقام المتھم بإجراء الترتیبات الالزمة إلطالق سراحھ  2011طیاًرا وبعد ذلك صحفیًا. ألِقَي القبض علیھ في مظاھرة عام    PW2عمل  
قراءة  كان المتھم مھتًما ب  إنما. ویھأو یوافق عل  ھأو یمارسبالعنف  أن المتھم لم یأمر  بشھادة مفادھا    PW2  دليمن زنزانتھ. یمكن أن ی
المعلومات].  بتلك  [  PW2بإخبار    المتھمُ   قام  حیثمن تأكید ذلك    PW2رار االعتقاالت واسعة النطاق. سیتمكن  الروایات وعارض استم

وأنور   PW2أنور. كان ھذا عندما تحدث التي قام بھا معارضة الكجزء من أنشطة  2013بأنور رسالن في نھایة عام  PW2التقى 
 الئحة االتھام.التي تغطیھا فترة  ال عن أنشطة أنور خالل 

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW2یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
ر  حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة كانت محدودة للغایة بسبب كونھ ُسنیًا. حاول أنو

 وحافظ مخلوف والعلویون ھم من یملكون الصالحیات في الفرع.  40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

بما أن  و. في الخارجالعقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب إلى الشھود الذین یعیشون تذلیل  یجب لغرض ھذه المحاكمة، 
في تحدید الحقیقة فیما یتعلق أكبر    اجھودً المحكمة    یجب أن تبذلومعترف بھا دولیًا،  بت في الخارج  كِ ھذه المحاكمة تتناول أفعاًال ارتُ 

 االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي.  أخرى منأشكاالً إن  بھؤالء الشھود. 

 

 ]، المقیم حالیًا في [ُحِجبت المعلومات]، بصفتھ شاھًدا. PW3طلب استدعاء واالستماع إلى [

مرة.   12قل  لى المعارضة واعتُ ا في إدارة المخابرات العامة. انضم إعلى درجة علمیة في العلوم السیاسیة وعمل ضابطً   PW3حصل  
معارضة تعاطف مع ال  یعرف موقف المتھم وأن المتھم  PW3  كان  فیما یتعلق بإطالق سراحھ وانشقاقھ.  PW3  بمساعدة  المتھموقام  

 مع الدكتور كمال اللبواني والتقى ریاض سیف في اسطنبول.  PW3ساعد معتقلین. عمل و

، ألن القرار یحّمل أنور مسؤولیة كل ما PW3یجعل من الضروري االستماع إلى    2021تموز/یولیو،    21إن القرار الصادر في  
بسبب كونھ ُسنیًا. حاول أنور    حدث في فرع الخطیب تقریبًا. غیر أن سلطتھ في إصدار األوامر وسلطتھ التنظیمیة كانت محدودة للغایة

 وحافظ مخلوف والعلویون ھم من یملكون الصالحیات في الفرع.  40مساعدة معتقلین وانشق. كان القسم  

لغرض ھذه المحاكمة، یجب تذلیل العقبات التي تحول دون إمكانیة الوصول المطلوب إلى الشھود الذین یعیشون في الخارج. وبما أن  
أكبر في تحدید الحقیقة فیما یتعلق   اأفعاًال ارتُِكبت في الخارج ومعترف بھا دولیًا، یجب أن تبذل المحكمة جھودً ھذه المحاكمة تتناول  

 بھؤالء الشھود. إن أشكاًال أخرى من االستدعاء مثل المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني ممكنة وتم تطبیقھا في الماضي.

لقطة شاشة من خرائط جوجل في المحكمة إلظھار الطریق من فرع معاینة  مھ. طلب  قدّ ی  آخر كي  نًابیاقال محامي الدفاع بوكر إن لدیھ  
إلى داریا. بحسب خرائط جوجل،   لكن  ثالثین دقیقة بالسیارة للذھاب من داریا إلى فرع الخطیب. ویحتاج إلى  المرء    كانالخطیب 

إلى الخطیب استغرقت عشر دقائق.  عیادتھ  من    الرحلةإن    P50ستغرق سوى عشر دقائق. قال  ت  م ل  المسافة من داریا إلى كفر سوسة
 لكن من المرجح أنھ تم اقتیاده إلى كفر سوسة. 

على استعداد لالستجواب من قبل    FR19لدى الشرطة الفرنسیة. لم یكن    FR19قال بوكر إنھ اعترض على تالوة محضر استجواب  
كبیر المفتشین حادیة أو في المحكمة بسبب وجود خطر أمني مزعوم. تم تأكید ھذا الظرف أیًضا من قبل  مكتب الشرطة الجنائیة االت

حضر]  [إذا تمت تالوة المَ   الطابع الفوري/الُمِلحتم انتھاك مبدأ  سی.  في السابقمن قبل الشرطة الفرنسیة    FR19كنابمان. تم استجواب  

https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
https://syriaaccountability.org/updates/2021/09/02/inside-the-raslan-trial-incidents-or-a-revolution/
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ال   ولكنكإجراء إضافي.  االستجواب تالوة َمحاضرأدلة من خالل الحصول على حیث یمكن استدعاء ضابط التحقیق الفرنسي. یمكن 
 . سیكون ھذا غیر مقبول. یمكن أن یكون بدیًال 

أومیشین وبانز بالحق في اإلدالء ببیانات بشأن طلبات الدفاع. قال بوكر إن الدفاع لن   احتفظ المدعي العام كلینجھ ومحامیا المّدعین
 د. أومیشین السابق. بیانا بشأن م بیانً یقدّ 

سألت د. أومیشین عّما إذا كان بإمكان موكلھا الحصول على ترجمة عربیة لطلب الدفاع [لفحص لقطة شاشة خرائط جوجل]. رفضت  
 ت د. أومیشین إنھا في ھذه الحالة ستطلب ذلك [رسمیًا]. القاضي كیربر ذلك. قال 

 

 بعد الظھر.  12:37ُرفِعت الجلسة الساعة 

 بمبنى المحكمة اإلقلیمیة. 128 قاعةصباًحا في ال 9:30أیلول/سبتمبر، الساعة  29ستُستأنف المحاكمة في 


