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 محاكمة أنور رسالن وإیاد الغریب 

 كوبلنتس، ألمانیا –المحكمة اإلقلیمیة العلیا 
 لمراقبة المحاكمة 40التقریر 

 2021تموز/یولیو،  7تاریخ الجلسة: 
 

  
 . للتعذیب اتحذیر: تتضمن بعض الشھادات أوصافً 

 

  1الملّخص/أبرز النقاط:

 2021تموز/یولیو،  7 –الیوم الواحد والثمانون 

وقد اعتُقل في مظاھرة نسائیة تطالب بإنھاء حصار درعا    .، وھو مدعٍ في المحاكمة، بشھادتھ حول اعتقالھ في الخطیبP39أدلى  
ولكنھ   اعتقالھ،وحتى یومنا ھذا، ما زال یعاني من تبعات    .ض ھو وآخرون للتعذیب في الخطیب باستخدام الصدمات الكھربائیةرّ وتع

، تم اغتصابھ بعصا مكنسة  ا عامً   15یبلغ من العمر حوالي    بصبيّ   فیھ  التقى  اكما وصف موقفً   . اواجتماعیً   انفسیً   ایتلقى اآلن دعمً 
 .خشبیة من قبل ضابط تحقیق

  

 

ي ھذا التقریر، [المعلومات الموجودة بین قوسین معقوفین ھي مالحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] والمعلومات الواردة بین عالمتي ف  1
لجلسات المحاكمة؛ وإنما   االمحامون”. یرجى العلم بأنھ ال یُقَصد من ھذا التقریر أن یكون َمحضرً اقتباس ھي أقوال أدلى بھا الشھود أو القضاة أو  

 ھو مجّرد ملّخص غیر رسمي للمرافعات. وُحِجبَت أسماء الشھود.
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 2021یولیو  /تموز 7 –لمحاكمة ل الواحد والثمانونالیوم 

ومثل   .ورسام المحكمة  P12وكذلك    ،الصحافةممثلین من  وثالثة    أشخاصبحضور سبعة    اصباحً   9:30في الساعة    الجلسةبدأت  
 . حل محامي الدفاع زیوروفسكي محل بوكرو .كلینجھ وبولتسالمدعیان  االدعاء العام

 .اصباحً  10:00تموز/یولیو ستبدأ الساعة  22أعلنت القاضي كیربر أن جلسة المحاكمة یوم 

 P39شھادة 

P39،    غ  بالإوتم    .الدكتور باتریك كروكرمحامي المدعین  كان برفقتھ    ،اعامً   62ھو سوري یبلغ من العمرP39    بحقوقھ وواجباتھ
 .قرابة مع المتھم سواء بالقرابة أو المصاھرةعالقة وقد نفى وجود أي  .كشاھد

 استجواب من قبل القاضي كیربر

 . في فروع أخرى ولكن المحكمة كانت مھتمة أكثر بفرع الخطیب   ااحتُجز أیضً   P39القاضي كیربر أن المحكمة تعلم أن    تأوضح
 . مع النظام دخل في نزاعأن یخبر المحكمة عن نفسھ وكیف  P39طلبت كیربر من و

من   ج من كلیة االقتصاد والتجارةتخرّ و  .(مثبّت الشعر)  اسمھ وعمره، ثم أوضح أنھ كان یمتلك شركة لكریم الشعر والجیل P39 كرر 
 . جامعة دمشق

، المدینة التي  سبب ھذا االعتقال ھو أن زوجتھ من درعا وكان    .2011  ، مایوأیار/  2كیف تم اعتقالھ ألول مرة في    P39وصف  
[ومنھم    السكانلم یكن لدى  وكانت عائلة زوجتھ في درعا  و  .النظام درعا لمدة ثالثة أشھرحاصر  حیث    .الثورةمنھا شرارة    انطلقت

وسمعت إعالنا عن مظاھرة في ساحة عرنوس تطالب برفع الحصار عن    .مستاءةعائلة زوجتھ] حلیب وال خبز وكانت [الزوجة]  
فقط   P39انضم إلیھم و .وابنتاھا إلى المظاھرة حامالت الفتات تطالب بإحضار الحلیب والخبز إلى درعا P39ذھبت زوجة ف .درعا

صورة وخالل بضع دقائق كانت قوات األمن   15إلى    12  من  39P  التقط  .كتذكار  2لتصویر مقاطع فیدیو/التقاط صور فوتوغرافیة
المظاھرة    "رأینا"  .الساحةفي   من  فخرجنا  قادمة،  األمنیة  أحد    .متر  100مسافة    وابتعدناالقوات  إلى   أفرادوأشار  األمن]  [قوات 

 . لھا التقط صورً ی P39كان التي المجموعة 

  ا مبرحً وقاموا بضربھ ضربًا أمام زوجتھ وأطفالھ  P39 أشخاص من أفراد قوات األمن واعتقلوا 10إلى  6وفي ذلك الحین، جاء من 
الذي یبعد    403  القسمتم نقلھم إلى  و.P39  معتقلون ال یعرفھم  امسبقً إلى سیارة كان بداخلھا    P39تم نقلو  .جسدهجمیع أنحاء  على  

 .ربما إلى الطابق الثانيووصعدوا إلى الطابق العلوي،  الفرعدخلوا  .الساحةمتر عن  100حوالي 

من    كانو  .اأیضً   P39یعرفھم  ومجموعة المعتقلین] ولم    P39ن كانوا موجودین ھناك قبل وصول [ وكان ھناك ممر كبیر بھ معتقل
إذا كان عّما    المحكمة  P39سأل    .بالستیكي  برباطن خلف ظھره  یالعینین ویداه مقیدت معصوب    P39كان  و  .فتیات  4إلى    3  بینھم

  .بدرجة كافیة كان مفصًال  P39القاضي كیربر أن سرد  تقال .ینبغي علیھ الخوض في مزید من التفاصیل

 P39 دخلحیث    .ضابطیأخذون كل شخص إلى  كان السجانون  و   .توضیح أنھ انتظر حوالي ساعة أو ساعة ونصف  P39واصل  
 . بذيء اللسان اسیئً وكان   ضابط إلى غرفة

 .40 القسمفي  P39 قال .أن یصف مكان وجوده P39 طلبت القاضي كیربر من

أن المبنى مصنوع من الحجر ویتكون من طابقین إلى    P39فأجاب    .وصف شكل المبنى وما إلى ذلك  P39طلبت القاضي كیربر من  
مجموعة المعتقلین من المدخل الجانبي، ولیس من خالل المدخل الرئیسي، وتم نقلھم إلى الطابق الثاني   إدخالتم  وأنھ    .أربعة طوابق

ُحجبت [  یبعد  زل عمھأنھ كان یعرف المبنى ألن من  P39أوضح  و  .حولھ]ما  [  رؤیة   P39حیث تم عصب أعینھم ولم یعد بإمكان  
 .40 القسم] عن المعلومات

 ا طریقً أنھ كان    P39أوضح  ف  .یعرف الشارع الذي یوجد فیھ القسم، أو ما ھي المعالم الموجودة  P39القاضي كیربر ما إذا كان    تسأل
من    كبیرةكان ھناك مجموعة حیث  ،  40إلى القسم    درجات للوصولأن ینزل    P39  حیث كان على  .من شارع الجسر األبیض  افرعیً 

] منزل عمھ  ُحجبت المعلومات[یقع  و  .عند الباب كان ھناك نقطة حراسة كبیرةو  .درجة)، ثم مدخل خلفي للفرع  50(حوالي   الدرجات
كانت المباني و  .الفرع الوحید في تلك المنطقة السكنیة [ال توجد مباني أمنیة أخرى في تلك المنطقة]  ھو  كانو  .]ُحجبت المعلوماتفي [

  .على الطراز الفرنسيمن القرن الماضي دت في الخمسینیات یّ شُ  ،قدیمة الطراز 

 

كلمة عربیة قد تعني " تصویر مقاطع فیدیو" أو " التقاط صور فوتوغرافیة". وعلى األرجح أنھ  P39مالحظة من مراقب المحاكمة: استخدم  2
 قصد المعنى الثاني، حیث ذكر في البدایة أنھ التقط الصور. 

لغرض  40 . في التقریر سیشار إلیھ على أنھ القسم40باعتباره الفرع  40إلى القسم  امالحظة من مراقب المحاكمة: أشار الشاھد أحیانً  3
 االتساق.
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القاضي كیربر معرفة ما حدث بعد ذلك اتھ  فًاحدیثھ واص  P39واصل    .أرادت  الذي  إلى الضابط  بأنھ عمیل   P39م  كیف وصل 
في    اعتقالھعندما تم  وھي أنھ  إلى أنھ نسي ذكر تفاصیل صغیرة:    P39وأشار    .للوالیات المتحدة وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة

 . الضابطأي شيء عند ذھابھ إلى  یحمل    P39  یكن]، تم أخذ ھاتفھ المحمول وبطاقتھ الشخصیة ومحفظتھ، لذلك لم  الساحةالسیارة [في  
مجرد مظاھرة    تكان  اأنھب  P39أجاب  ف  .بتصویر مقاطع فیدیو/التقاط صور فوتوغرافیةعن سبب قیامھ    P39الضابط  /سأل المحقق

  نفاه في حزب [سیاسي]، وھو ما    اإذا كان عضوً عّما    P39  كما سأل  .نھ مسلمبأ  P39  فأجاب  دیانتھعن    P39وسأل المحقق    .نسائیة
P39.  تم استدعاء أحد العناصر وأخذ  وP39  انتظر  و  . خارج الغرفةP39  نُقلنا  .في الخارج ألكثر من ساعة"] "P39   ومعتقلون 

لي األیدي]، إلى حافلة صغیرة بعد ذلك إلى الطابق السفلي وإلى الخارج عبر المدخل الجانبي، معصوبي األعین ومقیدین [مكبّ   ]آخرون
تحریك العصابة   P39حاول  و  . )]الحافلة  [داخل  ا(كان الظالم شدیدً   تغطي جمیع النوافذوكان بھا ستائر  ا  شخصً   25إلى    20  منتتسع  
  .وأعادھا إلى مكانھا  ھ، لكن [أحد العناصر] ضربقلیًال 

طریق  الكان    إنھحیث  یتجھ؛    كان  إلى أین  P39الحافلة، عرف    سیرأثناء  و  .دقیقة)  40تحركت الحافلة لمدة تقل عن ساعة (حوالي  
 P39 عرفھ .المكان الذي وصل إلیھأن ھذا ھو  P39عندما وصلت الحافلة إلى [فرع] الخطیب، علم  .كل یوم]/ار فیھ [غالبً یسیالذي 

 P39أضاف  و  .]ُحجبت المعلومات[  اليحوعلى بعد  في نفس المنطقة،    P39یقع منزل عائلة  حیث    .الفرع  ندما دخلت الحافلة ساحةع
یعرف كل حجر    إنھ  P39قال  و   .الخطیب یعرفھافرع  توجد حدیقة مقابل  وإنھ    .وقضى طفولتھ ھناك  عاًما  30أنھ عاش ھناك لمدة  

 .]أو المنطقة الحدیقةھناك [لم یكن من الواضح ما إذا كان یقصد 

  ا وفي الطریق كان ھناك عناصر من الفرع یحملون عصیً   امترً   60إلى    50عندما نزلوا من الحافلة، كانت المسافة إلى باب الفرع من  
 ة "حفل ھذه العملیة    ]السجانون[  يیسمو  .بدأوا في ضرب المعتقلین حتى وصلوا إلى باب الفرع الداخليو  .ئيالكھربا  ]الصعق[وھراوات  

 ."ستقبالاال

نزلت مجموعة  ثم    .اكھربائي على كتفھ وكان األمر مؤلمً   ]صعق[ إلى قرب الفرع، ضربھ أحد العناصر بھراوة    P39عندما وصل  
لكنھم أبقوا و  ،العصبات عن أعینھمأزال رجال األمن  و  .درجة) إلى الطابق السفلي تحت األرض  12إلى    10من  (  درجاتالمعتقلین  

 ا مترً   60-50غرفة كبیرة ( إلى    P39دخل    .م)15إلى    م10من  ممر طویل (ومروا عبر  اتجھوا إلى الیمین،  و  .أیدي المعتقلین مكبلة
ً مربع ال  و  .4)ا معتقلون  بالداخل  من  و  .P39عرفھم  یكان  أربعة عناصر طلبوا  ھناك  كان  الغرفة،  مدخل  خلع   المعتقلینعند  الجدد 

لكن  و،  من جدید  ھاوبسیلللمعتقلین لالمالبس وأعادوھا    السجانونفتش  حیث    .بكابلضھم للضرب  مالبسھم، وھو ما فعلوه أثناء تعرّ 
   .كانت معاملتھم سیئة للغایةو .المعدنیة [األحزمة والمفاتیح] ممتلكاتھمأخذوا  السجانین

كان ھناك نافذتان في الغرفة  و   .آخرھاأََمر أفراُد األمن المعتقلیَن بالدخول إلى الغرفة والجلوس في  الذاكرة، فقد    P39وإذا لم تخن  
مثیرة أصواتًا  كانت    .من ھاتین النافذتین أصوات تعذیب  P39وسمع   .أثناء استجوابھ  P39، وقد الحظھما  التحقیق  غرفة تطالن على  

مرة أخرى   ومرَّ   .P39  اسم  نودَي علىبعد أربع ساعات،  و  .ساعات من االنتظار في الغرفةكثر من أربع  أل  "سمعناھا"، والتي  للقلق
غرفة كان فیھا أنور رسالن مع    P39دخل    .، والذي یؤدي إلى قاعة ذات أبواب متعددةدخولعبر الممر [نفسھ] الذي مروا بھ عند ال

األسماء الموجودة لوحات  المكتب" [من  طاولة  ضعت على  التي وُ األسماء  أسمائھم من "تلك    P39عرف  و  .خضر خضورضابط آخر،  
  على أنھ لوحة االسم الثانیة  من  قرأ االسم األول    غیر أنھخضر خضور،    على أنھاالسم اآلخر    P39قرأ  حیث    .المكتب]طاولة  على  

  .من أنھ قرأ "رسالن" قًا لكنھ كان واثو"أنور" أو "منیر"، 

مقابلة حیث لم یكن معصوب العینین في "المقابلة" [  .P39إذا كان معصوب العینین وھو ما أنكره  عّما    P39سألت القاضي كیربر  
  .ى] األولالتحقیق

 غیر أن  .P39  أكدهتأكید أن األسماء الموجودة على اللوحات ھي االسم األول واسم العائلة، وھو ما    P39القاضي كیربر من    تطلب
P39  قال إنھ یتذكر األسماء ھلكن و، یھن] كان ینظر إلیلفترة طویلة، ألنھ [أحد الضابطَ ینظر لم. 

ثالث طاوالت؛ اثنتان في الخلف وواحدة   P39قال    .أرادت القاضي كیربر معرفة عدد المكاتب واألشخاص الموجودین في المكتب
 . ]رسالن[وأنور  [خضور] خضر نعم: P39فأجاب  .سألت القاضي كیربر إذا كان ھناك شخص خلف كل مكتب .على الیمین

القاضي كیربر الرتب  عّما    سألت  أنور تكان  ،P39لـ  اوفقً   .في لوحات األسماء  مذكورةإذا كانت  والعقید  النقیب خضر [خضور]  ا: 
 . [رسالن]

وعن سبب إحضاره عن اسمھ وعمره وعملھ    ھأن [المحقق، على األرجح أنور] بدأ یسأل  P39وصف  ف  .حدث بعد ذلكعّما    سألت كیربر
كّن   لواتيزوجتھ وبناتھ [الل  درعامن أجل  لمظاھرة نسائیة  فوتوغرافیة    ایصور مقاطع فیدیو/یلتقط صورً أنھ كان    P39أخبره  ف  .ھناك

  .في زمن استقالل سوریا  السابقیعرف شكري القوتلي، رئیس سوریا    P39أراد [المحقق] معرفة ما إذا كان    .]رةفي المظاھ  نیشارك
من   اإذا كان یعرف شخصً   P39سأل المحقق  و  . P39  ، أي جد والدوعائلتھ]/P39[لـھو الجد األكبر  أن شكري القوتلي    P39أخبره  

 

 كان یعني "متر مربع".  P39"متر" بالبدایة، ثم تأكد المترجم من أن  P39قال  4
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  [أوالد خالتھ   واكانللمحكمة أنھ ال یعرف ما إذا    P39أوضح  و   .اعائلة "رسالن" أیضً ھم من  أوالد خالتھ  أن    P39حمص فقال لھ  
 .أقارب ]أنور رسالنو

عن سبب وجوده  P39 فسألھ  . أن المحقق یتعامل معھ بلطف  P39وعند ھذه النقطة شعر    .عن [ُحجب االسم] P39 سأل الضابط
  ."لكن المحقق قال لھ "لیس اآلنوھناك وما ھي التھم الموجھة إلیھ، 

الخطیب]  P39[یفعلھ  كان  عّما    P39وسألھ   المحقق ورأى  استاء/  .في فرع  وتغیرت معاملتھ    علىالغضب    P39انزعج  وجھھ، 
أنا أعرف    .فرع الخطیب  إنھبلى،  : "علیھ  P39  ردّ ف  .الخطیب  فرع  وقال إنھ لیس  ذلك  [المحقق]  نفىو؛  اتمامً   P39[المحقق] مع  
  إلى الخارج   P39  یأخذأحد العناصر وأخبره أن    المحقق   نادىثم    .بنفس الطریقة  P39المحقق مرة أخرى وأجاب    نفىف  .المنطقة كلھا"

 .ھناك یبقیھأن و

 .رمادیة اللون  بدلة ریاضةكان یرتدي    أنورأن   P39 ذكر  .یتذكر المالبس التي كان یرتدیھا المحقق P39 إذا كانعّما    سألت كیربر
 .لفت نظره أنھا [من ماركة] أدیداسوقد 

أنھ كان الشخص الموجود    P39فأكد    .إذا كان قد تعرف على ھذا الشخص من بین الناس في قاعة المحكمةعّما    P39  سألت كیربر
 .في السابق اوزنً  أكثر كان ھأنور]، ولكن ،على یمینھ [أي

وانتظر ھناك    امربعً   امترً   60أنھ عاد إلى الغرفة التي تبلغ مساحتھا    P39أوضح  ف  .وصف ما حدث بعد ذلك  P39طلبت كیربر من  
تقریبً  ساعة  قائمة  و  .المدة  ومعھ  العناصر  أحد  جاء  ذلك،  اسم  ااسمً   15إلى    10ونادى    أسماءبعد  منھم   ،P39.  السجانون أخذ  و  

أمتار مربعة   3تلك الغرفة أقل من  مساحة  كانت  و  .اكانوا ھناك مسبقً أشخاص    8أو    7] إلى غرفة بھا  األشخاص الذین نودیت أسماؤھم[
  .وكان بھا مرحاض مكشوف كریھ الرائحة

أیام، والبعض    10  منذ  ھناككان  أن بعضھم  وا  فأجاب  .الغرفة وبدأ في التعرف على األشخاص ("من أین أنت؟ ماذا فعلت؟")  P39دخل  
یكونوا لم و . واحد فقط مصباحكانت الغرفة مظلمة وكان ھناك  . واحدعامٍ لواحد، وكان أحدھم ھناك  شھرٍ منذ  ، أوایومً  20 منذاآلخر 
  P39  قرر  .للغایة وغیر صالح لألكل   اكان الطعام سیئً و  .أیام  4إلى    3مكثوا في الغرفة لمدة  و  .أم لیًال   اما إذا كان الوقت نھارً   نیعرفو
  بینھم األكبر P39 انك – P39الشخص الذي كان ھناك لمدة عام قبل وصول  لھ فقال . یومین أو ثالثة أیامتناولھ ولم یأكل لمدة عدم 

دواًء ألنھ یعاني من أمراض    P39خالل األیام الثالثة طلب  وأن تقوي نفسك!"    ینبغي علیك  .لمدة عام  ھنا  قد تبقىفعمي، كل!  یا  "  –
نزع و  .التحقیقاستدعاء اسمھ واقتید إلى غرفة    ) تمP39  لم یتذكر(أیام    4إلى    3بعد  و  .شتموهلكنھم لم یستجیبوا ووالقلب وضغط الدم،  

حیث   .ھناكأنور  مع    خضرالنقیب    كانو  .التحقیق  غرفة، وعصبوا عینیھ، وقیّدوا یدیھ، ووضعوه داخل  P39  كل مالبس  السجانون
 .من لھجتھ الساحلیة وخضر، الحمصیةمن لھجتھ  أنور P39حدد 

 .ھذین الشخصین المحددین على  P39  تعرفقاطعت كیربر مذّكرة أن العدید من األشخاص یتحدثون ھذه اللھجات وأرادت معرفة كیف  
التعرف   على ا كان قادرً  ]التحقیقمع العدید من األشخاص وخالل المقابلة [ قد تواصل، ھذه المرحلة من عمرهأنھ ربما في  P39 ردف

 .علیھم

إن كل   ذلك قائًال   P39فنفى    .في لھجة أنور یمیزھا عن لھجة األشخاص اآلخرین من حمصما  سألت كیربر إذا كان ھناك شيء  
من لھجتھ   P39فأجاب    .أنورمن التعرف على    إذا  كیف تمكن P39 كیربر  تسألف  .یتحدثون بھذه الطریقة  االناس في حمص تقریبً 

 .الحمصیة

عن سبب التقاطھ للصور    خضركیف دخل الغرفة وسألھ    P39وصف  ف  .یستمر في شرح ما حدث لھ بعد ذلك  أن  P39لـ  كیربر  قالت
 P39نفى  ف   .المستقبل في لبنانقناة [تلفزیون]  لھم ببیع صور لقناة الجزیرة في قطر ومتّ ھ  إن  P39لـ]  خضرقال [  .وألجل ماذا التقطھا

في جمیع    وجوداتم  نّ ك   نیمكن إثباتھ ألنھ  وھو ما  بناتھلزوجتھ و  ا ھذه االدعاءات وقال إن الصور كان من المفترض أن تكون تذكارً 
 "!احسنً : "P39لـقال المحقق  .الصور

  . ا] صورً خضر[  وطبع   .سفلاألإلى    بنظرهیلقي  وقال لھ أن    P39  يرفع المحقق [خضر] العصبة عن عینو  .على كرسيP39جلس  
عرف تلم یھ  لكنوالكبرى والصغرى،  وابنتیھ  زوجتھ    P39حدد  ف   .فیھامن ھم األشخاص الموجودون    ھوسأل  P39  علىالصور    ضَ رَ عَ ف

من أین حصل [خضر]    P39یعرف  صور (لم    صورة لھ وھو یقوم بالتقاط  P39لـ خضر    ضر وع  .باستثناء صدیقة زوجتھ  على البقیة
 تصویر مقاطع فیدیو صور/ال التقاط  إذا كان  عّما    P39  سألف  . التقاط الصوربتھمة    ) وأخبره أن ھذه الصورة تدینھتلك الصورةعلى  

  .لم یحظر ذلك األمر أن القانون السوري خضرشاھد أجانب یفعلون الشيء نفسھ، وأخبر قد في سوریا وأنھ  اممنوعً 

ھ وأخبره أنھ سیجعل  5ھوبدأ بضرب  P39ووضعھ على رأس    قام بتلقیمھو  الجزیرة وسحب مسدسً قناة ال  ببیع صورٍ   P39]  خضراتُّھم [
 . یعترف بأن الصور لقناة الجزیرة

 

ما إذا كانت ضربة خفیفة أم ضربات قویة، ولكن من السیاق یمكن فھمھا على أنھا ضربات خفیفة   P39مالحظة من مراقب المحاكمة: لم یحدد  5
 .P39بالمسدس على رأس 
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  . " شوفوا شغلكمعلى األرض وقال لھم "  P39رفع [خضر] قدمھ وركل  ف ،  اجالسً   P39كان  حیث    . عناصر  4إلى    3استدعى [خضر]  
 .اوخضر، لكنھ لم یفھم شیئً  أنوربین  اھمسً  P39سمع  و

كما لم یفعل من قبل في   P39وصرخ    .دقائق أو أكثر من ذلك بقلیل  10بالكابالت الكھربائیة لمدة    P39وبدأوا [العناصر] بضرب  
یفعل أحد أمرین:    أن  ینبغي علیھفي الغرفة [الزنزانة المشتركة]، أخبره أحد األشخاص أنھ عند استجوابھ،    P39حیاتھ، ألنھ عندما كان  

، وھو ما كان  الشخص الذي یعذبھصرخ بصوت عاٍل إلرضاء دافع  أن یصدر أي صوت على اإلطالق، أو  ییده وال    على   إما أن یعض
 .اومتعبً  امنھكً  P39كان و .بصوت عالٍ  الصراخ، في الواقع P39یفعلھ 

فقال إنھ كان   .من ركلھ P39 وسألت كیربر  .فقال إنھ كان النقیب خضر  .إعادة تأكید من عرض لھ الصور P39 كیربر من طلبت
حدث في نفس  فقال إنھ    .لكِ القاضي كیربر أین رُ   تسأل  .أنوربناًء على أوامر    فعل ذلك  اعتقد أنھ P39 لكنو،  االنقیب خضر أیضً 

  P39لـ  أمكنكیربر كیف    تتساءلف  .P39ما أكده    معصوب العینین، وھو P39 إذا كانعّما    القاضي كیربر  تسأل  .التحقیقغرفة  
رفع العصابة لفترة لكن [خضر] َوعندما نظر إلى الصور،    ألسفل  اتوجب علیھ أن یبقي بصره متجھً كیف   P39 أوضحف  .رؤیة الصور

   .علیھ ِض الصورعروجیزة ل

 استجواب من قبل القاضي فیدنیر

في المرة األولى،  P39 التحقیق معللتو ھي نفس الغرفة التي تم فیھا  المذكورة التحقیقفیدنیر معرفة ما إذا كانت غرفة  أراد القاضي
 .P39وھو ما أكده 

 . (األرضي)كان كالھما في نفس الطابق  فقد  ،  P39لـ  اوفقً   .في نفس الطابق حیث كانت الزنزانة  التحقیق  غرفةإذا كانت  عّما    سأل فیدنیر
  10، فقد نزل  القبو  بالواقع"بالطابق األرضي"، كان یقصد    عندما قال  أوضح، أنھو  .ستخدم ساللمأن ی  P39 یتوجب علىلم  حیث  

 .القبودرجات إلى 

ساقیھ  /سوى قدمیھ  ؤیةلم یستطع ر  إنھ  P39قال    .عن عینیھ  قد رأى المحقق عندما تم رفع العصابة P39 إذا كانعّما    فیدنیر سأل
الذي كان في إذا كان المكتب ھو نفسھ  عّما    فیدنیر سأل  .امكتب [المحقق] كان خشبیً طاولة  أن لون   P39 وأضاف  .وبالط األرضیة

شخصین،    واحد أم شخص    قدميإذا كان قد رأى  عّما    سأل فیدنیر  .P39وھو ما أكده  في الغرفة،   P39 المرة األولى التي كان فیھا
 .لم یتذكر P39 ولكن الشخص،إذا كان یتذكر ما كان یرتدیھ ھذا عّما  P39فیدنیر  سأل .دشخص واح قدميأنھ رأى ب P39أجاب ف

 إنھ   P39قال  ف  .في المرة األولى أو الثانیة  التحقیق معھإذا كان یمكنھ سماع صراخ قادم من الغرفة حیث تم  عّما    P39فیدنیر   سأل
 .أنھ ال یعرف أین كانت ھذه الغرفة P39 وأضاف .من ھذه الغرفة ومن الغرف األخرى افیما یتعلق بالصراخ، فقد كان یسمعھ دائمً 

 .استراحة أخذ عندما یرید یخبرهبأن  P39 فیدنیر بتذكیر قام

وعندما "انتھوا"   التحقیقأنھ بعد    P39أوضح  ف  .التحقیقالتسلسل الزمني بعد  باالستمرار في وصف ما حدث    P39طلب فیدنیر من  
العناصر[المحقق]    نادىمن الضرب،   الغرفة  P39  وطلب منھم إخراج  على  إلى "/من ساقھ  P39  فقاموا بجرّ   .من  " الغرفةقدمھ 

"وضعوه" و  أن یأخذ مالبسھ،ھ  ، وطلب منP39  الذین جروه] بإزالة عصابة العینین وفك یدي  قام " [ربما أحد العناصر"و  .[زنزانتھ]
الموجودة الغرفة، بدأ المعتقلون في وضع الماء البارد على عالمات الكابالت [اإلصابات]    P39عندما دخل  و  .منھا  ذَ في الغرفة التي أُخِ 

 .ظھره وذراعیھ على

حیث    .قدمیھ/وساقیھللمحكمة إن معظم الضرب كان على ظھره   P39 فقال  .وفي أي أماكن  إذا ما أصیب بجروح P39 فیدنیر سأل
فكانت اإلصابات في الغالب في الظھر واألكتاف والفخذین   .عندما ضربوه  ةعلى األرض، ویداه ورجاله مقید  P39كان بطن ووجھ  

 . القدمین/والساقین

  فیدنیر  سأل  6. قدمیھ/ساقیھ  أسفل  ُضِرَب على  إنھ   P39قال  ف  .قدمیھ  أخمصإذا كان قد تعرض للضرب على  عّما    P39  فیدنیر سأل
P39  فأجاب إذا كان یقصد القدمینعّما ،P39 بنعم.  

وأنھ لم یتمكن من النوم طوال   .كیف دخل الغرفة وقام المعتقلون بوضع الماء البارد علیھ  P39فروى    .یتابعأن    P39طلب فیدنیر من  
 12إلى    10وكان ھناك من    .منفردة  أیام، تم استدعاء اسمھ ووضعھ في زنزانة  4إلى    3وبعد    .اللیل بسبب اآلالم واألوجاع في جسده

داخل [الزنزانة]،    P39وضعوا  و  .، فیما یذكر3أو    2ھو    P39] وكان رقم زنزانة  المنفردةخارج الزنازین    الساحة/[في الممر  ابابً 
 .، ألنھ عندما استلقى، لم یستطع مد ساقیھامترً  1.5 كانت على األرجحو، امترً  1.75أو  1.5×  1التي كانت مساحتھا 

حتى الحیوانات لن ف،  P39لـ   اووفقً   .بطانیات سیئةثالث  وكان ھناك بطانیتان أو    . كانت الزنزانة سیئة للغایة وتفوح منھا رائحة كریھة
كانت ھذه ھي المرة األولى التي حیث    .بالحائط  ساقیھ/وبدأ في ضرب رأسھ وقدمیھ  غضبأنھ    P39أوضح    .تستطیع العیش ھناك

 

 یمكن أن تعني الساقین والقدمین.  P39لكلمة التي یستخدمھا أوضح المترجم أن ا 6
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  P39وكان الوقت الوحید الذي أمكن    .النھار واللیللم یستطع التمییز بین  و  .P39  نفسیة  تعبتو  .مكان كھذاإلى    P39دخل فیھا  ی
من معرفة    P39من خالل صوت األذان، تمكن  و  .یصلي فیھأن    P39  اعتادوكان ھناك مسجد قریب  حیث  األذان؛    عند  ھو  تمیزه

 .أیام، فُتح باب [الزنزانة] فجأة 4إلى   3بعد و .وما إلى ذلك اأو عصرً  اظھرً كان  الوقت إن

عّما    فیدنیر سأل  .ومساءً   اصباحً   7:00إلى دورة المیاه في الساعة    كانوا یؤَخذون في زنازین انفرادیة]    المعتقلونأنھم [ P39 أضاف
  8- 7  الساعة  ن حوالياما ك  اوغالبً   فقط  المنفردةكان األمر كذلك في  فقد  ،  P39لـ  اوفقً   .االعتقالأثناء    اإذا كان ھذا ھو الحال دائمً 

 .ومساءً  اصباحً 

قال لھم "اخلعوا مالبسھ"  حیث  یأتون مع أنور من خلفھم    عناصرالباب فجأة ورأى ثالثة  فُتح  إنھ ذات یوم    قائًال   حدیثھ  P39واصل  
وقیّدوا یدیھ بأصفاد  P39عصبوا عیني  .كھربائیة كابالتسم، بھ  30×  70وكان حجمھ ، اأن معھم جھازً  P39رأى و  .ذلك ففعلوا
كانت یداه  حیث    .الكابالت]  أسالك/من األشرطة البالستیكیة  بدالً   حقیقیة"، بل أصفاًدا معدنیة) [أي أصفاًدا  عادیة"  لم تكن أصفاًدا(لكن  

الوقت، دقیقة أو دقیقتین، بعد مرور بعض  و  .أن أحد العناصر وصل الكابل باألصفاد  P39شعر    .حائطلل  امواجھً   خلف ظھره وكان 
أنھم    P39صدمات، شعر    6إلى    4بعد  و  .كانت شدتھ تتزاید وتتناقصو  .بشيء یضرب یدیھ ویصعد إلى رأسھ ككھرباء  P39شعر  

یتوسل إلیھم وأخبر   P39بدأ  و  .أنھ سیموتبیشعر    مما جعلھالكھرباء بصدمة كھربائیة عالیة  صعقتھ  رشوه بكمیة كبیرة من الماء ثم  
أنھ كان علیھ   P39لـ)  من كان  P39لم یعرف  أحد العناصر أو أنور [رسالن] (  قال  .أنھ سیعترف بأي شيء یریدونھبأنور [رسالن]  

و الخطیب  فرع  كان  ھذا  أن  ینسى  زوجة    إنھقال  أن  سیحضر  المتكلم]  و  P39[الشخص  الفرع  إلى  وابنھ  العناصر  یوبناتھ  جعل 
لقناة الجزیرة  P39یعترف    إلى أنیغتصبونھن،   الشخص  یعترف بكل ما یریده [/قرأنھ سی  P39أخبره  ف  .أن [التقاط الصور] كان 

األسالك]  /أزالوا [الجھازثم    .مرة، وُسكب الماء علیھ مرتین  15حوالي  بالكھرباء    P39  ُصِعقدقیقة،    20-10في غضون    .]المتكلم
 . [رأى یدیھ تنزفان بغزارة] في حیاتھ كما لم یره من قبل اإلى یدیھ ورأى دمً  P39نظر و .الكھربائیة، وقیود یدیھ، وعصبة عینیھ

 .نعم P39 فقال .إذا كان یرید استراحة P39 سألت كیربر

*** 

 دقائق] 10استراحة لمدة [

*** 

بالصدمات الكھربائیة   P39آخرین، حیث تم تعذیب    مع عناصر  أنوركیف جاء    یروي   P39أشار فیدنیر إلى أنھ قبل االستراحة، كان  
عندما كان في    ، P39لما قالھ    اوفقً   .ھناكموجودون  الكان أولئك األشخاص    تلخیص من  P39طلب فیدنیر من  و  .كان یصرخ  وكیف

  .الصدمات الكھربائیة[بدأت]  وحدثت P39قیدوا و .خلفھم أنوروكان  سجانین 4إلى  3، جاء المنفردة

قولھ بأنھم عصبوا عینیھ  P39فكرر  .لم یكن معصوب العینین في البدایة في الزنزانة P39أن   افیدنیر تأكید ما إذا كان صحیحً أعاد 
 . ا] الذي قید یدیھ باألصفاد بعصب عینیھ أیضً سّجانوقام [ال .الجھاز P39عندما فتحوا الباب ورأى 

 .، حیث كان یقف وراء العناصراأنھ [أنور] لم یفعل شیئً   P39فرد    .باسم أنور  P39فعلھ الشخص الذي حدده  عّما    P39سأل فیدنیر  

 على األرض  P39كان  و  .رأى الباب یُفتح فجأة  إنھ  P39قال  ف   .أن یصف ما رآه قبل أن یتم تعصیب عینیھ  P39  فیدنیر من  طلب 
أوضح فیدنیر أنھ كان  و  .الم یقل شیئً   أنورأن    P39، أفاد  األمرعن  ُسئََل  وعندما    .من ورائھم   وأنور  العناصرمن    4-3ثم رأى    .فنھض
أثناء استجواب الشرطة كیف "  P39ذلك ألن  عن  یسأل   الثالث،    سّجانجاء  أوضح  الیوم  لم  و  . وقید یدیھ  P39وعّصب عینّي  في 

اآلن [في جلسة   سجانینذكر عدة    P39أشار فیدنیر إلى أن    ."  ُوّصَل بھرؤیة الكثیر في الغرفة، لكنھ شعر أن الجھاز    P39یستطع  
 .خارج باب الزنزانة سجانین 4 إلى 3لكنھم كانوا وھو الذي فتح الباب ودخل إلى الداخل،  السجانینإن أحد  P39 قال .المحاكمة]

 . امسبقً   ، كما قالأشخاص  4إلى    3أنھم كانوا    P39، فأجاب  ُعصبت عیناه عن عدد األشخاص الذین كانوا ھناك بعد أن    سأل فیدنیر
]،  هاُعصبت عین[بعد أن    الم یر أحدً   إنھ  P39قال  ف  . رؤیتھم بعد أن ُعصبت عینیھ أمكنھسأل فیدنیر إذا   .تحدید ذلك، ألنھ رآھم  وأمكنھ
 .رأى ھؤالء األشخاص عند فتح الباب غیر أنھكل شيء أسود، یرى كان حیث 

 . سماع أي شيء عندما كان یصیح ویصرخ یستطع مأوضح أنھ ل P39ولكن  شفھیة،إذا كان قد سمع تعلیمات عّما  P39سأل فیدنیر 

كان ھناك مصباح صغیر    إنھ  P39قال  ف  .قال إنھ لم یستطیع الرؤیة وأنھ ال یوجد ضوء داخل الزنزانة  P39أشارت كیربر إلى أن  
لیستطیع  بما یكفي    االضوء كان ساطعً إن    P39قال  ف   .إذا كان یمكنھ رؤیة األرض أو الممرعّما    كیربر  تسأل  .خافت وشفاط ھواء

 .الرؤیة

 P39قال  ف   ."خضًرالم یكن    ھولكن  یتحدثان،الشرطة "كان ھناك شخصان    محضر استجوابمن    واقتبس  P39  بإنعاش ذاكرةقام فیدنیر  
 . ألنھ كان یصرخ حدیثھم فھم P39لم یستطع و .لكن كان ھناك أكثر من شخصینوشخصین كانا یتحدثان، إن 
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أظافره كانت  و  اثم نظر إلى یدیھ ورأى دمً   .األصفادنزعوا  للمحكمة إنھم    ائًال ق  P39  فاستمر  .حدیثھأن یواصل    P39طلب فیدنیر من  
   .على األرضوسقط   P39في تلك اللحظة، انھار و .كان األلم األشد في كتفیھ ومؤخرة رأسھو .تؤلمھ

[تعذیب    لصعقات كھربائیةعندما أدرك أنھ تعرض    .)اأنھ كان نھارً   P39عتقد  ا الصباح (  حتىلیوم التالي  ل  المنفردةفي    P39  بقي
 ا وأصبح یعتقد أنھم وحوش، على الرغم من أنھ لم یؤمن أبدً   افي نفسھ أنھم لیسوا بشرً   P39  فّكر،  للضرببالصدمات الكھربائیة] و

،  یؤذونھأنھم یمرون بجانبھ وال  ب  ھمیخبروتحدث معھم؛  ی  P39حشرات وصراصیر صغیرة وبدأ  المنفردةفي  وكان یوجد    .بالوحوش
  قالحیث    .یتحدث إلیھ   P39بدأ  الصرصور، و  ولم یؤذه  احمل بیدیھ صرصورً   إنھ  P39قال  و  .تعذبھ  كانت  بینما الوحوش بالخارج

P39   وأوضح  ."أنت" حیوان ألیفو  بالخارج ھم الوحوشمن    نھ یعتقد أنإ  للصرصور  P39   ًا أمام المحكمة أن لدیھ قطة یعاملھا دائم  
  .عذبھا"]ی"ال  ةلم تتم ترجمعذبھا [یوال وشفقة  بعطف

في ذلك و  . بعد یوم أو یومین، أعادوه إلى الزنزانة الجماعیة  إنھ  P39قال  ف  .بعد ذلك  عھالتحقیق مإذا كان قد تم    P39سأل فیدنیر  
انھارت  و  .أنھم أحضروا عائلتھ  P39اعتقد  ف  .وطنین  نقر  ،مقلقة  ا أصواتً   ؛ابنھ  صوت   الوقت سمع أصوات تعذیب شخص بدا وكأنھ 

 .للتحقیقأیام ولم یتم استدعاؤه  6إلى  5في الزنزانة الجماعیة لمدة  P39مكث  و .یدرك ما كان یحدث في الخارجنفسیتھ ولم 

لكن  و  ،مرة أخرىمعھ    التحقیقلشرطة أنھ بعد الصعق بالصدمات الكھربائیة، تم  من قبل ا أثناء استجوابھ    P39  إلى قول  فیدنیر  أشار
P39 ال یتذكر ذلك إنھقال و، نفى.  

 .إذا كان یمكن تكرار السؤالعّما  P39فسأل  .ما اشیئً  انتعنی"نقود" و “توقیع" الكلمتان المفتاحیتانما إذا كانت  P39سأل فیدنیر 

 4أنھ بعد    P39أوضح  ف  .في استجواب الشرطة   بشأن ما قیل عنھما   P39تذكره  عّما    "نقود"، متسائًال و  "توقیع"كلمتي  فیدنیر  ذكر  
تم نقلھم  و  .] P39اسم  ، من بینھم  من المعتقلین[   ااسمً   12إلى    10ورقة ونادى    في تلك الغرفة، جاء أحد العناصر حامًال   بقائھ أیام من  

 عن الزنازین] حیث كان ھناك المزید من األشخاص   ھ یثحدمصطلح "غرف" عند    اأحیانً   P39إلى الممر بین "الغرف" [استخدم    اخارجً 
من جعلھ یوقع    P39لم یتذكر  و  .التحقیق  غرفةتلو اآلخر إلى   اتم استدعاء المعتقلین واحدً و  .م نقلھم إلى الخارج [من زنازینھم]الذین ت

رفع [المحقق] العصبة عن عیني   .]في السابقكانت    التي] [التحقیقغرفة  غرفة [اللكنھا كانت نفس  وآخر)،    اشخصً   مأ  أنور(سواء كان  
P39   عندما أراد  و  .اعترافاتھ  على  توقیعال] وقال لھ إن علیھ  إلى األسفل  نظره[إبقاء    المكتبطاولة  وطلب منھ إبقاء رأسھ علىP39  

أن یوقع    ینبغيعّما    للمحقق إن األوراق كانت فارغة وسألھ  P39قال  ف  .أوراق ال یوجد شيء مكتوب علیھا  5التوقیع، رأى حوالي  
" إلى حافلة خارج الفرع معصوبي ذھبنابعد ذلك "و  .أوراق فارغة وتم أخذه إلى الخارجعلى    P39ع  ، وقّ لحظةفي تلك ال و  .علیھ

 . المخابرات العامة في كفر سوسة " إلى فرع"وأخذونا .األعین

، ذلك  P39نفى  ف  .على شخص ما ھناك  P39تعرف    إذاما  والخطیب،    فرع  في  P39لـ  تحقیقأراد فیدنیر معرفة المزید عن آخر  
 اكیسً   مناالعصابات وأعطوا كل واحد    "أزالوا"في الممر،    "جمعونا"عندما    مغیر أنھ  .التحقیقفي غرفة  إنھ لم یتعرف على أحد  وقال  
رأى لى الحافلة،  أنھ في الطریق إ  P39وأضاف    . الشخصیة]  ممتلكاتھ  معتقلساعة وما إلى ذلك [أعطوا كل  بداخلھ  ]  ا[بالستیكیً   اصغیرً 

  أنور فإن ذلك یدل على أن    P39لـ  اووفقً   .أنور  P39كانت ھذه ھي المرة الثالثة التي یرى فیھا  و  .أنور [رسالن] على جانب الممر
 .كان یشرف على كل شيء في الفرع

وأخبرنا خضر أن علینا االعتراف    .: "بقینا حوالي ساعة في الغرفةP39الشرطة إلنعاش ذاكرة    محضر استجواب  من   فیدنیر  واقتبس
وال   .یعترف بأي شيء/سیقرّ بعد الصدمات الكھربائیة، أخبرھم أنھ  ف،  لیس كما یتذكر  ھذا  نإ  P39قال  ف  ."علینا أن نقولكان  وماذا  
 . خضرمع  لحظةتلك ال P39 یتذكر

،  لما یتذكره   اوفقً ،  ا ھذا كان صحیحً إن    P39قال    . "نقودأن علّي أن أعترف وتحدث عن    خضر "أخبرني   :P39  ل قو فیدنیر  اقتبس
 . الثاني التحقیقاألول ولیس في  التحقیقلكن ھذا كان في و

من األمیر بندر في السعودیة ومن الحریري    أحصل على نقودٍ : "أخبرني خضر أن علّي االعتراف بأنني كنت  P39  فیدنیر قول  اقتبس
 .إذا كان علیھ أن یوضح ذلك بالتفصیلعّما   فیدنیر، وسأل على ذلك P39أكد ف .في لبنان"

 التحقیق   م فياألول أ  التحقیقال یتذكر ما إذا كان ذلك في    إنھ  P39قال  ف  .وضع ذلك في إطار زمني  P39، وطلب من  ذلك  أكد فیدنیرف
المستقبل، قناة تلفزیون    إلى  صور] إلى قناة الجزیرة أو/كان یرسل [معلومات  P39] أن  خضربعد أن ادعى [ف؛  الحادثةالثالث لكنھ یتذكر  

ملیون   1.5  -   1.2  بقیمة  امبلغً   ىتلقّ   P39محفظتھ، وزعموا أن  في  أو    P39  ] إنھم عثروا على قطعة من الورق في جیبخضرقال [
أنھ ال   P39رد  ف   .الحریري-قناة تلفزیون المستقبلاألمیر بندر، أو عبد الحلیم خدام، أو من    –[لیرة سوریة] كتمویل من السعودیة  

كان الحریري في سوریا و  ؛] إن خدام كان حبیبھم ونائب الرئیس خضر[لـقولھ    P39  واستذكر  .إال في األخبار  عنھمیسمع    میعرفھم ول
؟ P39 یمولون كیفف –كان بندر صھرھم وكما یفعل بعض السیاسیین]؛  قبلة ودیة على الخدودأشھر وقبّلھ الرئیس [بشار] [منذ ستة 
یقوم بتركیب بالط األرضیات   P39كان  حیث    .مصنع الذي باعھ لشراء منزل جدیدال  ؛علدیھ مستود  ھ كان ] أنلخضر[  P39أوضح  
 . للتستر على نفسھاستخدمھا  ] أن ھذه أسماء وھمیة  خضرزعم [ف  .طین والسباكینوالمبِلّ   انینللدھ  اسجل أنھ أعطى نقودً ف المنزل،    وطالء

أشھر ألنھ   6لمدة    P39رأى ھذه المبالغ المالیة ولم یر فاتورة الكھرباء التي لم یدفعھا    كان قد  ] إذاكل ساخرشب] [خضًرا[  P39سأل  ف
إلى    اكان علیھ دفع فاتورة؛ مشیرً   P39أن    رؤیة  " وتجاھلما یناسبھ  رؤیة  "اختار  خضر  إنأن یقول    P39  قصد[  لم یكن في المنزل
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المبالغ رأى ھذه [  [خضًرا]  أنھ  P39  فكّرر  .] الشخصیاتمن ھذه    تلقى أمواالً   P39بأن    االدعاءات، ودحض  حقیقة أنھ ال یملك ماالً 
 .ھذه [الفاتورة] م یرَ ل ھلكنو] المدفوعة

أنھ خالل التحقیق   P39أجاب  ف  .ا فیھاحاضرً   أنور التي تضمنت الضرب وكان    التحقیقاتإذا كان بإمكانھ معرفة  عّما    P39سأل فیدنیر  
 .ألنھ كان یھمس بلھجتھ الحمصیة اأنور موجودً الثاني كان 

 P39 فقال فیدنیر أنھ عندما ُسئل  .رآه في الممر  إنھ  P39قال  ف   .إذا كان قد رأى أنور بعد نقلھ إلى كفر سوسةعّما    P39سأل فیدنیر  
أنھ بعد نقلھ من   P39فأوضح    .األول، أنكر ذلك  التحقیقإذا كان قد رأى أنور مرة أخرى بعد  عّما    لشرطةا  ھ من قبلأثناء استجواب

 .فرع الخطیب، لم یر أنور مرة أخرى

 التحقیقفیدنیر یقصد   ما إذا كان P39 فتأكد  .األول عندما رأى أنور والطاوالت في الغرفة  التحقیقمن الذي أجرى    P39فیدنیر   سأل
 .األول، ثم قال إنھ كان أنور [رسالن]

استمر    إنھ  P39قال  ف  .معرفة معلومات محددة والمدة التي استغرقھا  إن كانوا یریدون "؛  ااألول "حقیقیً   التحقیقإذا كان  عّما    سأل فیدنیر
 .تلك اللحظةالخطیب" وأنھى الحدیث عند  " P39 عندما ذكر[المحقق] انزعج/غضب  إلى أندقیقة،  15إلى  10من 

 . أمتار 5-4كان یفصل بینھما ھ قال إنھ ال یتذكر، باستثناء أن  P39 لكنو، وخضر بین أنور  التواصل فیدنیر أن یعرف عن  أراد

 فنفى .تعلیمات عندما تحدث الرجالن مع بعضھما البعض/إذا كانت ھناك أوامرعّما  الشرطةفي استجواب ُسئل  P39 قال فیدنیر إن
P39 اولیس أمرً  اعادیً  اكان حدیثً وقال إنھ ، ذلك . 

  إنھ  P39قال  ف  .افقد قال خضر "سیدي" وتحدث كما لو كان یأخذ األوامر، ولكن أنور لم یتكلم كثیرً   P39لـ  اأشار فیدنیر إلى أنھ وفقً 
أنور  ذكر  أو إذا    خضرئل في الشرطة عن أوامر أو تعلیمات من أنور إلى  عندما سُ  ھأجاب  الذي ما  P39  سأل فیدنیر  . ال یستطیع التذكر

من غیر المألوف ذكر    ھنحیث إأخبر الشرطة أنھ لم یتم ذكر الرتبة،    إنھ  P39قال    .ما كان یتحدث معھ [مع خضر]عند  خضررتبة  
 .اشائعً   اأمرً لم یكن ذلك  ؛ تحدثان مع بعضھما البعضاالسم إذا كان ضابطان ی

آخر   معتقًال أن ھناك    P39  أوضحف  .األول  التحقیقعندما تم إحضاره إلى    P39إذا كان ھناك أشخاص آخرون مع  عّما    سأل فیدنیر
  أن ھذا حدث  P39أوضح  و  .فقطبلدتھ  وعن  اآلخر] عن اسمھ    المعتقلُسئل [ حیث  أُعید للخارج على الفور؛    ھلكنودخل الغرفة معھ،  

دخل قام فیدنیر بالتحقق مما إذا كان شخص واحد فقط قد خرج عندما    .داخل الغرفة، كان بمفرده  P39ولكن عندما كان    .عند الباب
P39.  قال  فP39   كالھما قد دخال الغرفة  عندما دخل، كان  إنھ  ]P39  [ذلك الشخص] عن اسمھ وبلدتھ وتم  ثم ُسئل    .]الشخص  ذلكو

إذا كان یتذكر الشخص الذي طرح األسئلة   P39سأل فیدنیر    .ذلك  P39فأكد    .ھناكإذا ما بقي    P39  سأل فیدنیر  .إخراجھ مرة أخرى
 .ال یتذكر إنھ  P39قال ف .اآلخر] المعتقلمع  حقّقالشخص الذي [

  واحدة مساحتھا  مختلفة؛ احتُجز في زنازین  P39وأشار فیدنیر إلى أن  .المعتقلین اآلخرینتحدث عن حالة ی أن P39من   أراد فیدنیر
في   30  -  25أنھ كان بین    P39أجاب  ف  .في الزنازین  المعتقلینر عن عدد  ییدنفسأل  و  .متر  3x3  أخرى مساحتھا؛ وامربع  اترم  50

  ثالثة إلى أربعة یتم إخراج  كان  [معتقلین]،    خمسة إلى ستةدخول  عند]  فثابتا، [یكن العدد  ولم  ؛  متر  3x3الزنزانة التي كانت مساحتھا  
"نحن" [المعتقلون]    .معتقًال   70  –  60من    أكثر، كان عدد المعتقلین  امربعً   امتر  60في الزنزانة الكبیرة، التي تبلغ مساحتھا  و  .معتقلین

 .نا نتنفس بصعوبةلم نكن قادرین على الوقوف وك

في الغرفة التي كان فیھا، لم یتعرض المحتجزون إلصابات ألنھم كانوا   إنھ P39قال  ف .فیدنیر معرفة الحالة الصحیة واإلصابات أراد
وكان  .ویعودون وھم في حالة سیئة ایومیً  التحقیقیذھبون إلى كانوا منھم  ثالثة إلى أربعةإال أن  .[تم احتجازھم للتو]  احدیثً  قد وصلوا

 . معظمھم في حالة سیئة بسبب الضرب بالكابالت

ن عالمات إ و  ، احالة [المعتقلین] كانت مشابھة لحالتھ، ولكنھم كانوا أصغر سنً إن    P39قال  ف  .وصف اإلصابات P39 فیدنیر من طلب
أشخاص ینزفون    3-2وكان    .ثل]على أجسادھم ما رآه على نفسھ [عوملوا بالمِ  P39 ىورأ  .الكابالت على ظھورھم كانت واضحة

 .في الغرفة  الموجودین كان ھؤالء ھم األشخاصو .سیقانھم/أقدامھممن 

أن جمیعھم تحدثوا عن الكابالت    P39أوضح  ف  .التحقیقحدث لھم أثناء  عّما    مع معتقلین آخرین وسألھم تحدثإذا    ام  P39  فیدنیرسأل  
 المعتقل، تذكر ما قالھ ذلك  ی P39 فیدنیر معرفة ما إذا كان أرادف  .تعذیب] وقال أحدھم إنھ ُعلق من السقف  كوسیلةالكابالت    وا[ذكر
 . ذلك تذكریلم  P39 ولكن

 حیث،  ظروف مھددة للحیاة  لم یكن ھناك و  ذلك،  P39  نفىف  .مھددة للحیاةإذا كان بعض المعتقلین یعانون من ظروف  عّما    سأل فیدنیر
عن    اشیئً لكنھ ال یعرف  وعلى أن ھذا ما رآه،    P39  وأكد  .بعدالقدر] من العنف  ذلك  بدایة الثورة ولم یكن لدى [قوات األمن    تكان

   .األخرى الغرف
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قطع   10  خبز؛أنھم [أُعطوا] كیس    P39أوضح  ف  .امتوفرً إذا كان الماء  عّما    ، وسألاقال إن الطعام كان سیئً   P39أن    إلى  فیدنیر  أشار
حبات زیتون  أو  قاسیًا    افي الصباح، كانوا یحضرون جبنً و  .]افاسدً [  ا متعفنً   اذات مرة أحضروا خبزً و   .اشخصً   30لـمن الخبز العربي  

 ةلمرة واحد  أیام، أحضروا دجاجة مسلوقة  8على مدار  و  .] بطاطا مسلوقة مغطاة بالترابرونحِض كانوا یُ عند الظھر [و  .ال بأس بھا
المليء    الفاسد  الجبن والخیار  یحضرونفي اللیل، كانوا  و  .غمس الخبز في المرققام فقط ب األكل ومن    P39  یتمكنلم  و  .اشخصً   30لـ

م إنھ  P39قال  ،  الماء[بخصوص]  و  .والمحتجزون] بمسحھا بالبطانیات أو غسلھا في المرحاض  P39نقوم" [كنا "  اأحیانً و  .بالتراب
  ، كانت ھناك أكواب للشرب بھا ما  یعنیھ بذلك، وإذا  عّما    سأل فیدنیرف  .اعتدنا على الشرب من المرحاضو"أننا"    .یحضروا أي شيء  لم

  .یدیھم تحت صنبور المیاهأیضعون كانوا حیث  .أي أكوابإنھ لم یكن ھناك  قال P39ولكن 

[كان حیث  . [كجم] 12خسر أنھ  [كجم] قبل االعتقال و 95 وزنھ كانإن  P39قال ف .خسر بعض الوزنكان قد  إن P39سأل فیدنیر 
 .[كجم] عندما نُقل من الخطیب إلى كفر سوسة 83] قرابة وزنھ

أن الصراخ والتعذیب    P39فأجاب    .كذلك فكم كان عدد المراتوإن كان  آخرین    معتقلینسمع صراخ  قد  إذا كان  عّما    P39سأل فیدنیر  
 .كانا ینخفضان في اللیل إّال أنھما، متواصلینكانا 

فرع الوضع في  وإن كان بإمكانھ مقارنةأراد فیدنیر أن یعرف كیف أُطِلَق سراحھ و .قال إنھ نُقل إلى كفر سوسة P39ذكر فیدنیر أن 
ما حدث في كفر سوسة: عندما نُقلوا [أي المعتقلین] من الخطیب، كان بینھم طفل   أن یشیر إلى  P39أراد  ف  .الخطیب بفرع كفر سوسة

  والذي كان   عن اسمھ  P39سألھ  ف  . آخر  اشخصً   30و  P39في الغرفة التي كان بھا    ُوِضعَ وكان قد    .دون الخامس عشرة من العمر
حاول و  .لیومین األولین، لم یستطع التحدث مع أحد ولم یرغب في ذلكفي او  .]، بالقرب من دمشقُحجبت المعلومات] من [ُحجب االسم[

P39  بنفسھ أیام، جاء    5أو    4بعد  و  .التحدثلكن الصبي رفض  ووالده،  ه كالتحدث معھ لمعرفة ما تم اتھامھ بھ، وطلب منھ أن یعتبر  
تردد [الطفل]   .بالدماء بالكامل  مغطىكان  حیث    .سروالھ من األمام والخلف  علىحدث لھ وعن الدم الذي كان  عّما    فسألھ  P39إلى  

قال إنھ  ف  .تم اتھامھ بھعّما    P39سألھ    .بیننا "  سر  إنھ  .ا"عمي، أتوسل إلیك أال تخبر أحدً   P39لـلكنھ قال  و  في الكالم [في البدایة]،
وأوضح أنھم عذبوه    .یحطمھصورة لھ وھو    أظھروا لھ  األمن]  عناصر[أي  أنھم  ] وُحجبت المعلوماتتمثال حافظ [األسد] في [حّطم  

أنھم اغتصبوا الصبي   P39وأضاف    .إلى "فتحة الشرج"]  تُرجمت" []السفلي[في الخطیب وأدخلوا عصا مكنسة خشبیة في "الجزء  
أال یخبر أي شخص باستثناء    اأیضً   P39  وقال لھ  .مواساتھ وإخباره بشيء لطیف  P39حاول  و  . محزن ال یمكن تصوره  أمروھذا  

یتعرض  من  ل  ةجیدیست  [المجتمع] ل  نظرة  للمحكمة أن العادات السائدة في "مجتمعنا" [السوري] ھي أن  P39أوضح  و  .المقربین منھ
   .، عندما سمع قصة ذلك الطفلكابده أمًرا تافًھاوالضرب الذي   شتمإلى أنھ وجد ال P39أشار  .عتداء جنسي]امثل ھذا الوضع [ إلى

واآلخرین] إلى كفر سوسة، ولكنھ كان    P39في فرع الخطیب وأنھم أخذوه معنا [  P39فقال    .اعتقال ھذا الطفلسأل فیدنیر عن مكان  
 . أخرى غرفةفي 

ال یعرف،    إنھ  P39قال  ف  .حدث مع معتقلین آخرین یكون    انطباع بأن االعتداء الجنسي یمكن أن  P39إذا كان لدى  عّما    سأل فیدنیر
] بمساعدتھ في غسلھا،  P39لـإذا كان [سیسمح  عّما    لصبي أن یغسل مالبسھ، وسألھل  P39  وقال  .الطفل] حدث أمامھ  موقفلكن ھذا [و
 . لكنھ رفضو

یروا أي شيء في    الفھم    .ال یعرفون  المعتقلینأن    P39فأوضح    .السجانینإذا كان ھناك تواصل بین  عّما    سأل فیدنیر بشكل عام
 .أحد العناصرأو  اضابطً إن كان ]، فلن یعرفوا من یتحدث؛  االغرفة، وإذا سمعوا [شیئً 

دواًء   P39أنھ لم یكن ھناك رعایة طبیة في الخطیب، حیث طلب    P39فأجاب    .في فرع الخطیبالرعایة الطبیة  سأل فیدنیر عن  
من حبة    بدالً   نصف حبة لیأخذ    نصفینست حبات فقط وكان یقسمھا إلى    P39في كفر سوسة، أعطوا  و  .اولم یحضروا شیئً   الدملضغط  

 .كاملة

  .ما  انوعً   اجیدً كفر سوسة كان  فرع  إن    P39قال  ف  .الخطیب بفرع كفر سوسة  فرع  وكیف قارنأطلقوا سراحھ  كیف    P39سأل فیدنیر  
مرة أخرى [األسئلة   P39ھا  نفس الصور التي أنكر  علیھ  تضرِ وعُ علیھ نفس األسئلة    تحرِ تعذیب مرة واحدة فقط، وطُ لل  تعّرضحیث  

في الجنة،   كان  ھناك، شعر أنھ  وصلعندما  و  .، ثم نُقل إلى سجن عدرا ایومً   13إلى    12في كفر سوسة من    P39وبقي    .واالتھامات]
من    ایجلب طعامً أن  یتعامل مع رجال الشرطة بالمال أو  یمكن للمرء أن  كان  مقارنة بما كان علیھ من قبل، ألنھ ھناك [في عدرا]  

 . الخارج

كیف دخل وسألھ   P39أوضح  و  .تلو اآلخر  اقاٍض واحدً   علىالمعتقلون    وُعِرضَ   .إلى دوما  P39ل  قِ بعد یوم أو یومین في عدرا، نُ و
القاضي   P39  وسأل  .بالبراءة  ًماإنھ سیصدر حكقال لھ القاضي  ف   .بإنكارھا  P39وقام  بقناة الجزیرة  المتعلقة  القاضي عن االتھامات  

  . هللا على إطالق سراحھ  یحمدأن    علیھ  بأنھ ینبغي  P39القاضي على    فأجاب  . تعذیبھ وإصابات ظھره  بشأن  سیحقق لھ العدالة  من
إلى منزلھ ورأى شقیقھ األكبر الذي   P39عاد  و  .لمراعاة سنھ  P39  إطالق سراحوقال إنھ سیتم    بًاأن القاضي كان طی  P39  وأضاف

عندما تم اعتقالھ،    إنھ  P39قال  و  .ویقوم بأعمال الصیانة العامة للمخابرات العامة في كفر سوسة  حاسوبشبكات و  مبرمج كان یعمل  
اتصل الضابط بعدة فروع ثم  ف   .من عرنوس  تم اعتقالھ]  ُحجب االسماتصلت زوجتھ بشقیقھ الذي ذھب إلى الضابط وأخبره أن شقیقھ [

] هأن االسم الذي رآه [قرأ  P39كان ذلك عندما أكد  وتم احتجازه في فرع الخطیب مع العقید أنور رسالن (  P39أن    P39أخبر شقیَق  
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  المخابرات أو الرئاسة لمنع   أجھزة   " في إدارةالسلطات العلیاإن ھناك تعلیمات من "  P39قال الضابط لشقیق  و  .ھو أنور رسالن) 
  .مل"أال یوجد  .، "حاول أال تسألمعتقلالسؤال عن أي 

  .لم یتم إبالغھم بذلك .P39األمر الذي نفاه إذا كانت عائلتھ قد تم إبالُغھا باعتقالھ، عّما  سأل فیدنیر

حصار درعا حدث إن    P39قال ف  .متى كان ذلك P39 إنھ تم اعتقالھ من المظاھرة الداعمة لدرعا وسأل  P39قول  فیدنیر إلى   أشار
، وقالوا إن  لھم  الخبز والحلیب  یطالبون بإرسالكل الناس [في درعا]  حیث كان    .]2011أبریل [نیسان/مارس أو  شھر آذار/في نھایة  

 .P39مظاھرة شاركت فیھا زوجة  وتم تنظیم  .ریا] إن علیھم فعل شيء لدرعاقال الناس [في سوف  .بدأت تنفذزلھم ا في من مخزوناتھم

ن منزل  أل  انظرً   إنھ  P39قال  ف   .من كان  أن یبیّن  P39ذكر حافظ مخلوف في استجواب الشرطة وطلب من    P39أشار فیدنیر إلى أن  
 . حافظ مخلوف ھو رئیس الفرع نإ  یقولون"كانوا ، فقد "40من القسم  اعمھ كان قریبً 

توفیق    ھورئیس فرع الخطیب    كان  بینما  740نعم، الفرع    P39فقال    .40تأكید أنھ كان یتحدث عن القسم    P39  طلب فیدنیر من
قال لھ ف  ،ھناك  هزتم احتجاصدیقھ] أنھ  ل[لھ    P39  وقال  .]ُحجبت المعلوماتقام بزیارة صدیقھ [  ،P39  یونس، ألنھ بعد إطالق سراح

   .سمعھ یصرخ من التعذیب  قد إذا كان صدیقھ  عّما    تساءل   إنھ   P39قال  و  .]"ُحجبت المعلوماتصدیقھ "تعال، اسمع أصوات التعذیب [

أن   إلى  فیدنیر  الخطیب ھو حافظ مخلوف  P39أشار  فرع  إن رئیس  الشرطة  استجواب  في  الخدمة   P39أوضح  ف  .قال  أدى  أنھ 
أنھ خریج جامعي شغل منصب مالزم أول:   P39وأضاف  .العسكري القیاديالعسكریة في اإلدارة السیاسیة ولدیھ فكرة عن التسلسل 

متحدثا   P39[أكد    .عن أمن منطقتھ  مسؤوالً   كان  الخطیبفرع  ویرأسھ حافظ مخلوف، ولكن    40  القسمإلى  إداریًا  فرع الخطیب  یتبع  
الخطیب [حي]  قع في منطقة  یالفرع الداخلي، ولكنھ  اسم  الخطیب]  على  [الناس علیھ  "ألست أعیش في المنطقة؟" ویطلق    ]،إلى القضاة

 ."الفرع الداخلياسمھ "  مقیم في المنطقة ویعرف أن P39  غیر أن .الخطیب]باسم منطقة  تیّمنًا[ بالخطیبوغالبیة الناس یسمونھ 

المبنى   .صغیرآخر  كبیر ومبنى  أن الخطیب یتكون من مبنیین؛   P39أوضح  ف  .عن المباني التي یتكون منھا فرع الخطیب  سأل فیدنیر
وعندما تم نقل ھذا الفرع إلى مكان آخر، أخذ    . العسكري"التموین  سمى "فرع  یكان  وا،  للخطیب قبل عشرین عامً   اتابعً   یكنلم    الكبیر

 .اعامً  30أنھ كان على علم بھذه المعلومة ألنھ كان من سكان تلك المنطقة لمدة  P39أوضح و .الخطیب ذلك المبنى

 .بالمتابعة]  P39[ [فأشار القضاة إلى    .إذا كان یمكنھ التحدث عنھاعّما    أن یشیر إلى أمر بخصوص حالتھ النفسیة وسأل  P39أراد  
 ا كوابیسً   ىھ یرإلى أن  P39  أشار  .األسباب لمحامیھ  P39ذكر  قد  عالج نفسي ولحصول على  نفسي ل  طبیبذھب إلى    إنھ  P39قال  
جعلھ و  .تیتلفّ في الشوارع یجعلھ    P39سمعھ  یعالوة على ذلك، فإن كل صوت    .من قبل قوات األمن  ة مالحقتعّرضھ للأسبوع عن  كل  

قبل عامین، كانت ھذه   بشھادتھ  P39أدلى  عندما  و  .غیر اجتماعي/اانطوائیً ذلك  بقي في المنزل وجعلھ    فقد  ذلك مستاًء للغایة وبالتالي
الراھن   .يءالس  وضعھبدایة   الوقت  جلسة على مدار    30  الطبیب منھ إجراءوطلب    عالجیةجلسة  اثنتي عشرة    P39، أجرى  في 
طبیب  لھ    وقالأیام وأخبره عن قصتھ،    10وقام بزیارة طبیب أعصاب قبل    قلیًال   P39  وضع  خالل الجلسات األخیرة، تحسنو  .عامین

 وكان لدیھ بالرنین المغناطیسي لدماغھ    اتصویرً   P39أیام، أجرى    10-7قبل  و  .األعصاب أن الصدمات الكھربائیة أثرت على دماغھ
وأخبروه أنھ ال یمكنھ    بأنھ یخضع للعالجإلى مركز التوظیف یفید    اتقریرً   P39  سلمو  .یوم الجمعة التالي للحصول على النتائج  دموع

  . االعمل حتى ینتھي من العالج، وھذا ما حدث مؤخرً 

*** 

 غداء]ال[استراحة 

*** 

 استجواب من قبل المدعي العام 

إذا كانت ھناك متظاھرات عّما    بولتس  تسأل  .2011مایو  أیار/؛ في  اتم احتجازه في وقت مبكر نسبیً   P39بولتس إلى أن    تأشار
 30  –  25كان ھناك حوالي  و  .أنھا كانت مظاھرة نسائیة تطالب بالخبز والحلیبب  P39  فأجاب  .إلى جانب زوجتھ وبناتھ  أخریات

 .امرأة

لم تكن    المظاھرةفي بدایة    إنھ   P39قال  ف  .إلى المظاھرة  نمعاملة قوات األمن للنساء عند وصولھ  اعتبركیف    P39بولتس    تسأل
دقائق، بدأت   5  –  4في غضون  و  .الساحةعناصر األمن العام في  عنصر واحد أو اثنین من  ھناك    وإنما كانقوات أمن،  أي  ھناك  

قوات األمن،    "رأینا" عندما  و  .ھراوات [الصعق] الكھربائي والعصي  حاملین  نزلوا من [المركبات]  و  .بسیاراتالدخول  قوات األمن ب
وتراجع،    P39أخذ   وابنتھ  كانزوجتھ  أنھ  بالعصي  غیر  للضرب  تعرضن  فتیات  الالفتاتو  .ھناك  كتبتھا   اإلشارات/أخذوا  التي 

حتى نُقلوا من كفر سوسة إلى   P39یَرھا  لم  و] (P16(جاءت [إلى المحكمة كشاھدة])؛ [  تُعتَقَلفتاة    P39  رأىكما    .المتظاھرات
   .في المظاھرة P39 رآھاالفتاة التي   ھي تلكوكانت  .عدرا)

 

 3راجع الحاشیة رقم  7
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، ولكنھ لم یكن 4أو    3كان ھناك العدید من المعتقالت، ربما    إنھ  P39قال    .إذا كان قد تم اعتقال المزید من النساءعّما    بولتس  تسأل
 . یعرفھن

كان ھناك عنف؛ حیث ُضربت ابنتھ بعصا    إنھ  P39قال  ف  .للعنف  نضقد تعرّ   ننفسھ  P39إذا كانت زوجة أو بنات  عّما    بولتس  تسأل
زوجتھ وال   اعتقاللم یتم    إنھ  P39قال  ولدى سؤالھ عن ذلك،    .وعائلتھ] للخلف  P39وعندما تلقت الضربة، تراجعوا [  .على كتفھا

 . بناتھ

قال  ف  .الالئي تم اعتقالھن من المظاھرةمن  المزید من النساء    40قد رأى في وقت الحق في القسم    P39إذا كان  عّما    بولتس  تسأل
P39  نساء مرة أو مرتین [في الخطیب]   ]صراخ[سمع    غیر أنھ  .ن عن الرجالفُِصل  لم یر أي امرأة على اإلطالق، ویعتقد أنھن  إنھ . 

أوضح  و .خضع المتحانات الثانویة العامة في غضون أسبوعینكان سی یتوسل المحقق [إلطالق سراحھ] ألنھ  طفًال  اأیضً  P39سمع و
P39    بولتس    تسأل  .) اعامً   17من العمر حوالي    ونیبلغ  الثانویةطالب  للمحكمة أنP39    قال  ف  .آخرین  أطفاالً   ما سمعإذاP39   إنھ 
   .فقط كفر سوسة وطفل] الطالب[ سمع

الذین عذبوا   [الطفل] قال لھ إنھم كانوا العناصر  إنھ  P39قال  ف  .بولتس إذا كان الطفل من كفر سوسة قد قال لھ من فعل لھ ذلك   تسأل
وما إلى    م ومالبسھ  مولھجاتھ  مظھرھمإذا كان الطفل قد وصف  عّما    بولتس  تسأل  .لكنھ [الطفل] ال یعرف من [بالضبط]و،  المعتقلین

 .یستطع [رؤیتھم] ألنھ كان على كرسي معصوب العینین م[الطفل] لإن  P39قال ف .ذلك

معنا في   معتقًال كان    اعامً   16من محضر استجواب الشرطة "أخبرني معتقل یبلغ من العمر    بولتس  ت، اقتبسP39  ذاكرة  إلنعاش
شرجھ وكان الشخص الذي فعل ذلك  فتحة  أدخل عصا مكنسة خشبیة في  و؛  بدلة ریاضةالخطیب أن الشخص الذي عذبھ كان یرتدي  

العناصر،    P39قال، إنھ ال یتذكر، ولكن، عندما رأى    P39كان یتذكر أنھ قال ذلك لكن    إن  P39بولتس  سأل    ."بدلة ریاضةیرتدي  
  الذي   عادیة، عن الضابط،  بدلة ریاضةالعنصر، الذي یرتدي    بذلك یمیّز   كان  إنھ P39قال  و  .كان معظمھم یرتدون بدالت ریاضةفقد  

   .أنیقة بدلة ریاضةوھي ؛ "أدیداس"ذات عالمة تجاریة؛ على سبیل المثال  بدلة ریاضةیرتدي 

حیث ذكر [الطفل] أنھ كان أحد   .ال، فھو ال یتذكر ذلك  P39فقال    .فعل ذلك  أنورإذا كان الطفل قد قال إن  عّما    P39بولتس    تسأل
 .العناصر، ولكن ربما لم یكن یعلم ألنھ كان معصوب العینین

 استجواب من قبل محامي الدفاع 

األول في فرع الخطیب، كانت ھناك طاوالت في الغرفة وسأل عن عدد الطاوالت   التحقیققال إنھ في    P39أشار فراتسكي إلى أن  
  تبعدان عن بعضھما ا  تالیسار وكان  ى علىخرالیمین واأل   ة علىاألول، كان ھناك طاولتان؛ واحد   التحقیقفي    إنھ  P39قال    .الموجودة

للتأكد و  .الیمین"، ثم صحح نفسھ] على یسار الغرفة  على"  P39كانت ھناك طاولة فارغة أخرى [قال  و  .ونصف  متر  متر إلىحوالي  
 اثنتان؛  ثالث  ا كانتإنھ  P39قال  ف  التحقیقإذا كان ھناك طاولتان أو ثالث طاوالت في مكتب  عّما    من ذلك، سأل فراتسكي مرة أخرى
 .الیسار على ةفي الجزء الخلفي من الغرفة وواحد

حول   التحقیق، حیث كان اھذا كان صحیحً إن  P39قال ف .اأنھ أنور لطیفً یھ بعل P39 تعّرفإذا كان المحقق الذي عّما  سأل فراتسكي
 . ویتصرف بلطف اوكان [المحقق] طبیعیً  .وعمره وما إلى ذلك P39 اسم

 .الحمصیةمن خالل لھجتھ    أنور  تعرف علىأنھ  الثاني، و  التحقیقكان معصوب العینین طوال الوقت خالل   P39 أنإلى  فراتسكي    أشار
  .من خالل لھجتھ"  خضرتعرفت على  و  .خلف ظھري  وكبل یديّ   "قام شخص ما بعصب عینيّ   P39أثناء استجواب الشرطة، قال  و

وأنور  بلھجتھ الساحلیة    خضریتذكر أنھما كانا شخصین في الغرفة؛ كان    إنھ  P39قال    .إذا كان یتذكر قول ذلك P39 سأل فراتسكي
من حمص وكان  كانوا    P39أوالد خالة  ، ألن  یةحمصاللھجة  الأنھ یعرف   P39 ذكرو  .حمصیةوكانت لھجتھ    یعطیھ أوامر  حیث كان
  .ادائمً یزورھم 

تساءل فراتسكي كیف و  .ذلك  P39فأكد    .لم یفھمھما  P39فقد كان خضر وأنور یتھامسان وأن    P39أشار فراتسكي إلى أنھ بحسب  
 . سماع جمل كاملة، لكنھ سمع كلمات وفھمھا من لم یتمكن إنھ P39قال ف .اللھجة إذا لم یفھمھا تمییز من P39 تمكن

لبعض لنھایات محددة    امختلفً   احمص یستخدمون نطقً   من الناس  إن    P39قال  ف  .ما الذي یمیز اللھجة الحمصیة  P39سأل فراتسكي  
مثال آخر لفظ  وك [  "ةبِّ كِ "من    بدالً   "ةبِّ كُ "ة تنطق  بّ كُ للتوضیح: فكلمة    یةحمصالھجة  ل ل  ممیزةصفة    P39  وذكر   .["بیكسروا"]  الكلمات

P39  دون مزید من الشرح] وأشار    یةحمصاللھجة  الجملة بP39    أھل حمص كما أن  محبوبة في سوریا    یةحمصال لھجة  الإلى أن
  .روح الدعابةھم یتمتعون بألن امحبوبون أیضً 

الثاني أزیلت عصابة العینین وعرض    إلى  فراتسكي  أشار ما  إذا    P39سأل فراتسكي  و  .P39على    اورً ص  خضرأنھ في التحقیق 
]  خضركان [و  .إلى األرض  ینظر  P39  خضرجعل  و  .على ركبتیھ  أن یجثواأنھم طلبوا منھ    P39أوضح  ف  .أخرى  عیناه مرة   ِصبتعُ 

 ر ضخثم سأل    .P39  زوجة  ىاألول حیث أظھرت الصفحة  ، ورفع العصابة بیده وكان لدیھ بضع صفحات من الصور؛  P39مقابل  
P39    ،قال  فمن تكونP39  الصفحة الثانیة ابنة  أظھرت  و  .ا زوجتھإنھP39  الصفحةوفي    .الثالثةفي الصفحة  ظھرت ابنتھ األخرى  و 

مثل: "كیف تسمح لزوجتك العاھرة بالمشاركة    جملٍ بقول    P39في إھانة    خضر، بدأ  P39لـ  اوفقً   .مشھد عام للمظاھرة  ظھر  التي تلیھا
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متر    1.5لمسافة    P39على كتفیھ واندفع    P39  خضرثم ركل    .سیكون من المستحیل أن ینسى ذلك  إنھ  P39قال    .في مظاھرة"
  .P39 بضرب بدأواعناصر آخرین  خضربعد ذلك استدعى و .اتقریبً 

 [خضر] عینیھ   بنعم، ألنھ بعد [عرض] الصور، عصب  P39ب  اأجف  . ه مرة أخرىاا إذا كان قد ُعصبت عینمّ ع  P39  سأل فراتسكي 
أن فراتسكي و  أجاب بالفعلقد    P39تدخل شارمر وأشار إلى أن  ف  .مرة أخرى  هاُعصبت عینمتى    P39سأل فراتسكي    . مرة أخرى

[أشارت إلى   ھاتم رفعبل  أن عصابة العین لم یتم إزالتھا بالكامل؛    P39  شرحكیربر لفراتسكي كیف    تأوضح  .ربما لم یفھم ذلك
 . P39إلى عینیھا] بعد عرض الصور على  تمرة أخرى [أشار اجبھتھا] ثم تم إنزالھ

أنزلھا  بعد أن انتھى [خضر] من [عرض] الصور    إنھ   P39قال  ف  .متى قام المحقق بإنزال العصابة مرة أخرى  P39سأل فراتسكي  
  .كیربر؛ مشیرا إلى الجبھة ثم العینین] تكما فعل P39 قلّد[ كذاھ  توأصبح ھكذافكانت ؛ من جدید

 .ذلك P39د فأكّ  .كانت مغطاة P39 نيأن عی ا إذا كان صحیحً عّما  سأل فراتسكي

م بعد أن انتھوا من ضربھ، قال  إنھ  P39قال  ف  .إذا كانت العصابة قد أزیلت بعد الضرب أو بعد إخراجھ من الغرفةعّما    سأل فراتسكي
في تلك الحالة، و  .إلى الممر  ساقیھ/على بطنھ وقاموا بجره من قدمیھ  امستلقیً   P39  كانو  .إلى الخارج  P39] أن یأخذوا  خضرلھم [
[الزنزانة]فكوا   الغرفة  إلى  والذھاب  بأخذ مالبسھ  وأمروه  العصابة عن عینیھ،  یدیھ وقدمیھ، ونزعوا  البالستیكي من  سأل   .الرباط 

] خضر[  طلب منھمحیث  ال،    P39قال  ف  .] ال یزال في الغرفةخضرإذا كانوا قد أزالوا العصابة عن عینیھ بینما كان [عّما    فراتسكي
 .قدمیھ إلى الخارج/ساقیھسحبوه من من الغرفة و  P39خرجوا أن یُ 

 .دقیقة 50حوالي ساعة، ربما   P39قال ف .العالج الخاصة بھعن المدة التي تستغرقھا جلسة  P39سأل زیوروفسكي 

سألھ عن طفولتھ وشبابھ وما   النفسي  الطبیبإن    P39قال  ف  .سأل زیوروفسكي عن المواضیع التي تحدثوا عنھا في جلسات العالج
تحدثا عن  و  .بالصدمات الكھربائیة  [التعذیب]  وجلسات الصعق  تفي تفاصیل االعتقال والكابال  دخالبعد ذلك  و  .شابھ ذلك في جلستین
إلى أنھ    P39أشار  و  .وینفعل بسھولة وسرعة اعصبیً  اأنھ أصبح شخصً ب  P39  وأفاد  .بعد إطالق سراحھ  P39المشاكل التي واجھھا  

  ا محطم نفسیً   إنھ  P39قال  و  . امصنعھ أیضً دمر  وأضاف أن النظام دمر منزلھ بغارات جویة و  .بسبب خالف بینھما  ق زوجتھطلّ قد  
   .آلخر درجة

إنھ   فتدخل شارمر قائًال   .إذا كان بإمكانھ تقدیر المدة التي تحدثا فیھا عن التجارب التي عاشھا أثناء احتجازه  P39سأل زیوروفسكي  
 .ما إذا كان یرغب في التحدث عن جلسات العالج الخاصة بھ P39یرید أن یناقش مع 

*** 

 دقائق] 10[استراحة لمدة 

*** 

 .أسئلة تتعلق بالقضیةأشار شارمر إلى أنھ یمكن لزیوروفسكي طرح 

تحدثا عن اعتقالھ قرابة   امإنھ  P39قال  ف  .اعتقالھإذا كان بإمكانھ تقدیر المدة التي تحدثا فیھا عن تجربة    P39سأل زیوروفسكي  
  .دقائق 10تحدث عنھ حوالي  االعتقالموضوع  یطرحجلستین، وفي كل جلسة عندما 

] كان یعلم قبل أسبوع  النفسي  الطبیب أنھ [  P39أجاب  ف  .عن موعده "الیوم"  النفسي  طبیبھقد أخبر    P39إذا كان  عّما    زیوروفسكي سأل  
كانت بقیة و  .، بعد أن سأل زیوروفسكي عن ذلك، ال یعرف موضوع جلسة المحاكمةغیر أن الطبیب .سیأتي [إلى المحكمة] P39أن 

  .لفترة مؤقتة لالكتئاب ادواء مضادً  P39بإعطاء  ]الطبیب النفسيوقام [ P39جلسات [العالج] تدور حول كوابیس 

أثناء استجواب الشرطة وقت    إنھ  P39قال  ف  .عن رده على سؤال الشرطة لھ عن سبب طلب اللجوء في ألمانیا  P39سأل فراتسكي  
قال إن    قد  إذا كانعّما    سألھ فراتسكيف  .[التقدم بطلب] اللجوء، سألوه من الذي عذبھ فقال "خضر خضور"، حیث ُسئل "من عذبك؟"

 . "أنورن؟ مَ   بحضورولكن " عذبھ، [خضر] إنھ  P39قال ف .ھو من قام بتعذیبھ واستجوابھ خضر

 . ر المترجم الجوابكرّ ف .ر الجزء األخیر من اإلجابة ألنھ لم یستطع سماعھیكرّ  طلب فراتسكي من المترجم الفوري أن

،  ا أنھ ال یتخیل [یعتقد] أن عقیدً   P39وأضاف    . اسمع ھمسً   إنھ  P39قال  ف  .إذا كان قد سمع أوامر من أنور بتعذیبھ  P39سأل فراتسكي  
 .]نفسھ تلقاءمن أن أي عنصر سیتصرف [ P39بیدیھ [بنفسھ]، وبدون أوامر، ال یعتقد  الناس ]، سیعذبأنورمثل [

 .؛ فھذا معروف بشكل عامًضاقال ال، ھذا لیس افترا P39، ولكن  P39أراد فراتسكي توضیح ما إذا كان ھذا ھو افتراض  

 استجواب من قبل محامي المدعي 
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أن أحد أفراد عائلتھ   اذلك، مضیفً   P39فنفى    . من عائلتھ قد اعتقلوا في فرع الخطیب  إذا كان ھناك أفراد آخرون  P39سأل شارمر  
 . اعتُِقل في فرع فلسطین

على التعرف على أنور   اتوضیح ما إذا كان قادرً   P39وطلب شارمر من    .قال شارمر إن اللھجة الحمصیة یتحدث بھا عدد من الناس
أنھ [إذا] تحدث مع شخص ما على الھاتف لمدة   P39أوضح  و  .بالتأكید  P39قال  ف  .ولیس فقط من خالل لھجتھ  امن خالل صوتھ أیضً 

 .على التعرف علیھ حتى بدون رؤیتھ  اھذا الشخص في الیوم التالي، فسیكون قادرً  بھ اتصل ودقیقة  15

 كشاھد]   P39[ُصرَف 

 .في ألمانیا یشعر باالرتیاح للعیشیرید أن یشكر المحكمة والحكومة األلمانیة، ویود أن یؤكد أنھ  إنھ P39قال 

 .الیوم التالي جلسة أعلنت كیربر أنھ تم إلغاء
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